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L’ arribada del setembre és sempre un
moment idoni per a l’inici de nous
projectes, un cop finalitzat el punt i

seguit que és, habitualment, l’estiu.
Enguany no és una excepció i donem inici
a un curs que sembla doblement promete-
dor: d’una banda, perquè comença amb
una nova aposta per la formació, tant
pel que fa als centres escolars com pel
que fa a les nombroses propostes que
s’ofereixen per a tota la població, entre
totes les quals voldria, un cop més, subrat-
llar aquelles que s’orienten a la creació de
llocs de treball. I és que aquest 2014/2015
torna a ser un curs en què una de les nos-
tres principals assignatures serà l’ocu-
pació, i estem plenament confiats que con-
tinuarem sumant èxits en aquest sentit.

Però, d’altra banda, al compromís que man-
tenim amb la formació hem de sumar la cul-
minació d’alguns dels projectes en què hem
estat treballant al llarg dels darrers anys, i,
en aquest apartat, la inauguració i posa-
da en marxa de la part del nou mercat
municipal dedicada als paradistes serà,
possiblement, un dels moments més espe-
rats dels propers mesos.

Els grans projectes de legislatura sovint ens
exigeixen un esforç a quatre anys vista per
la seva magnitud. Aquest és un treball que
en moltes ocasions, per tot el que suposa
de feina prèvia, no és palpable ni visible. Ara,
en tot cas, és el moment que es comen-
cin a materialitzar, i comencem el curs
amb el convenciment i la il·lusió que així
serà.
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Ismael Àlvarez Alcalde de Pallejà

L a llegada de septiembre es siempre
un momento idóneo para el inicio de
nuevos proyectos, una vez finalizado

el punto y seguido que es, habitualmente,
el verano. Este año no es una excepción y
damos inicio a un curso que parece doble-
mente prometedor: por un lado, porque
comienza con una nueva apuesta por la
formación, tanto por lo que se refiere a
los centros escolares como a las nume-
rosas propuestas que se ofrecen para
toda la población, entre todas las cuales
quisiera, una vez más, subrayar aquellas que
se orientan a la creación de puestos de tra-
bajo. Y es que este 2014/2015 vuelve a ser
un curso en el que una de nuestras prin-
cipales asignaturas será el empleo, y esta-
mos plenamente confiados en que seguire-
mos sumando éxitos en este sentido.

Pero, por otro lado, al compromiso que man-
tenemos con la formación debemos sumar
la culminación de algunos de los proyectos
en los que hemos estado trabajando en los
últimos años, y, en este apartado, la inau-
guración y puesta en marcha de la parte
del nuevo mercado municipal dedicada
a los paradistas será, posiblemente, uno
de los momentos más esperados de los pró-
ximos meses. 

Los grandes proyectos de legislatura a menu-
do nos exigen un esfuerzo a cuatro años vista
por su magnitud. Este es un trabajo que en
muchas ocasiones, por todo lo que supone
de esfuerzo previo, no es palpable ni visible.
Ahora, en todo caso, es el momento de
que se empiecen a materializar, y empe-
zamos el curso con el convencimiento y la
ilusión de que así será.

El inicio de curso
más prometedor 

Aquest curs serà el 
de la culminació 
d’alguns dels projectes
en què hem estat 
treballant

Este curso será el 
de la culminación de
algunos de los proyectos
en los que hemos estado
trabajando

L’inici de curs
més prometedor
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La justícia absol l’exgerent de l’Ajuntament 
de Pallejà del delicte d’assetjament sexual
El consistori pallejanenc queda també, d’aquesta manera, lliure d’haver 
d’afrontar qualsevol tipus de responsabilitat civil subsidiària

E l passat 10 de juliol el Jutjat Penal
núm. 20 de Barcelona absolia
l’exgerent de l’Ajuntament de

Pallejà del delicte d’assetjament sexual
de què l’acusava la interventora muni-
cipal. A la sentència s’assegurava que
dels testimonis i proves aportats «no es
desprèn que l’acusat hagi tingut una
actitud intimidatòria o vexatòria» envers
la denunciant.

L’alcalde de Pallejà, Ismael Àlvarez, mani-
festava, en conèixer la resolució, la seva
satisfacció, «en primer lloc, perquè no
s’ha produït cap delicte i, en segon, per-
què el protocol existent per a evitar i
denunciar els possibles casos d’assetja-
ment al consistori ha funcionat correc-

tament». Pel que fa a la denúncia d’as-
setjament, la defensa de l’exgerent man-
tingué al llarg del judici que la intenció
de la interventora era pressionar els res-
ponsables municipals per consolidar la
seva plaça i satisfer així les seves aspi-
racions laborals. Els fets es remunten a
l’any 2011, en un moment en el qual,

tal com exposa la sentència, la interven-
tora havia tingut «discrepàncies amb
altres funcionaris de l’Ajuntament de
Pallejà per la forma en què es portava
la comptabilitat i per la publicació al tau-
ler d’anuncis (per part de la intervento-
ra) de l’import de les nòmines de tots
els funcionaris».

L’alcalde ha manifestat
la seva satisfacció per
la constatació que no
s’havia produït cap
delicte

Els treballadors municipals disposen 
d’un nou conveni laboral
Aquest acord suposa la culminació de l’esforç de totes
dues parts per arribar a solucions satisfactòries

A mb la recent signatura del
Conveni pel personal laboral i els
Pactes de Negociació pel perso-

nal funcionari es rubricava l’acord assolit
entre la representació sindical dels treba-
lladors municipals i els representants del
municipi després de diverses negociacions
al llarg de la present legislatura.
Conjuntament s’aprovava la Relació de

Llocs de Treball, una eina bàsica per al bon
funcionament intern.

Satisfacció entre 
ambdues parts
Treballadors i càrrecs electes han mani-
festat la seva satisfacció per haver solu-
cionat una de les principals reivindica-
cions laborals al consistori.
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El mercat municipal s’inaugurarà 
el dia 25 d’octubre
La finalització de la primera fase de les obres permetrà que el nou equipament
obri al públic el proper mes d’octubre

E l dia 25 d’octubre és la data en
què s’inaugurarà el nou mercat
municipal de Pallejà, tot i que ja

obrirà al públic a partir del dia 7.
Actualment se n’està finalitzant la pri-
mera fase de les obres i els paradistes
han començat a treballar en l’adequació
de l’espai. Recordem que les obres van
començar el passat mes de gener amb
la intenció de dinamitzar el comerç local
i potenciar urbanísticament la zona.

La segona fase de construcció del nou
equipament ja s’ha posat en marxa amb

les excavacions en la zona de l’aparca-
ment. El dilluns dia 13 d’octubre està pre-
vist l’enderroc de l’antic mercat. Aquestes
obres suposaran la integració en el nou
equipament d’un supermercat i d’espais
destinats a serveis municipals, i es pre-
veu que finalitzin al llarg del 2015.

La segona fase de les obres
s’iniciarà el 13 d’octubre 
amb l’enderroc de l’antic 
mercat

Al passat mes de juliol es va organitzar un càsting per a triar els ciuta-
dans que formaran part de la campanya d’obertura del nou mercat
municipal de Pallejà. Van participar-hi més de 250 persones, entre les
quals se n’han escollit cinc que rebran un val de compra per a utilitzar
en el nou equipament i veuran la seva imatge a les banderoles que es
penjaran en els principals carrers del municipi amb motiu de la inau-
guració del mercat.

