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Aquest proper dia 25 d’octubre s’inaugura oficialment
el nou mercat municipal (4-7)

El nou mercat ja és aquí
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CULTURA (CASTELL DE PALLEJÀ)
REGIDORIA DE CULTURA 93 663 22 55
BIBLIOTECA 93 663 18 87
SERVEI DE CATALÀ 93 663 22 55

IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT 93 663 22 55

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
REGIDORIA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ    93 663 00 00

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20
CASAL DE LA GENT GRAN 93 663 19 35
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JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT 93 663 22 55
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL 93 663 41 63

ENSENYAMENT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ 93 663 36 20
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 93 663 00 61
ESCOLA JACINT VERDAGUER 93 663 02 74
ESCOLA LA GARALDA 93 663 04 43
ESCOLA L'OREIG 93 650 00 87
IES PALLEJÀ 93 663 18 27
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ESPURNA           93 663 30 16
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES ROVIRES           93 663 08 76
LLAR D’INFANTS BABIWEB (Fontpineda)               93 650 08 34
LLAR D’INFANTS LA LLUNA 93 663 15 63

ESPORTS (PAVELLÓ I PISCINA)
REGIDORIA D’ESPORTS 93 663 02 43
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS 93 663 02 43

PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA                 93 663 15 40
SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ 93 663 15 40

SANITAT
REGIDORIA DE SANITAT 93 663 36 20
AMBULATORI 93 663 06 67

Per demanar consulta     902 111 444
URGÈNCIES (Sant Andreu de la Barca)               
Atenció les 24 h del dia, tots els dies de l’any  93 635 66 51
HOSPITAL DE MARTORELL 93 774 20 20 

FARMÀCIES
FARMÀCIA BRAVO (Fontpineda)                         93 688 07 48
FARMÀCIA GIBERT 93 663 01 25
FARMÀCIA HUGUET 93 663 03 49

SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS, EMERGÈNCIES I 
MOSSOS D'ESQUADRA                                       112
POLICIA LOCAL 93 663 01 02
AMBULANCIA (URGÈNCIES) 061

TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT                93 205 15 15
FONTPIBUS (Francisco Nocete) 93 783 48 74
SERVEI AUTOBUS (SOLER I SAURET)                 93 632 51 33

ALTRES SERVEIS
PARRÒQUIA SANTA EULÀLIA 93 663 03 29

COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS                  Informació         902 200 850

Avaries           900 750 750
CORREUS 93 663 08 41
FECSA-ENHER                       800 760 706
SERVEI AIGÜES                    Informació      900 710 710 

Avaries           900 700 720
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS 902 230 238
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A quest proper 25 d’octubre inaugu-
rem oficialment el nou Mercat
Municipal de Pallejà. Assolim d’a-

questa manera el que és un dels principals
objectius del projecte: oferir als paradis-
tes i als usuaris del mercat un nou
entorn més atractiu i adequat a les
necessitats dels uns i dels altres. No ha
estat un procés senzill, però ja el podem
donar per conclòs. Amb la segona fase, que
consistirà en la creació d’un supermercat al
mateix equipament, completarem un nou
concepte de mercat, més modern i adequat
a les necessitats reals del comerç de la nos-
tra població.

L’objectiu últim d’aquest treball és fer del
nou mercat un dels principals eixos de dina-
mització de la vida comercial del municipi.
Dit d’una altra manera, aquest nou equipa-
ment haurà de suposar un benefici per al
conjunt del comerç local. A Pallejà aspirem
a disposar d’una oferta que sigui tan
rica, àmplia i variada com la que pot ofe-
rir qualsevol municipi de la nostra àrea
d’influència. I el nou mercat ens apropa més
a aquesta voluntat.

Voldria aprofitar l’ocasió per a felicitar els
paradistes per la paciència i la voluntat
que han demostrat fins al moment i fer
extensiu aquest reconeixement al conjunt
de comerciants de la població per l’empen-
ta i la imaginació que demostren dia a dia
en un moment complicat. El vostre esforç
tindrà la recompensa de la confiança dels
consumidors.