Més de 250 persones opten a ser la imatge
del nou mercat
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Obres de millora a la via pública durant l’estiu
Al llarg del juliol, s’ha donat més amplitud a un tram de la vorera de l’avinguda
Generalitat i s’han creat dos passos elevats per a vianants

C om és habitual, amb l’arribada
de l’estiu s’ha procedit a desen-
volupar diversos treballs a la via

pública aprofitant la baixada d’activitat
que aquesta registra. Enguany, al mes
de juliol, s’iniciava la creació de dos pas-
sos elevats per a vianants: en concret,
es procedia a l’adequació de la vorera
del passeig de les Masies, on se situava
el primer dels passos elevats, i a la cons-
trucció d’una arqueta al carrer Santa
Magina, on es creava el segon.

Retirada de parterres
Aquestes obres es completaven amb les
destinades a ampliar les voreres del tram
de l’avinguda Generalitat situat entre els
carrers Velázquez i Pau Claris. Allà es
procedia a l’eliminació dels parterres i a

la posterior pavimentació; d’altra banda,
també s’hi duia a terme la retirada d’al-
gun dels arbres que més dificultaven el
pas de vianants. D’aquesta manera, a

més d’ampliar la zona hàbil de les vore-
res, aquestes permeten accedir-hi amb
més facilitat als conductors que estacio-
nen a l’avinguda.

L’Ajuntament afronta les expropiacions de zones
verdes sense afectar els serveis al ciutadà
Una vintena de municipis de l’àrea metropolitana es veuen forçats a realitzar
unes expropiacions que consideren injustes

L’ Ajuntament de Pallejà, amb el
suport de la Diputació de
Barcelona, ha elaborat un pla eco-

nòmic per a afrontar les expropiacions de
zones verdes a les quals es veu obligat
juntament amb dinou municipis més de
l’àrea metropolitana de Barcelona. La
situació prové del buit legal que genera-
va la desaparició, al 1987, de la
Corporació Metropolitana de Barcelona,
responsable del Pla General Metropolità
(PGM) del 1976, el planejament que
regeix la distribució d’usos del sòl al nos-
tre territori. Aquest fet va provocar que
s’obrís un procés judicial per a determi-
nar quina administració havia de fer front
a les expropiacions de zones verdes esta-
blertes al PGM que es trobaven en

terrenys privats. Finalment, s’ha decidit
que han de ser els consistoris —tot i que
aquests veuen injusta la mesura— els que
es responsabilitzin d’aquesta despesa que
afecta 20 municipis de l’àrea metropoli-
tana; entre ells, Pallejà. L’Ajuntament es
veu d’aquesta manera obligat a realitzar
una expropiació que considera que no li
correspon per una decisió que tampoc no
es va prendre des de la nostra població.

Tot i que hi ha municipis que han d’afron-
tar quantitats deu vegades superiors a les
que ha de satisfer el nostre, Pallejà ha de
pagar tres expropiacions per valor de
5.756.000 €. Una de les tres expropia-
cions encara no disposa de sentència
ferma, si bé previsiblement el pronuncia-

ment no serà favorable als interessos de
l’Ajuntament, i per un principi de prudèn-
cia ja s’ha comptat amb aquest deute en
el pla econòmic financer que està prepa-
rant Diputació. Aquest pla comptarà amb
línies de crèdit exclusives per al «Programa
de suport als municipis per al finança-
ment de l’expropiació de les zones ver-
des» de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i de la Diputació de Barcelona,
a més d’un crèdit bancari. Gràcies al pla
de sanejament econòmic superat per
l’Ajuntament entre el 2010 i el 2012 amb
l’objectiu d’eixugar el deute generat per
l’anterior alcaldia, aquesta despesa no
provocarà una reducció de serveis ni un
increment en les tributacions dels veïns i
veïnes.
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Pallejà acull un dels parcs del Patufet,
amb dissenys de Pilarín Bayés
L’aportació pallejanenca ha servit per a finançar la instal·lació d’un d’aquests
parcs a l’hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu

A partir d’aquest proper 27 de
setembre, Pallejà sumarà als seus
equipaments destinats al joc dels

infants del municipi un dels 50 parcs del
Patufet que es troben distribuïts arreu
de Catalunya. Aquest conjunt de jocs

compten, com a principal característica,
amb dissenys de la popular dibuixant
Pilarín Bayés entorn del tradicional conte
d’en Patufet. El nou equipament, que
es troba a la confluència entre els carrers
Barcelona i Torres i Bages, combina així

la seva vessant lúdica amb la difusió de
la nostra cultura tradicional.

De la mateixa manera, cal destacar que
una part de les aportacions de tots els
municipis que han instal·lat un d’aquests
parcs s’ha destinat a la creació d’un altre
parc amb les mateixes característiques
a l’hospital maternoinfantil de Sant Joan
de Déu. L’acte inaugural tindrà lloc el 27
de setembre, a les 12.30 h, amb la pre-
sència del president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve.

Millores al servei elèctric, a les fonts i a les 
franges de protecció de Fontpineda
Al llarg de les darreres setmanes, diferents espais 
públics del barri han estat objecte de diverses 
actuacions municipals

L’acte inaugural se 
celebrarà el 27 de 
setembre i comptarà amb 
la presència del president 
de la Diputació de Barcelona

R ecentment culminaven diferents
actuacions de què han estat
objecte els espais públics del

barri de Fontpineda. Aquestes han con-
sistit, per exemple, en la remodelació de
les fonts públiques de la zona per tal de
garantir tant la qualitat de l’aigua com
el correcte funcionament d’aquests dis-
positius. D’altra banda, s’ha procedit al
canvi dels quadres elèctrics en diversos
espais de Fontpineda. Aquest fet ha per-
mès la implantació de sistemes d’estal-

vi energètic mitjançant cèl·lules fotoe-
lèctriques que encenen l’enllumenat
públic quan és necessari. 

Les franges de 
protecció
Les actuacions desenvolupades s’han
completat amb la creació de franges de
protecció a la Gran Via de Fontpineda i
Via Primavera destinades a protegir les
zones habitades davant la possibilitat de
l’aparició d’un incendi forestal.
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Obert el període per a matricular-se en el 
Taller de Música
El centre ofereix una formació musical de qualitat sense necessitat
de desplaçar-se fora del municipi

C oincidint amb l’inici del curs esco-
lar, el passat 15 de setembre es
va posar en marxa la nova tem-

porada 2014-2015 del Taller Municipal
de Música de Pallejà. El centre treballa,
un any més, amb la intenció d’oferir una
formació de qualitat al municipi amb
activitats relacionades amb l’educació
musical per a nens i nenes a partir de
tres anys. Els i les alumnes poden iniciar-
se en el llenguatge musical o en l’apre-
nentatge d’un instrument així com millo-
rar els seus coneixements de forma indi-
vidual o en grup. S’hi ofereixen classes

de guitarra, piano, violí i saxòfon. Les
persones interessades a matricular-se en
qualsevol d’aquests estudis han d’adre-
çar-se a l’Àrea de Serveis a la Persona de
l’Ajuntament (rambla Pau Casals, 6).