L’ADROCdePallejà OCTUBRE2014 NÚM.82 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL P.03

Ismael Àlvarez Alcalde de Pallejà

E ste próximo 25 de octubre inaugu-
ramos oficialmente el nuevo Mercat
Municipal de Pallejà. Logramos de

este modo lo que es uno de los principales
objetivos del proyecto: ofrecer a los comer-
ciantes y a los usuarios del mercado un
nuevo entorno más atractivo y adecua-
do a las necesidades de unos y otros.
No ha sido un proceso sencillo, pero ya
podemos darlo por concluido. Con la segun-
da fase, que consistirá en la creación de un
supermercado en el mismo equipamiento,
completaremos un nuevo concepto de mer-
cado, más moderno y adecuado a las nece-
sidades reales del comercio de nuestra
población.

El objetivo último de este trabajo es hacer
del nuevo mercado uno de los principales
ejes de dinamización de la vida comercial
del municipio. O, dicho de otro modo, este
nuevo equipamiento deberá suponer un
beneficio para el conjunto del comercio local.
En Pallejà aspiramos a disponer de una
oferta que sea tan rica, amplia y varia-
da como la que puede ofrecer cualquier
municipio de nuestra área de influencia. Y
el nuevo mercado nos acerca más a esta
voluntad. 

Quisiera aprovechar la ocasión para felici-
tar a los paradistas por la paciencia y
la voluntad que han demostrado hasta
el momento y hacer extensivo este recono-
cimiento al conjunto de comerciantes de
la población por el empuje y la imagina-
ción que demuestran día a día en un
momento complicado. Vuestro esfuerzo
tendrá la recompensa de la confianza de
los consumidores.

Abrimos el nuevo
mercado 

El nou mercat serà 
un dels principals eixos
de la dinamització
comercial del 
municipi

El nuevo mercado 
será uno de los 
principales ejes de la
dinamización comercial
del municipio 

Obrim el nou
mercat



E l proper dissabte 25 d’octubre se
celebrarà l’acte oficial d’inaugu-
ració del nou Mercat Municipal

de Pallejà, que va obrir les seves portes
el dia 9 d’aquest mes. A partir de les 10
h, s’han preparat tot un seguit d’activi-
tats adreçades a un públic familiar: hi
haurà animació al carrer i els nens i nenes

podran veure i gaudir dels animals d’una
granja que s’instal·larà al mercat. Durant
la jornada, també es comptarà amb la
col·laboració d’entitats locals com el grup
Ruachamba, els Dimonis, els Gegants i
la Colla Castellera de Pallejà. L’acte ofi-
cial d’inauguració serà a les 12 h i con-
sistirà en els parlaments de les autoritats,

el tall de la cinta i la descoberta d’una
placa commemorativa. A partir de les
12.30 h els assistents podran fer una visi-
ta a les instal·lacions del nou mercat i
rebran com a record una bossa creada
especialment per a l’ocasió.
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Aquest dissabte 25 d’octubre s’inaugura el nou merc
L’acte comptarà amb activitats adreçades a un públic familiar i amb la col·laboració 

Les cares de la campanya
d’obertura del nou mercat
Durant l’acte d’inauguració està previst agrair
la seva col·laboració a les cinc persones que
han protagonitzat la campanya d’obertura
del nou Mercat Municipal. Recordem que,
coincidint amb el cap de setmana de la Festa
Major, es va posar en marxa un càsting en el
qual van participar més de 250 persones. Finalment, els escollits han estat la Isabel
López, la Maria Farnós, el Joaquim Hernández, la Virginia González i el Pau Not,
que, des de fa uns dies, poden veure la seva imatge a les banderoles que s’han
penjat en els principals carrers del municipi amb motiu de la inauguració del nou
equipament. La campanya ha estat finançada per la Diputació de Barcelona.

PARADES INTERIORS:
• De dimarts a dijous de 8.30 

a 14 h i de 17 a 20 h
• Dilluns i dissabtes de 8.30 

a 14 h
• Divendres de 8.30 a 20 h 

PARADES EXTERIORS:
• Dilluns i dissabtes de 9 a 14 h
• De dimarts a divendres de 9 

a 14 h i de 17 a 20 h

Horaris del 
mercat:
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Va de pollastres… i
més

Carnisseria-Xarcuteria
Josefina Soto

Fruites i Verdures
Miguel i Ana

Cuinats de Casa
Massana

Carnisseria Mármol

Peix i Marisc Mónica i
Mario

El Petit Rebost

Carnisseria Gobernado

Peix i Marisc David i
Sònia

La Barra del Mercat

Backstage Tapes i
Hamburgueses

Menudines, la Botiga
del Nadó

Blitz Viatges, SL

Plecs

Cari Crea

Viatges Carrefour

Amàlia Art Floral

Parament Pallejà

Aus, ous i derivats: venda de pollastres i aus comestibles en general

Venda de tota mena de carn. Cansaladeria, xarcuteria i embotits.
Especialitat en venda al detall de productes d’alta qualitat

Venda de tota mena de fruites, verdures i hortalisses a més de car-
gols, fruita seca i sucs de fruita naturals

Llegums i cereals. Plats cuinats i precuinats d’elaboració pròpia

Venda de tota mena de carn i menuts a més de preparats de carn de
porc frescos

Venda de tota mena de peix fresc, congelat i marisc

Botiga de queviures i adrogueria. Olives, conserves i confitats en
vinagre

Venda de tota mena de carn: aus comestibles i caça

Venda de tota mena de peix fresc i congelat, marisc i pesca salada

Bar per a consumició de tota mena de productes per a menjar i beure,
esmorzars i berenars

Bar-restaurant: s’hi serveixen tota mena de productes per a menjar i
beure, dinars i sopars. Especialitat en tapes i hamburgueses

Puericultura. Cadiretes de cotxe i de passeig, joguines, accessoris per
a l’hora del bany, del menjar i de dormir

Agència de viatges. Promocions i ofertes de viatges, vols, hotels i creuers

Moda de dona, novetats i complements

Merceria i complements: venda de tota mena d’estris per a labors,
roba interior i complements

Agència de viatge. Programació de viatges, vols, bitllets, hotels i creuers

Floristeria: venda de plantes, flor fresca, artificial i seca i tota mena
de guarniments florals per a celebracions

Parament de la llar: venda d’equipament de taula i de cuina i estris
per a la llar

L’any 1985 Pallejà 
inaugurava l’anterior
mercat
El nou Mercat Municipal s’inau-
gura 29 anys després de l’obertu-
ra al públic de l’anterior equipa-
ment: va ser el 26 de setembre de
1985 quan l’aleshores alcalde de
Pallejà, Julio Ceballos, inaugura-
va el mercat en presència del,
també aleshores, alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall.

PARADES
at municipal
d’entitats locals

Els assistents a la 
inauguració se 
n’emportaran una bossa
commemorativa del nou
Mercat Municipal de
Pallejà
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Enllestida la primera fase de les obres del nou 
Actualment es treballa en la construcció d’un supermercat i d’espais destinats a serv

A quest mes d’octubre s’ha enlles-
tit la primera fase de la construc-
ció del nou Mercat Municipal de

Pallejà. Les obres van començar al mes
de gener amb la intenció de finalitzar
primer la part de l’edifici destinada als
paradistes i evitar així les molèsties i des-
peses que hagués suposat traslladar-los
per poder executar la totalitat del pro-
jecte. El nou equipament va poder obrir
al públic el passat dia 9 d’octubre.

La segona fase suposarà la integració
d’un supermercat així com la creació
d’espais destinats a serveis municipals.
Actualment es treballa en la zona de l’a-
parcament i s’enllesteixen les feines d’en-
derroc de l’antic edifici. Es preveu que
aquestes obres estiguin enllestides al
mes d’abril de l’any 2015.

Un nou equipament sense cost per a la
ciutadania
L’Ajuntament de Pallejà ha trobat formes de finançar el nou mercat sense
haver de destinar-hi fons dels pressupostos municipals i, per tant, sense que
suposi cap cost per a la ciutadania. Finalment, 5.500.000 euros provenen de
la concessió d’obra pública. El mercat també ha rebut una subvenció de
900.000 euros de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que han servit per a
finançar tant les obres com el mateix equipament.

La previsió és que les
obres de la segona 
fase finalitzin al mes 
d’abril del 2015

L’entrada en funcionament
del nou equipament 
suposa millores tant per 
als paradistes com 
per als clients
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Mercat Municipal
eis municipals

Més de 10.000 m2 al servei de la ciutadania
Un cop enllestida la segona fase de les obres, el Mercat Municipal ocuparà
una superfície total de 10.000 m2:
• 5.729 m2 destinats a aparcament, amb un total de 195 places;
• 2.385 m2 de supermercat;
• 1.420 m2 per als paradistes del mercat, amb un total de 10 parades 

interiors, destinades a productes d’alimentació, i 8 d’exteriors, i
• 878 m2 destinats a equipaments i instal·lacions.