Els i les alumnes del Taller
Municipal de Música poden
iniciar-se en el llenguatge
musical o aprendre a tocar
un instrument

Tret de sortida al nou curs escolar 2014-2015
Aquest mes de setembre, 1.513 alumnes d’educació infantil i primària 
han començat les classes a Pallejà 

U n total de 1.513 alumnes d’e-
ducació infantil i primària han
començat el curs escolar en

algun dels centres educatius de Pallejà.
En el cas dels infants de 0 a 3 anys
l’Ajuntament ha garantit plaça a totes
aquelles famílies que n’havien sol·licitat

en alguna de les llars d’infants munici-
pals. Aquest curs 2014-2015, són un
total de 139 els nens i nenes de primer
cicle d’educació infantil que gaudeixen
dels serveis de les llars d’infants munici-
pals L’Espurna i Les Rovires. Pel que fa
als / a les alumnes de segon cicle d’edu-

cació infantil i primària, un total de 387
estudien actualment a l’escola Àngel
Guimerà, 234 ho fan al centre Jacint
Verdaguer, 263 a L’Oreig i 490 han
començat les classes a La Garalda.

Millores durant l’estiu a l’escola
Àngel Guimerà
L’Ajuntament ha aprofitat els mesos de
juliol i agost per a millorar l’edifici del
parvulari de l’escola Àngel Guimerà. El
que s’hi ha fet és arranjar-ne els lava-
bos i repintar-ne totes les aules. El con-
sistori també compta amb el compro-
mís del Departament d’Ensenyament
de millorar les condicions dels lavabos
del primer pis durant la primera meitat
de l’any 2015. D’altra banda, s’ha refor-
çat el sistema antifurts del centre amb
la instal·lació d’un sistema d’alarma amb
captació d’imatges que vigila el recin-
te fora de l’horari escolar.
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Inscripcions als cursos
de català per a adults
Tres són els nivells que s’ofereixen 
a les persones interessades a 
iniciar-se o millorar en el 
coneixement de la llengua

F ins a aquest proper 30 de setembre resta obert el
termini per a inscriure’s als cursos de català per a
adults que programa el Servei de Català. Tres són

els nivells previstos per a aquest curs: un nivell bàsic o ini-
cial, un nivell elemental i un nivell intermedi. Cada curs té
una durada de 45 hores, repartides en dues classes set-
manals d’hora i mitja. Per a més informació i inscripcions
els interessats poden dirigir-se al Servei de Català, al Castell,
de dilluns a divendres als matins, de 9 a 13 h, o dilluns i
dimecres a la tarda, de 17 a 19.30 h.

El tancament del passat curs va portar els estudiants a visi-
tar la Masia Museu el passat 11 de juny.

Sis propostes de 
cursos i tallers
de treballs manuals per a
adults
Aquest mes d’octubre s’inicien 
les diferents propostes, que van des del
dibuix i la pintura al scrapbooking

A quest mes d’octubre
arrenquen els sis cur-
sos i tallers per a

adults, centrats en els treballs
manuals i les arts plàstiques,
que es promouen des del con-
sistori. L’oferta d’enguany
estarà formada pels cursos de
treballs manuals —en el qual
s’estudiaran tècniques com el
lacat i la ceràmica russa—, tall
i confecció, labors —en el qual s’inclou la realització de
camins de taula o jocs de llit—, dibuix i pintura i els tallers
de scrapbooking —consistent en la decoració a través del
collage— i d’espelmes.

Més informació
Les persones interessades a ampliar-ne la informació o ins-
criure-s’hi poden fer-ho al Castell o als locals dels Serveis
Socials municipals de la rambla Pau Casals.
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L’ Ajuntament contracta dos agents cívics
Pallejà dóna continuïtat a la figura de l’agent cívic amb la intenció 
de desenvolupar campanyes per a fomentar el civisme

L’ Ajuntament de Pallejà ha contrac-
tat dos agents cívics amb la volun-
tat que ajudin a sensibilitzar la

ciutadania sobre les conseqüències que
tenen els actes incívics d’alguns veïns i
veïnes i sobre les importants despeses que
suposen i que acaben repercutint a tot el
municipi. La contractació s’ha fet gràcies

a un pla d’ocupació del Consell Comarcal
del Baix Llobregat i està previst que fina-
litzi a finals del mes de gener del 2015.
Durant aquest temps, els agents cívics
s’encarregaran de fer campanyes de sen-
sibilització sobre els residus i sobre la tinen-
ça responsable d’animals de companyia,
i també està previst que facin un inven-

tari dels desperfectes que puguin trobar
a la via pública o en el mobiliari urbà.

El civisme és cosa de tots
El consistori posa també a disposició de
la ciutadania altres serveis com les bos-
ses per als excrements de les mascotes,
que es poden recollir a l’ajuntament, el
servei setmanal de recollida de mobles
i residus voluminosos i el servei men-
sual de recollida de poda al nucli urbà.
S’ofereix també la possibilitat de fer ús
de la deixalleria municipal i la deixalle-
ria mòbil.

Els actes incívics 
suposen unes despeses
econòmiques que 
repercuteixen en tot el
municipi

Pallejà se suma a la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Sota el lema «Fem el carrer més nostre», es vol sensibilitzar la població 
sobre la importància de desplaçar-se de forma més sostenible

E l municipi de Pallejà s’adhereix,
un any més, a la celebració de la
Setmana de la Mobilitat

Sostenible i Segura amb l’organització
de diverses activitats destinades a sen-
sibilitzar la població sobre la importàn-
cia d’utilitzar mitjans de transport més
sostenibles com el transport públic, la
bicicleta o anar a peu.

Sota el lema «Fem el carrer més nostre»,
també es vol potenciar l’ús del vehicle

elèctric per ciutat i donar a conèixer ini-
ciatives per a compartir vehicle. El pro-
per 28 de setembre està previst orga-
nitzar a Pallejà una pedalada contra el
canvi climàtic que sortirà a les 11 h de
la zona esportiva. Una altra de les acti-
vitats previstes que s’emmarca dins la
Setmana de la Mobilitat és una camina-
da verda i neteja del bosc que es farà el
5 d’octubre i per a la qual cal inscripció
prèvia enviant un correu electrònic a
mediambient.palleja@palleja.cat.



L’ADROCdePallejà SETEMBRE2014 NÚM.81 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL P.11

Les fires de Comerç i CreActiu 
fan de Pallejà el més gran dels aparadors
Aquest proper dia 4 d’octubre trobarem totes dues fires a la rambla Pau Casals
i a l’avinguda 11 de Setembre de 1714

E l comerç, els artesans i el conjunt
de creadors locals tornaran a ocu-
par de manera conjunta la via

pública: serà aquest proper 4 d’octubre
amb la celebració de la fira CreActiu a la
rambla Pau Casals i la Fira de Comerç a
l’avinguda 11 de Setembre de 1714, que
organitza la Comissió Creactiu amb el
patrocini de l’Associació de Comerciants
de la Rambla Pau Casals i Comerç Pallejà
i amb el suport de l’Ajuntament de Pallejà.

Activitats paral·leles
A més de tenir la possibilitat de conèixer
a peu de carrer el treball que desenvolu-
pen els comerciants i creadors locals, el
programa de la jornada es completarà
amb un conjunt d’activitats paral·leles
que es desenvoluparan a les fires.

L’ últim trimestre de l’any continua-
rà comptant amb un destacat
nombre d’activitats formatives

orientades a promoure l’ocupació.
Aquestes es dirigiran tant a l’àmbit empre-
sarial com a aquelles persones que es tro-
ben cercant feina. Així, es duran a terme
catorze formacions repartides en els
següents àmbits: gestió empresarial, recer-
ca de feina, tecnologies de la informació
i la comunicació, logística i magatzem,
idiomes, alimentació i atenció a les per-
sones. Per a més informació o per forma-
litzar les inscripcions, les persones inte-
ressades han de contactar amb l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, a La
Molinada.