Millores respecte a l’anterior equipament
L’entrada en funcionament del nou Mercat Municipal suposa una millora
en el servei tant per als paradistes com per als clients:
• Increment de la superfície destinada a les parades
• Millora de l’accessibilitat a peu de carrer
• Climatització
• Muntacàrregues per a mercaderies
• Espais destinats a zones comunes, vestuaris, lavabos, magatzems i 

instal·lacions 
• Accés al supermercat a través de les parades del mercat
• Una nova imatge corporativa
• Nous horaris comercials adaptats als canvis socials

Un referent del
comerç local i de
proximitat
La intenció ha estat que la trans-
formació vagi més enllà de l’es-
pai destinat a cada servei. El nou
mercat es presenta com un equi-
pament modern i elegant en el
qual es pot trobar producte fresc
i de qualitat i amb una atenció
personalitzada i especialitzada,
que volen fer del Mercat
Municipal de Pallejà un motor de
dinamització del comerç local i
de proximitat i un referent no
només per als veïns i veïnes del
poble sinó també per als de muni-
cipis del voltant.
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Un nou espai per als infants: el parc d’en Patufet
Es tracta d’una zona de jocs que compta amb dibuixos 
de la il·lustradora Pilarín Bayés 

D es del passat 27 de setembre, els
infants de Pallejà ja gaudeixen
del nou parc d’en Patufet, ubi-

cat a la cantonada dels carrers Barcelona
i Torres i Bages. Es tracta d’un espai de

joc amb dibuixos de la il·lustradora Pilarín
Bayés i basat en valors com el respecte,
la solidaritat i la difusió de la cultura cata-
lana. El parc disposa de sis elements de
joc: dos cavallets amb les figures d’en

Patufet i «el dineret», un tobogan amb
la imatge del bou, una caseta que fa les
funcions de botiga, un gronxador i un
balancí. L’espai compta també amb un
panell signat per la Pilarín Bayés on s’ex-
plica el conte del Patufet.

Gran assistència a l’acte inaugural
La inauguració va comptar amb la pre-
sència del president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve, l’alcalde de
Pallejà, Ismael Àlvarez, i un dels socis
cofundadors de l’empresa Happyludic,
Carles Banús. Durant l’acte es va llegir el
conte d’en Patufet i es van repartir barre-
tines entre el gran nombre d’assistents.
Amb aquest parc, Pallejà se suma a una
cinquantena de municipis que ja dispo-
sen d’un espai infantil dedicat al perso-
natge d’en Patufet. Una part del seu
finançament es destina al parc que es va
instal·lar fa només uns mesos a l’hospi-
tal infantil de Sant Joan de Déu.

El parc d’en Patufet 
està basat en valors com 
el respecte, la solidaritat 
i la difusió de la cultura 
catalana

Foto: Judit Contreras

Pallejà prepara la celebració de la Castanyada
Diverses entitats locals organitzen actes la vigília 
de la festivitat de Tots Sants 

E l dia 31 d’octubre castanyes i
panellets seran els protagonistes
de les diverses activitats previs-

tes a Pallejà per a celebrar la Castanyada.
L’Agrupament Escolta i Guia Gratallops
organitzarà una festa popular a la plaça
del Castell a partir de les 18 h, on es ven-
dran castanyes i moniatos i els diners

recaptats es destinaran a un projecte de
pioners i caravel·les. A partir de les 21.30
h serà l’Associació de la Gent Gran la
que celebrarà la Castanyada, a la sala
Pal·ladius. Finalment, l’Associació de
Veïns de Fontpineda tancarà els actes el
dia 8 de novembre al Centre Cívic a par-
tir de les 17.30 h.
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Comença el curs al Cau
Tots els dissabtes, l’Agrupament Escolta i Guia Gratallops desenvolupa
la seva activitat a La Masoveria

A quest mes d’octubre comença el
curs per a l’AEiG Gratallops del
nostre municipi. En concret, cada

dissabte podem trobar aquesta entitat,
dedicada a l’educació a través del lleu-
re, a l’edifici de La Masoveria —avingu-
da Prat de la Riba, 27—, on desenvolu-
pa les seves activitats dirigides a nens/es
i joves a partir dels 6 anys. Inscripcions
obertes a gratallops@gmail.com.