Prèviament, aquest passat 16 de juliol, es
clausuraven, en un acte conjunt, els cur-
sos realitzats a La Molinada durant el pri-

mer semestre del 2014. Un centenar d’a-
lumnes va participar-hi després de supe-
rar les diferents formacions impartides.

Noves formacions per a persones que
busquen feina, empreses i comerços
Al llarg d’aquest últim trimestre de l’any s’han programat un total
de catorze actuacions formatives
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Una festa major molt 
participativa
Un any més, la festa gran del municipi va ser 
un èxit i va comptar amb un ventall d’activitats
adreçades a petits i grans

E
ls dies 11, 12, 13 i 14 de juliol,
Pallejà va celebrar la seva Festa
Major d’Estiu amb la progra-
mació de més d’una seixante-

na d’activitats culturals, esportives i lúdi-
ques que van comptar amb una gran par-
ticipació per part de la ciutadania. L’encesa

dels tres trons i el pregó, que enguany va
anar a càrrec de l’actriu Lloll Bertran, van
donar el tret de sortida a quatre dies
durant els quals no van faltar esdeveni-
ments de caire més tradicional com el
correfoc, la cercavila de gegants o la diada
castellera.
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Entre les activitats 
esportives es va 
organitzar una caminada
popular i una passejada
urbana en bicicleta

Una de les novetats va
ser la V Baixada
d’Andròmines, que
enguany es va convertir
en una activitat nocturna

El cap de setmana del 18, 19 i 20
de juliol Fontpineda va celebrar
la seva 35a festa major. Entre els
actes més participatius va haver-
hi el cinema a la fresca, el bany
d’escuma i la VI Festa de la
Cervesa. El Centre Cívic va acollir
també una exhibició dels cam-
pions d’Espanya de hip-hop. Un
concert de jazz amb un gran èxit
de públic va tancar l’edició d’en-
guany de la Festa Major.

Fontpineda, també
de festa major



A mb l’inici del curs escolar es
torna a oferir un taller adre-
çat a pares i mares de fills ado-

lescents. L’objectiu és que es conver-
teixi en un espai de trobada en el qual
puguin intercanviar experiències amb
altres adults que es troben en la matei-
xa situació. L’adolescència és una etapa
difícil i, en ocasions, l’educació dels
fills pot esdevenir un repte molt més
assumible si es compta amb el suport

dels professionals que condueixen el
taller. Les sessions es desenvoluparan
un cop al mes, d’octubre a juny, de
21.30 a 23 h; la primera es farà el dia
14 d’octubre.
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Nou curs del programa de suport 
a l’estudi «+XTU»
El projecte, adreçat a estudiants de 12 a 20 anys, els ofereix eines 
per a millorar el seu rendiment acadèmic

E l passat 1 de setembre es va
posar novament en marxa el pro-
grama «+XTU», que té com a

objectiu oferir als joves de 12 a 20 anys
eines per a millorar el seu rendiment aca-
dèmic alhora que se’ls dóna orientació
en la seva transició escola-treball. El pro-
grama inclou una aula d’estudi, el «Racó
dels Deures» i una sèrie de monogràfics

que tracten diversos aspectes relacionats
amb l’estudi, com la comprensió lecto-
ra, l’expressió escrita, les matemàtiques
o la planificació del treball. Amb la inten-
ció que tothom pugui accedir-hi, aquests
serveis s’ofereixen de manera gratuïta o
a un preu reduït. Els estudiants interes-
sats a inscriure-s’hi han d’adreçar-se al
Jovespai.

Taller per a donar suport als
pares en l’educació dels adolescents
La intenció és crear un espai de trobada on pares i
mares puguin compartir les seves experiències

El taller d’adolescència es
desenvolupa un cop al mes
en horari de 21.30 a 23 h

Una nova edició de
l’Espai del Canvi
Es tracta d’un projecte
que vol ajudar els 
participants a afrontar 
els canvis i els reptes 
personals

E l proper mes d’octubre es posa en
marxa la segona temporada de
l’Espai del Canvi, un projecte

impulsat des de la regidoria d’Igualtat que
consta d’una sèrie de sessions formatives
i dinàmiques de
grup en les quals
els participants
descobreixen i
posen en pràcti-
ca les seves habi-
litats personals
amb la intenció
que això els serveixi per a afrontar els can-
vis i els reptes personals. L’Espai comen-
çarà el dia 7 d’octubre i es desenvolupa-
rà en tres sessions que es faran un cop al
mes: «Comunica’t», «Estima’t una mica
més» i «Actua amb garanties». Les per-
sones interessades a formar part del pro-
jecte han d’adreçar-se al departament de
Serveis a les Persones.
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Bonificació del 100% en la taxa de residus 
per a pensionistes i jubilats
Entre els requisits per a poder optar a aquest ajut cal estar empadronat 
al municipi i no disposar d’un segon immoble

L’ Ajuntament de Pallejà ofereix
alguns avantatges per a fer front
a les despeses que suposa anual-

ment la propietat d’un habitatge.
Actualment s’aplica una bonificació del
100% en la taxa de residus a tots aquells
pensionistes i jubilats que compleixin
una sèrie de requisits, entre els quals hi
ha la necessitat d’estar empadronat al
municipi, no disposar d’un segon immo-
ble (a excepció d’una plaça d’aparca-
ment) i no conviure amb descendents o
germans. Només poden optar a aquest
ajut les persones que no tinguin cap
deute pendent amb l’Administració. Pel
que fa als ingressos de l’habitatge, en
cas que hi visqui només una persona no
podran superar 1,25 vegades l’Índex de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
que estableix cada any la Llei de pressu-
postos de la Generalitat i que aquest
2014 està en 7.967,73 euros anuals. En
cas que al mateix habitatge convisquin
dues persones els ingressos no podran
superar 1,45 vegades l’IRSC. Les perso-

nes interessades a gaudir d’aquesta boni-
ficació han de fer la petició i renovar-la
cada any a l’Ajuntament de Pallejà abans
del 31 d’octubre.

Els Serveis Socials,
més a prop de la gent gran
L’Ajuntament treballa per detectar situacions de risc
entre els ciutadans més grans de 80 anys

L’ Ajuntament de Pallejà i la
Diputació de Barcelona han
posat en marxa el programa

anomenat «Els Serveis Socials, més a
prop». Es tracta d’una iniciativa basa-
da en la prevenció i que consisteix en
la realització d’entrevistes a domicili a
persones més grans de 80 anys que no
són usuàries del servei. Professionals
diplomats en treball social van entre-

vistar durant el mes de juliol 80 perso-
nes més grans de 80 anys que actual-
ment viuen soles, així com un total de
25 parelles d’avis, per tal de detectar si
tenien alguna necessitat relacionada
amb situacions de dependència o pèr-
dua d’autonomia funcional. Des de l’À-
rea de Serveis Socials es té previst estu-
diar cada cas i fer-ne un seguiment
anual.

Els veïns i veïnes del municipi poden gaudir d’una bonificació en la taxa
de residus municipals segons l’ús que facin de la deixalleria municipal.
El descompte en el preu de la taxa dependrà del nombre de vegades
que utilitzin el servei al llarg de l’any: es podrà gaudir d’una bonifica-
ció del 10% si s’hi fan entre 10 i 15 aportacions anuals, mentre que si se
n’hi fan 16 o més el descompte en la taxa serà del 15%. Per poder bene-
ficiar-se d’aquest avantatge cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament abans del
31 d’octubre de cada any, i la bonificació s’aplicarà en l’exercici següent. 

Bonificacions per utilitzar la deixalleria
municipal

Les persones que vulguin
gaudir d’aquest benefici
fiscal tenen temps per a
sol·licitar-lo fins al 
31 d’octubre de cada any
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Millores en els serveis adreçats a la gent gran
A més de la reforma de les instal·lacions, aquesta nova temporada 
s’amplia l’oferta d’activitats per a la gent gran

L a Regidoria de Serveis Socials
amplia l’oferta d’activitats adre-
çades a la gent gran del munici-

pi: entre les novetats hi haurà tallers de
jardineria i fusteria, xerrades sobre nutri-
ció i cuina saludable, la revista de la gent

gran, un taller de lectura i caminades
organitzades. A més, es continuen ofe-
rint les que hi havia fins ara: entre elles,
activitats físiques, activitats relacionades
amb les noves tecnologies, tallers de tre-
balls manuals i activitats d’estimulació

mental. Les persones interessades tenen
temps per a formalitzar-hi la inscripció
al Casal de la Gent Gran (c. Pau Claris,
36) fins al dia 2 d’octubre. 

Millores en les instal·lacions del
Casal de la Gent Gran
Des del passat mes de juny, els usuaris i
usuàries del Casal de la Gent Gran gau-
deixen de millores en les instal·lacions.
El que s’hi ha fet, principalment, és el
cobriment del porxo de l’edifici, que ha
permès guanyar espai a l’interior. També
s’hi ha creat una sala amb un envà mòbil
que permet fer-hi més d’una activitat en
cas que calgui. Aquests treballs s’han
completat pintant-ne els paraments, els
sostres i la façana i amb la rehabilitació
de la coberta, que ha fet que l’edifici
guanyi en lluminositat natural.

Com a novetat d’enguany
s’ofereixen tallers de 
jardineria i fusteria, un taller
de lectura i caminades 
organitzades

Pallejà serà subseu del 4t Congrés 
de les Dones del Baix Llobregat
L’esdeveniment comptarà amb una activitat 
participativa emmarcada en el projecte 
«Espai del Canvi»

E ls propers 14 i 15 de novembre,
Gavà acollirà el 4t Congrés de les
Dones del Baix Llobregat amb el

lema «Les dones com a agents de canvi
social i econòmic». La iniciativa pretén
ser un espai de reflexió sobre la situació
de la dona en la societat actual en el
qual està previst tractar temes com l’em-
prenedoria femenina, el lideratge de les
dones en els moviments socials o la femi-
nització de la pobresa. Pallejà serà sub-
seu d’aquest congrés amb l’organitza-
ció d’una activitat participativa basada
en el projecte «Espai del Canvi». El pas-
sat 10 de juny alcaldesses i regidores
d’Igualtat del Baix Llobregat van assistir
a l’acte de presentació del congrés que
es va celebrar al Consell Comarcal.



AGEN
DA
CUL
TURAL
PALLEJÀ

SETEMBRE
OCTUBRE

OCTUBRE

Dissabte 4
Ruta literària de la novel·la L’enigma Colom
a càrrec de la seva autora, Maria Carme Roca
Inscripcions: A partir del 27/09 a la biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 10 a 24 h
2a Mostra de Belles arts, artesania, arts escèniques i
creatives 2014 – CREACTIU
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Comissió Creactiu 2014, Miguel F. Martin/Francisco Díaz

Diumenge 5
10 h
Caminada verda i neteja participativa del bosc
Inscripcions: mediambient.palleja@palleja.cat
Sortida: Ajuntament
Organitza: Medi Ambient

18 h
Repetició de la representació de l’obra de teatre 
Vés-te’n, Anton, que el que es queda ja es compon
Venda entrades: 6 €. Charter i Amics dels Ocells i el mateix dia 
a les 17.30 h a la Sala Pal·ladius
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Grup Antic de Teatre

Dimarts 7
18.30 h
Club de lectura infantil «Els Barrufets»: benvinguda 
al club i lectures en veu alta
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dijous 9
18 h
Taller de «Massatges contats i cantats»
A càrrec d’Ana Belén Jarillo, de Bressol de Contes
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Per a «nadons lectors» de 0 a 2 anys
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca

Diumenge 12
18 h
Ball de la gent gran 
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimarts 14
21.30 h
Taller d’adolescència
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA INS Pallejà, AMPA Escola L’Oreig

Divendres 17
18 h
Hora del conte en anglès a càrrec de Kids&Us
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

20 h
Lectura dramatitzada del conte El tast, de Roald Dahl,
i tast de vins
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

SETEMBRE
Del dimarts 9 de setembre 
al dijous 2 d’octubre
Exposició «Bèsties»
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dimarts 23
18.30 h
Reunió informativa del club de lectura «Els Barrufets»
Adreçat a nens/es de 1r i 2n d’Educació Primària
Lloc: Sala Gran del Castell
Organitza: Biblioteca

21 h
1a Eliminatòria COPA DEL REI FUTBOL SALA – Sènior
2na. Nacional B – Unión Las Palmas – A partit únic
Lloc: Pavelló
Organitza: Club Futbol Sala Pallejà

Dimecres 24
18.30 h
Reunió informativa del club de lectura infantil i juvenil
Adreçat a nens/es de 3r a 6è d’Educació Primària
Lloc: Sala Gran del Castell
Organitza: Biblioteca

Divendres 26
18 h
Conte en llengua de signes
Públic: Per a nens/es a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 27
De 9.30 a 13.30 h
2n. MEMÒRIAL SALVADOR SANCHEZ
Lloc: Pavelló
Organitza: Club de bàsquet Pallejà

11 h
Club de lectura d’adults: L’enigma Colom, de Maria
Carme Roca
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

12 h
Inauguració parc infantil «El Patufet»
Amb la presència del president de la Diputació de
Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
Lloc: Parc infantil del passeig del soterrament, entre els carrers
Torres i Bages i Sant Francesc
Organitza: Ajuntament

Diumenge 28
11 h
Pedalada contra el canvi climàtic
Sortida: zona esportiva
Organitza: Medi Ambient

16.30 h
Comença la temporada Club Futbol 
Amateur Femení Preferent – Sant Gabriel CD «C»
Lloc: Camp futbol
Organitza: Club Futbol

18 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

OCTUBRE
Divendres 3
Tarda
- Arribada de la Flama de la Llengua  
- Manifest del Correllengua
- Acte literari dedicat a la poeta Maria Mercè Marçal
Lloc: Castell
Organitza: Associació Cultural Palafit
Col·labora: Entitats de Pallejà i Ajuntament de Pallejà
Patrocini: CAL



OCTUBREOCTUBRE
Divendres 17
Tarda
Cloenda del Correllengua amb actes i jocs  
Lloc: Castell
Organitza: Associació Cultural Palafit
Col·labora: Entitats de Pallejà i Ajuntament de Pallejà
Patrocini: CAL

Del divendres 17 al divendres 31
Exposició «Lletres i vins»
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 18
10 h
Taller de «trapillo» a càrrec de Doli Castillo
Preu material: 15 €
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 18 a 21 h
Exposició XXXIX concurs de canaricultura
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Amics dels Ocells

Diumenge 19
De 10 a 12 h
Exposició XXXIX concurs de canaricultura
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Amics dels Ocells

12 h
Lliurament premis XXXIX concurs canaricultura
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Amics dels Ocells

De 10 a 13 h
Taller d’anellament d'ocells
Calçat còmode, aigua i alguna cosa per a esmorzar
Sortida: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient

Dimecres 22
18.30 h
Club de lectura infantil i juvenil
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 25
12 h
Contes de la vinya i el vi
Públic: Per a nens/es a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Diumenge 26
18 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·adius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimarts 28
19 h
Club de lectura d’adults: trobada amb l’escriptor Rafel
Nadal sobre la novel·la Quan en dèiem xampany
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dijous 30
18 h
Taller especial Castanyada
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Per a nens/es a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Divendres 31
21.30 h
Castanyada
Lloc: Sala Pal·adius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Els horaris de les activitats i el seu emplaçament es troben subjectes a modificació en funció de les necessitats de l’organització o d’altres imprevistos.