El mètode «escolta i guia»
L’agrupament forma part de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya, una asso-
ciació sense ànim de lucre que treballa
en l’educació dels nens/es i joves mitjan-
çant l’aplicació del mètode «escolta i
guia», amb el qual es pretén que els i
les participants en les seves activitats

esdevinguin persones conscients, acti-
ves i compromeses amb la societat. En
total, a Catalunya existeixen 150 agru-
paments que apleguen un total de

13.500 integrants, dels quals 3.000 són
voluntaris que desenvolupen tasques
com a formadors, caps o responsables
associatius.

1.100 alumnes es beneficien dels 
ajuts municipals per a la compra de llibres
En total, el projecte suposa una inversió municipal que compta 
amb una partida de 60.000 €

U n total de 1.100 alumnes palle-
janencs comencen aquest curs
comptant amb el suport econò-

mic que els proporciona el programa
municipal de socialització dels llibres de

text. Un any més, el municipi ofereix a
través de l’Ajuntament el seu suport a la
comunitat educativa amb una aportació
econòmica que compta amb una parti-
da de 60.000 €.

El treball, per tal de facilitar l’adquisició
del material escolar a les famílies, es rea-
litza amb el suport de les associacions de

mares i pares d’alumnes de la població,
les quals són les responsables de la dis-
tribució d’aquests ajuts.

Les associacions de 
mares i pares són les 
responsables de la 
distribució dels ajuts



E n la darrera convocatòria del pro-
grama «Pallejà Contracta» un
total de vuit empreses han sol·lici-

tat els ajuts convocats per l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local que
subvencionen les empreses i comerços
que contractin durant un mínim de sis
mesos persones empadronades al muni-
cipi que es trobin en situació d’atur i esti-
guin inscrites al Servei Local d’Ocupació
de Pallejà i a les Oficines de Treball de la
Generalitat. L’Ajuntament aporta la
quantitat de 4.000 euros per contracte
de treball a temps complet i 2.000 euros
per a contractes a temps parcial. Totes
les sol·licituds han estat aprovades i s’ha
aconseguit la contractació de nou per-

sones de les quals vuit han estat a jor-
nada complerta i una a mitja jornada.

L’aportació municipal en aquesta edició
del projecte ha estat de 34.000 euros.
La intenció és aconseguir un increment
de la inserció laboral al municipi alhora
que es dóna suport a les empreses en el
procés de contractació de personal.
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Nou persones troben feina gràcies al programa
«Pallejà Contracta»
El projecte és una aposta del consistori adreçada a disminuir l’atur al municipi
i donar suport a les empreses

Nous tallers per a afrontar 
els canvis personals
La Regidoria d’Igualtat ha posat en marxa un itinerari formatiu 
per a ajudar els participants a superar els seus reptes

E l passat dia 7 d’octubre es va
celebrar la primera sessió dels
tallers d’estratègies pel canvi

organitzats des de la Regidoria d’Igualtat.
Es tracta d’un conjunt de sessions teò-
riques i dinàmiques de grup en les quals
els participants descobreixen i posen en
pràctica les seves habilitats personals
amb la intenció que això els serveixi per
a afrontar els canvis i reptes de futur. Els

tallers es desenvolupen en tres sessions,
a un preu de 10 euros cadascuna, i les
properes seran el dia 4 de novembre i el
dia 2 de desembre. També s’han progra-
mat les anomenades «Píndoles pel
canvi», sessions gratuïtes en què es trac-
taran temes que generi el grup mateix i
que se celebraran els dies 28 d’octubre,
18 de novembre i 9 de desembre.

Aquesta nova edició dels tallers s’em-
marca dins les activitats del IV Congrés
de les Dones del Baix Llobregat, que se
celebrarà a Gavà els dies 14 i 15 de
novembre, del qual Pallejà n’és subseu.
Els interessats a formalitzar-hi la inscrip-
ció han d’adreçar-se a l’Àrea de Serveis
a les Persones de l’Ajuntament.

Els tallers d’estratègies
pel canvi s’inclouen dins
les activitats del IV
Congrés de les Dones 
del Baix Llobregat

L’aportació de
l’Ajuntament en aquesta
edició del projecte ha
estat de 34.000 euros
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Art i comerç van omplir els carrers de Pallejà
Un total de 25 establiments van participar en la Fira del Comerç, que enguany
arribava a la seva vuitena edició

E l passat dia 4 d’octubre Pallejà es
va convertir en un aparador d’art
i comerç amb la celebració de la

8a edició de la Fira del Comerç i el
CreActiu 2014. Un total de 25 botiguers
del municipi van omplir l’avinguda Onze
de Setembre per mostrar als visitants els
seus productes i oferir descomptes i pro-
mocions. Durant tota la jornada es van
organitzar activitats paral·leles, com exhi-
bicions d’arts marcials i concerts, i es va
comptar amb la participació d’entitats

locals com la Colla Gegantera de Pallejà
i el grup de dansa Palmas y al Compás. 

CreActiu 2014
La rambla Pau Casals va acollir, el mateix
dissabte, la Mostra de Belles Arts,
Artesania, Arts Escèniques i Creativitat,
que aquest 2014 celebrava la seva sego-
na edició. Una trentena d’artesans i artis-
tes locals van mostrar a la ciutadania les
seves creacions relacionades amb el món
de l’artesania, la bijuteria, la moda, la

ceràmica, la fotografia i la pastisseria,
entre d’altres. El CreActiu 2014 va inclou-
re un taller de pintura i plàstica i el con-
cert del grup Gensound.

Una trentena d’artesans i
artistes locals van mostrar 
a la ciutadania les seves 
creacions en el marc 
del CreActiu 2014

Celebració del Correllengua 

A quest mes d’octubre Pallejà ha celebrat el
Correllengua, organitzat per l’Associació
Cultural Palafit. Els actes van començar el

dia 3 amb l’arribada de la Flama de la Llengua, l’en-
cesa del peveter i la lectura del manifest. La festa va
continuar amb una trobada literària dedicada a les
poetesses Maria Mercè Marçal i Joana Raspall, des-
aparegudes recentment. Es va aprofitar l’ocasió per
a presentar la CAL de Pallejà i recordar altres inicia-
tives destinades a promoure l’ús social del català. El
dia 10 d’octubre el grup Contents Contem Contes
Cantant van explicar un conte sobre el Correllengua
a la biblioteca i posteriorment es va oferir als assis-
tents una xocolatada popular que va comptar amb
la participació de la Colla Gegantera de Pallejà.
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Arrenquen les més de trenta activitats d’aquest
nou curs per a la gent gran
El programa de propostes per al curs inclou activitats físiques, artístiques 
o destinades a l’estimulació mental, entre d’altres

«E ts gran?... Doncs aprofita-
ho!» és l’ eslògan sota el
qual es presenta, un curs

més, el programa d’activitats per a la gent
gran del municipi. Aquest passat 6 d’oc-
tubre s’iniciaven els 32 tallers i activitats
que s’inclouen al programa dividits en
cinc grans blocs: activitats físiques, noves
tecnologies, activitats artístiques, estimu-

lació mental i benestar i salut. En el seu
conjunt, el programa presenta propostes
que combinen la formació amb el lleure
i la cura per la salut.

Per tal de donar a conèixer el programa
entre aquelles persones a les quals s’a-
dreça, el passat 19 de setembre tenia lloc
a la Sala Pal·ladius un acte de presenta-

ció amb la presència de la regidora de
Serveis Socials, Esther Moreno, i de l’al-
calde, Ismael Àlvarez. En total van ser més
de 200 les persones que van assistir-hi,
un nombre destacat de les quals van rea-
litzar les seves corresponents inscripcions
en activitats com la gimnàstica, la infor-
màtica, la petanca, les matemàtiques o
el taller de costura.

La presentació, que es va tancar amb un
berenar compartit, va comptar amb la
participació de les dues associacions que
treballen a favor d’aquest col·lectiu, com
són l’Associació de la Gent Gran i la
Fundació Ana Ribot. De la mateixa mane-
ra, la realització del programa compta
amb el suport de persones voluntàries.

Més de 200 persones 
prenien part en la 
presentació del programa
realitzada a la Sala
Pal·ladius

La Caixa ofereix el seu suport al 
projecte d’alfabetització digital de la gent gran
L’entitat ha realitzat una donació de 9.527 € destinada a la renovació 
del material informàtic del Casal de la Gent Gran

A quest passat 9 d’octubre tenia
lloc el lliurament per part de
l’Obra Social de La Caixa, a tra-

vés de l’oficina bancària de Pallejà, d’una
donació de 9.527 € que es destinaran
al projecte d’alfabetització digital que es
desenvolupa des del Casal de la Gent
Gran. Aquesta proposta, destinada a
apropar la informàtica a les persones
usuàries del casal, és una de les activi-

tats que compta amb més demanda i
participació.