CLUBS DE LECTURA PER A
NENS I JOVES

L a Biblioteca de Pallejà posa en marxa el nou club de
lectura «Els Barrufets», adreçat a nens i nenes de 1r

i 2n de primària. Aquest s’afegeix al club de lectura infan-
til i juvenil, que enguany arriba a la seva 4a edició i que
està adreçat a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys.

RECONEIXEMENT AL SERVEI DE
CATALÀ DE PALLEJÀ

E l Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller
de Molins de Rei va celebrar el passat 10 de juny el

seu 25è aniversari, i va aprofitar l’acte per a fer un reco-
neixement a l’Ajuntament de Pallejà per la tasca que des-
envolupa el seu Servei de Català al municipi.
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C om cada any, els actes de com-
memoració de la diada de l’Onze
de Setembre van comptar amb

una gran participació dels veïns i veïnes
del municipi. El passat dimecres 10 de
setembre es va celebrar la tradicional
Baixada de Torxes per la Independència,
una activitat organitzada per l’associa-

ció cultural PALAFIT i que comptava amb
la col·laboració de la delegació local de
l’Assemblea Nacional Catalana. El recor-
regut pels principals carrers del munici-

pi va finalitzar a la plaça del Castell, on
es va encendre la Flama i es va llegir un
manifest. Els actes van continuar dijous
amb una ofrena floral a l’avinguda Onze
de Setembre de 1714, una ballada de
sardanes i l’actuació dels Bastoners de
Pallejà.

Participació de Pallejà 
en la V gegant
La tarda de l’11 de setembre, més de
500 pallejanencs i pallejanenques van
participar en la creació de la V gegant
que van organitzar a Barcelona de forma
conjunta l’ANC i Òmnium Cultural.

Pallejà commemora la 
diada de l’Onze de Setembre
La Baixada de Torxes per la Independència i l’ofrena floral
van centrar la celebració de la Diada al municipi

E l passat 6 de setembre,
l’entitat Amics del
Museu va organitzar un

concert a la plaça Jacint
Verdaguer que va comptar amb
l’actuació del grup Dixit Jazz
Band. L’acte va servir per a aco-
miadar l’estiu i donar la benvin-
guda a la nova temporada.

Concert de jazz
a la fresca

Més de 500 pallejanencs 
i pallejanenques van 
participar l’11 de setembre
en la V gegant que 
es va organitzar a 
Barcelona

Es busquen nois i noies per a
formar part del «Cor Jove»
La intenció és oferir una alternativa d’oci 
als joves alhora que es dóna continuïtat 
als qui participen en el 
Taller de Música

P allejà busca nois i noies d’entre
12 i 25 anys als quals agradi la
música, tant si en tenen conei-

xements com si no, i que vulguin for-
mar part d’un «Cor Jove». La intenció
és que el cor esdevingui un espai de
trobada on els nois i noies puguin inter-
canviar experiències amb altres joves
amb els mateixos interessos, a més de
donar continuïtat a tots aquells que
s’han format en el Taller de Música. La

creació d’aquesta nova formació musi-
cal permet treballar amb continguts
com el gospel en anglès o adaptacions
corals de música moderna. A més, el
Cor Jove es vol convertir en el planter
de la Coral Pau Casals, que, d’aquesta
manera, podrà anar incorporant entre
els seus membres gent jove amb expe-
riència. Les persones interessades a for-
mar part del Cor Jove poden informar-
se’n a l’edifici del Castell. 
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Grans exhibicions del
Club de Patinatge
Artístic
Els alumnes de l’entitat pallejanenca
van aconseguir un total de 14 
trofeus en el XII Trofeu de l’Amistat

E l Club Patinatge Artístic Pallejà ha participat aquests
darrers mesos en dues exhibicions de nivell: el pas-
sat 28 de juny van mostrar els seus progressos en

el Festival d’Estiu, que va tenir com a convidat el CPA de
Sant Andreu, i el dissabte 12 de juliol, coincidint amb la
Festa Major del municipi, es va celebrar el XII Trofeu de
l’Amistat, que va comptar amb la participació de més d’una
vuitantena de nens i nenes dels clubs de patinatge artís-
tic de Masquefa, Sant Joan Despí i Pallejà; el club local hi
aconseguí un total de 14 trofeus.

A quest estiu, els nois i noies de
Pallejà han pogut participar
en un campus de bàsquet que

ha tingut una durada de deu dies. A
més de jornades d’entrenament des-
tinades a millorar la pràctica d’aquest
esport, el campus ha comptat amb
dues hores setmanals de piscina i una
jornada en la qual els grans celebra-
ren unes olimpíades mentre que els
petits feren sortides a la natura.

Campus de bàsquet
d’estiu 

El circuit Workout
fomenta la pràctica de
l’esport entre els joves
Des de la seva entrada en 
funcionament el passat mes de juliol,
són molts els joves que utilitzen la 
instal·lació per a exercitar el seu cos

E l passat dia 12 de juliol es va inaugurar al parc de la
Molinada un espai Workout. Es tracta d’un circuit
urbà que pretén fomentar els hàbits saludables i la

pràctica d’activitat física. La iniciativa va sorgir fa aproxima-
dament un any quan un grup de joves de Pallejà va presen-
tar el moviment Street Workout amb la intenció de poder-
lo posar en pràctica al municipi. Des de la seva entrada en
funcionament, el circuit rep cada tarda un gran nombre d’u-
suaris que utilitzen la instal·lació a l’aire lliure per a exerci-
tar el seu cos i que s’uneixen per organitzar competicions
amb altres grups que practiquen el mateix esport.
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Esport solidari amb el Banc d’Aliments
El Club d’Atletisme i jugadors del Club de Futbol han decidit col·laborar 
econòmicament en aquest projecte social

E l Club d’Atletisme del municipi
ha lliurat a la Xarxa Solidària
d’Aliments un total de 1.750

euros, una quantitat que correspon a
una part dels diners recaptats amb les
inscripcions de la 35a edició de la Cursa
Pallejà. Prèviament a aquesta donació
econòmica, el club ja havia fet arribar al
Banc d’Aliments les begudes i altres pro-
ductes que no es van arribar a consumir
el dia de la cursa.

El Club de Futbol, solidari amb el
Banc d’Aliments
A més de l’aportació del Club
d’Atletisme, els jugadors de l’equip cadet
A del Club de Futbol Pallejà també van
decidir comprar diversos productes ali-
mentaris amb els diners recaptats amb
les petites sancions que, de forma sim-

bòlica, imposa el club als jugadors per
diferents motius com, per exemple, arri-
bar tard als entrenaments. Aquests pro-

ductes es van portar al Banc d’Aliments
amb la intenció d’ajudar les famílies del
poble que tenen menys recursos.

twitter.com/AjPalleja

facebook.com/AjPalleja

SEGUEIX-NOS!