La voluntat d’incrementar la qualitat del
servei ofert fins al moment fa necessària
la renovació del mobiliari de l’aula on
s’imparteixen aquests coneixements i del
material informàtic. Aquesta donació per-
metrà a la unitat de Serveis Socials i Gent
Gran del municipi fer-ho possible.
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Noves
activitats
a la Piscina
Coberta Municipal
El Cross Gym i el
Running Outdoor
són dues noves 
propostes que 
s’afegeixen a les 
sessions dirigides 
ja existents

L a Piscina Coberta
Municipal ha comen-
çat la nova tempora-

da oferint novetats als usua-
ris: concretament, a les ses-
sions dirigides que ja s’hi feien
abans de l’estiu s’afegeixen
ara dues noves tendències del
món del fitness: el Cross Gym,
que és un entrenament d’al-
ta intensitat, i el Running
Outdoor, que consisteix a sor-
tir a córrer durant la sessió
amb l’acompanyament d’un
tècnic. A aquestes noves acti-
vitats s’afegeixen les ja exis-
tents, com el zumba, els
steps, els «GAC», el ioga i el
pilates, entre d’altres.
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A peu i amb bicicleta en la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura
Prop de 200 persones prenien part en una pedalada que permetia l’estalvi 
d’entorn del mig quilo d’òxids de nitrogen

U n any més, Pallejà ha tornat a
sumar-se a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura,

destinada a reflexionar sobre com els
nostres desplaçaments afecten el medi
ambient i la manera més segura de mou-
re’ns. Dues eren les activitats que cen-
traven aquesta commemoració al muni-
cipi. La primera d’elles tenia lloc el pas-
sat dia 28 de setembre amb la pedala-
da a favor de l’ús de mitjans de trans-
port sostenibles i menys contaminants,
en la qual participaren prop de 200 per-
sones que van completar un recorregut
aproximat de quatre quilòmetres i acon-
seguiren un estalvi de 460,80 grams d’ò-
xids de nitrogen i 38,40 grams de par-
tícules de PM10.

Amb el mateix esperit de consciencia-
ció, uns dies més tard, el 5 d’octubre,
tenia lloc una «caminada verda» amb
l’objectiu de realitzar la neteja d’algu-
nes zones boscoses del nostre terme
municipal on s’havien detectat acumu-
lacions de residus. En total, la marxa va
aconseguir recuperar 280 quilos de dei-

xalles entre l’IES Pallejà i el cementiri,
dipositades per persones que encara
mantenen comportaments incívics quan

visiten el medi natural. La participació
ciutadana de voluntaris n’ha permès, en
tot cas, la recuperació.

Comencen els preparatius de la tómbola solidària 
amb La Marató de TV3
Les persones interessades a col·laborar-hi ja poden realitzar les donacions 
d’objectes a sortejar

A quest proper 14 de desembre
torna La Marató de TV3, el pro-
grama de la televisió i la ràdio

públiques catalanes destinat a la reco-
llida de fons per al tractament de malal-
ties. I Pallejà tornarà a sumar-s’hi amb
la celebració de la tómbola «Sempre et
toca», on tothom podrà rebre un obse-

qui a canvi de les seves aportacions.
Aquelles persones que ja vulguin
col·laborar-hi poden fer donació d’ob-
jectes en bon estat als locals de Serveis
Socials, a la rambla Pau Casals, 6.

Malalties del cor
En aquesta ocasió La Marató destinarà

els seus recursos a la lluita contra les
malalties del cor, com poden ser malal-
ties coronàries, les valvulopaties i les
malalties de l’aorta ascendent, les arít-
mies, les miocardiopaties i les cardiopa-
ties congènites.