COMPARTEIX PALLEJÀ A TRAVÉS DE LES
XARXES SOCIALS!
Coneix l’actualitat local i altres informacions
del teu interès

El passat dia 6 de juliol, prop d’un miler de persones van participar en
la 35a Cursa de Pallejà. Com en anteriors edicions, hi va haver un recor-
regut amb una distància homologada de 10 km i una cursa paral·lela
de 5 km, a més de la cursa infantil. Els primers classificats en els 10 km
van ser Abdeslam El Ouahabi en categoria masculina i Sara Prescoli en
la femenina, mentre que Marc Tort i Sandra Moriana van aconseguir
els millors temps en els 5 km. Des de l’organització es va valorar de
forma molt positiva tant el nombre de participants com la feina rea-
litzada pels organitzadors i voluntaris.

La Cursa de Pallejà arriba a la seva
35a edició

La recaptació del Club d’Atletisme destinada al Banc
d’Aliments ha estat de 1.750 euros
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NOU CURS, NOVES FITES
Des de Convergència comencem
un nou curs amb moltes fites per
assolir, tant a nivell local com a
nivell nacional. A Pallejà, i gràcies
a l’esforç del passat pla de sane-

jament econòmic, estem en disposició d’afrontar
un pla específic de pagament d’expropiacions de
zones verdes i d’eliminar d’una vegada aquest deute
històric del nostre ajuntament. Nosaltres afron-
tem la realitat econòmica de l’Ajuntament, no
com Entesa i el Sr. Rubio, que, sent alcalde, no
va voler afrontar aquest deute i, en canvi, s’ho va
gastar tot en càterings i banquets per a tothom.
Precisament, ara hem de pagar just el mateix
deute que va generar a l’Ajuntament durant
els seus 2 anys com a alcalde: més de 5 milions
d’euros.
Però CiU Pallejà i el seu equip de govern ho
farem, encara que estiguem parlant d’expropia-
cions de fa més de 30 anys. I ho farem en col·labo-
ració amb l’AMB, la Diputació de Barcelona i enti-
tats bancàries locals, sense tocar la butxaca de
ningú, sense eliminar cap servei, sense que el
ciutadà ho hagi de pagar. Nosaltres no passem
el deute com si fos una pilota.
I a nivell nacional, tenim un gran repte després de
la gran participació en la «V» a Barcelona per la
Diada Nacional: el repte de decidir el nostre futur
com a país. Ara és el moment de fer història; mai
tindrem una oportunitat com aquesta. ARA ÉS
L’HORA: votem pel nostre futur, pels nostres
fills i néts, per una Catalunya lliure per a poder
decidir el seu futur amb la millor gestió dels seus
propis recursos. El proper 9 de novembre, votem
pel SÍ-SÍ, votem per la llibertat.

Convergència i Unió a Pallejà

JUDICIS, SENTÈNCIES I 
INTERESSOS
Ja fa un cert temps que la vida
política de Pallejà està judicialit-
zada de forma alarmant. L’Álvarez
té multitud de temes als tribunals

que ja han costat sentències per vulneració de drets
dels treballadors, pagament d’advocats, indemnit-
zacions i interessos; fins i tot una imputació per
prevaricació. Però allò més preocupant són els judi-
cis per temes urbanístics que poden portar Pallejà
a la ruïna.
CiU té la gestió d’Urbanisme a Pallejà des de fa força
anys, i l’Álvarez en fa més de 6 que és el regidor
d’Urbanisme. Totes les grans actuacions urba-
nístiques de CiU han acabat als tribunals i amb
grans indemnitzacions. Entesa per Pallejà ha acce-
dit a una documentació on es diu que actualment
hi ha pendents diverses sentències milionàries: quasi
6.000.000 € per unes expropiacions a Fontpineda
(1.580.000 € sense possibilitat de recurs) i més de
3.000.000 € per l’actuació a Camps d’en Ricart; en
total, més de 9.000.000 €. Si es té en compte que
el pressupost de Pallejà ronda els 11.000.000 €,
estem en una situació que posa en risc la viabilitat
econòmica del municipi i els pocs serveis que enca-
ra no ha retallat o eliminat l’Álvarez i el seu equip.
Això sí, quan la Generalitat incompleix els seus com-
promisos i no paga els 1.800 € per alumne/a de les
escoles bressol l’Álvarez prefereix que aquests
diners els assumeixin els pares i l’Ajuntament
en comptes de fer el que permet la llei: portar la
Generalitat a judici per reclamar-los. No vol moles-
tar els seus col·legues de CiU.

Grup Municipal d’Entesa per Pallejà
http://entesaperpalleja.blogspot.com.es

¿A DÓNDE VA PALLEJÀ?
Quedan pocos meses para las
próximas elecciones municipales
y la deriva del alcalde y de su
equipo de gobierno ya no tiene
solución: sin presupuestos del

2014 aprobados, sin el cierre de cuentas del ejer-
cicio anterior, sin ideas ni proyecto. Han aposta-
do todo a la carta del nuevo mercado y el alcalde
confía que demostrando que es el más indepen-
dentista del pueblo, pasando por encima de los que
no lo son, no se le marcharán muchos votos a ERC.
Tenemos un alcalde al que gusta mucho salir en las
fotos y darse autobombo, pero la realidad es impla-
cable: las calles cada vez están más sucias, hay
problemas de incivismo, mientras se eliminan
plazas de policía local, y los servicios munici-
pales cada vez son menos accesibles y más
caros. Además, la sombra de condenas con indem-
nizaciones millonarias por las incompetencias y mala
gestión de los equipos de gobierno liderados por
CiU planea sobre el bolsillo de todos los vecinos/as.
¿Qué futuro nos espera?
Pallejà necesita abandonar esta deriva y tomar un
rumbo más cercano a los problemas reales de sus
vecinos/as. Nosotros estamos preparados, y por eso
el próximo mes de octubre os presentaremos a
nuestra candidata, Olga Campos, y las líneas prin-
cipales de nuestro proyecto, centrado en las nece-
sidades de las personas, los jóvenes y la dinamiza-
ción económica y cultural de nuestro municipio.

PSC-Pallejà
palleja@socialistes.cat

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DINS LA VIDA POLÍTICA 
QUOTIDIANA
El nou curs comença, i sembla
que, finalment, alguna cosa
podria canviar. 

La classe política, tradicionalment, ha governat per
a les persones. Potser era el que la societat dema-
nava fins ara, però ha arribat el moment d’escoltar
altres demandes sortides de la realitat actual.
El govern no hauria de fer-se per a les perso-
nes, sinó AMB les persones.
La participació ciutadana és cabdal perquè això
sigui una realitat i no una promesa, o fins i tot una
quimera del pensament dels més agosarats i ago-
sarades, entre els quals ens agrada comptar-nos.
Les persones que a dia d’avui provem de fer políti-
ca tots els dies necessitem que la gent participi i
ens digui què pensa, què creu i què vol de forma
continuada, per a prendre consciència de la rea-
litat que vivim i actuar en conseqüència.
Ens agradaria poder arribar a tothom. Qualsevol veí
o veïna té dret a trobar alguna cosa dins el seu ajun-
tament que sigui del seu interès, però la nostra
societat és molt diversa i extensa, per la qual cosa
moltes vegades es fa difícil aconseguir-ho sense la
participació ciutadana, la VOSTRA participació.
El PDF sempre ha sortit al carrer per conèixer els
seus veïns i veïnes i saber què pensen, en una comu-
nicació directa, però ara vol fer un pas més i impli-
car-los directament, fent una crida a la participació
activa i a un augment de la col·laboració per a acon-
seguir l’excel·lència que tots i totes ens mereixem,
i que estem segurs de poder aconseguir.

Grup Municipal del PDF
www.pdf.es

RECUPERAR LA IL·LUSIÓ PER
PALLEJÀ
El JÀ PALLEJÀ neix formalment
l’any 2006 i té com a objectiu tre-
ballar pel desenvolupament del
nostre poble basant-se en els cri-

teris següents:
Les persones, l’eix de totes les decisions. La partici-
pació ciutadana. Les  relacions humanes des de la
convivència i la solidaritat. El respecte pels criteris
de sostenibilitat i la preservació del medi ambient.
La nostra diversitat ens porta a crear un grup polí-
tic independent, no adscrit a cap partit ni federa-
ció política, i això ens permet més flexibilitat en les
nostres accions, més independència ideològica i lli-
bertat a l’hora de prendre decisions.
Creiem en les polítiques properes al ciutadà, més
humanes, en el treball en equip, etc. Aquest és un
fragment del document d’acollida, generat per dur
a terme una nova alternativa; gent del poble, moti-
vada, amb idees fresques i l’oportunitat de presen-
tar-les a Pallejà.
Creiem fermament que qualsevol formació política
que neix ho fa amb l’afany de ser majoritària. Per
dues vegades, no ha estat el cas; tot i així, quan
se’ns va requerir, en uns moments gens fàcils en
molts aspectes, vam passar a formar part del govern
municipal, i hem treballat de valent i procurat fer
una bona tasca amb les regidories encomanades:
Cultura, Joventut i Igualtat.
Avui, 8 anys més tard, us fem saber que no con-
correrem a les properes eleccions municipals.
Els motius són diversos i de diferent índole, i
ens comprometem a exposar-los en els pro-
pers Adrocs.
Moltes gràcies als / a les  nostres votants pel
suport i la confiança mostrada.

Jà Pallejà

LA DIADA DEL ALCALDE
Llega septiembre y, como siem-
pre, el Sr. Alcalde aprovecha la
Diada para soltar sus peroratas
nacionalistas. Este año, para
empeorar el asunto, ha conver-

tido la fiesta de todos los catalanes en un mitin polí-
tico puro y duro (será que se acercan las eleccio-
nes, ¿no?). De nuevo, el alcalde no hace una Diada
abierta a todos los vecinos, sino solo destinada a
sus seguidores y palmeros. Una reflexión: ¿por qué
hay más gente tomando cervezas en las terrazas de
la rambla Pau Casals que asistentes al acto institu-
cional de la Diada? La respuesta es sencilla: CIU ha
convertido la Diada en un acto político para su par-
tido y sus simpatizantes. Y así, una gran mayoría
de vecinos prefiere irse «de puente» o quedar con
los amigos, pues el sectarismo nacionalista ha con-
seguido que para muchos catalanes la Diada no sig-
nifique absolutamente nada.
Mientras tanto, se avecinan problemas: han reca-
ído sentencias que condenan al Ayuntamiento de
Pallejà a pagar varios millones de euros. Y a princi-
pios de 2015 recaerá una importantísima senten-
cia sobre Camps d’en Ricart que, de ser desfavora-
ble, puede provocar la total ruina del Ayuntamiento.
Presume el equipo de gobierno «a bombo y plati-
llo» de su buena gestión, pero todo indica que se
avecina un nuevo Plan de Viabilidad Económica para
los próximos cinco años. ¿Realmente el equipo de
gobierno de Pallejà puede presumir de buena ges-
tión? ¿Por qué nuestros impuestos sirven para pagar
sentencias judiciales en vez de gastarse en mejorar
las condiciones de vida de los vecinos?

Partido Popular de Pallejà
populares.palleja@gmail.com
www.partidopopularpalleja.blogspot.com
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Notícies breus
TALLER D’ANELLAMENT D’OCELLS AL RIU
LLOBREGAT

E l proper 19 d’octubre està previst fer un taller d’ane-
llament d’ocells a l’entorn del riu Llobregat. Es trac-

ta d’una activitat adreçada a un públic familiar i que pre-
tén donar a conèixer les espècies d’aus que es poden tro-
bar al municipi. Es requereix inscripció prèvia trucant al
936 633 620.

• Aprovació de la pròrroga del Pla d’Igualtat de Gènere (2009-
2012) fins a l’any 2016 i aprovació del Pla Operatiu d’Igualtat
de Gènere de l’Ajuntament de Pallejà 2014-2016.
• Aprovació de l’esmena a l’acta de delimitació entre els ter-
mes municipals de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts.
• Aprovació de les tarifes dels serveis d’escolarització de la
Llar d’Infants Municipal L’Espurna per al curs 2014/2015.
• Aprovació de les dues festes locals al municipi de Pallejà per
a l’any 2015.
• Aprovació inicial de la modificació de la plantilla del perso-
nal de l’Ajuntament.
• Aprovació dels Pactes de negociació dels funcionaris al ser-
vei de l’Ajuntament de Pallejà per als anys 2014-2015 i del
seu annex, relatiu a les Condicions laborals dels cos de la
Policia Local de Pallejà.
• Aprovació definitiva de l’establiment del servei públic de
deixalleria municipal al terme municipal de Pallejà.

• Aprovació de l’informe de tresoreria sobre el compliment
dels terminis establerts en la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les ope-
racions comercials. (Segon trimestre 2014)
• Moció referent a «declaració de Pallejà com a ciutat solidà-
ria amb l’Alzheimer».
• Moció del Grup Municipal d’Entesa per Pallejà per a una
elecció democràtica dels alcaldes i alcaldesses.
• Moció del Grup Municipal d’Entesa per Pallejà perquè s’a-
turin les retallades proposades pel govern de la Generalitat
de Catalunya als serveis d’intervenció especialitzada i d’aco-
lliment i recuperació per a dones, fills i filles en situació de
violència masclista a Catalunya i als jutjats de violència de
gènere.
• Moció del Grup Municipal d’Entesa per Pallejà contra els bom-
bardejos d’Israel sobre Gaza i en suport del poble palestí.

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE ORDINARI 31/07/2014

ESTUDI SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE

E l Centre Cívic de Fontpineda disposa d’una unitat
mòbil encarregada de mesurar la qualitat de l’aire.

Les dades es fan arribar a la Direcció General de Qualitat
Ambiental, que emetrà un informe. La intenció de
l’Ajuntament és fer públics els resultats.

RELLEU DEL GRUP DELS QUARANTINS

E l proper mes d’octubre es convidarà a la sala d’actes
del Castell tots els pallejanencs i pallejanenques nas-

cuts l’any 1975 i que, per tant, l’any vinent faran 40 anys.
En són un total de 237. La intenció és potenciar la seva
interrelació social i oferir la possibilitat que participin acti-
vament en actes festius del municipi.

FORMACIÓ DE SUPORT A EMPRESES I
COMERCIANTS

L’ Àrea de Desenvolupament Econòmic Local va orga-
nitzar el passat 8 de juliol un taller sectorial d’aten-

ció al públic. Aquesta era només la primera de quatre jor-
nades que tenen com a objectiu donar a conèixer les pecu-
liaritats dels sectors professionals amb més demanda a
Pallejà.