La participació ciutadana
va permetre recuperar
280 quilos de residus
que es trobaven als 
nostres boscos



AGEN
DA
CUL
TURAL
PALLEJÀ

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

OCTUBRE

Dimarts 28
De 20 a 22 h
«Píndoles pel canvi»
Preu: Gratuït
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

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

Divendres 31
18 h
Racó del Conte a càrrec dels Contents
Contem Contes Cantant
Lloc: Biblioteca

Organitza: Biblioteca

18 h
Castanyada popular
Venda de castanyes i moniatos
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Agrupament Escolta,Guia Gratallops i CAU

De 21.30 a 2 h
Castanyada de la gent gran
Lloc: Sala  Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

OCTUBRE

Dimarts i dijous
De 18 a 20 h
Pista oberta de slot
Lloc: Antic ambulatori
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà

Dimarts
De 17.30 a 19 h
Taller de teatre juvenil
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Grocs Teatre

Dissabte
De 16 a 18 h
CAU
Lloc: La Masoveria
Organitza: AEiG Gratallops

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

Divendres 24
22 h
Reunió i benvinguda als quarantins del ‘75
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Ajuntament

Dissabte 25
10 h: Animació al carrer
per a infants i adults
12 h: Acte inaugural
Inauguració del mercat
Lloc: Mercat
Organitza: Ajuntament

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

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

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

Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

NOVEMBRE

Dimarts i dijous
De 18 a 20 h
Pista oberta de slot
Lloc: Antic ambulatori
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà



NOVEMBRENOVEMBRE

Dimarts
De 17.30 a 19 h
Taller de teatre juvenil
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Grocs Teatre

Dissabte
De 16 a 18 h
CAU
Lloc: La Masoveria
Organitza: AEiG Gratallops

Dimarts 4
18.30 h
Club de lectura infantil Els Barrufets
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 20 a 22 h
Taller pel canvi: Estima’t «encara més»
Preu sessió: 10 €
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Dissabte 8
De 16 a 20 h
Open Catalunya, selecció mundial, físic 
culturisme
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Federació Catalana de físic culturisme

17.30 h
Castanyada-Halloween
Preu: Gratuït per als associats
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

Diumenge 9
De 18 a 21 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimarts 11
De 21.30 a 23 h
Taller d’adolescència
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament

Dimarts 11, 18 i 25
De 18 a 20.30 h
«Experimentem en família»
Inscripcions: Cal inscripció prèvia i assistir a les 3 sessions
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

Dijous 13
18 h
Bingo
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

Del dijous 13 de novembre al 
dijous 4 de desembre
Exposició «La novel·la romàntica»
Lloc: Biblioteca 
Organitza: Biblioteca 

Divendres 14
18 h
Racó del Conte a càrrec dels Contents Contem

Contes Cantant
Lloc: Biblioteca

Organitza: Biblioteca

Dissabte 15
12 h
Especial aniversari biblioteca

Espectacle infantil Una carpa de 
contes, a càrrec de la Companyia

Patawa, i després, xocolatada
Lloc: Sala d’actes del Castell

Organitza: Biblioteca

A confirmar
Festa d’agraïment als Q’73
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Q’74

Dimarts 18
18.30 h
Concert de Santa Cecília
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música

De 20 a 22 h
«Píndoles pel canvi»
Preu: Gratuït
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Dissabte 22
De 10 a 13 h
Taller d’espelmes

Lloc: Castell
Organitza: Igualtat

11 h
Club de lectura d’adults: Jane
Eyre, de Charlotte Brontë
Lloc: Sala gran del Castell

Organitza: Biblioteca

Diumenge 23
De 18 a 21 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dissabte 29
De 9.30 a 13 h
Taller de scrapbooking
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat



DESEMBRENOVEMBRE

Dijous 4
18 h
Bingo
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

Divendres 5
18 h
Racó del Conte a càrrec
dels Contents Contem
Contes Cantant
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Diumenge 7
De 18 a 21 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimarts 9
De 20 a 22 h
«Píndoles pel canvi»
Preu: Gratuït
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Divendres 12
Tarda
Marató - Tómbola
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Ajuntament

Dissabte 13
Matí i tarda
Marató - Tómbola
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Ajuntament

Tarda
Concert de Nadal, dins de la 

programació de La Marató
Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Taller Municipal de Música

Diumenge 14
De 10 a 20 h
2a Mostra de Bioemprenedors Fontpineda
2014
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Bioemprenedors
Col·labora: Associació de Veïns de Fontpineda, CMGF i
Ajuntament de Pallejà

12 h
Espectacle infantil Nit de Reis, de la CIA La
Roda
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa

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.

Dissabte 29
10 h
2a Cursa de Muntanya
Sortida: Fontpineda
Més informació: www.pdf.es
Organitza: Partit pel Desenvolupament de Fontpineda

11 h
A la voreta del mar, espectacle per a «nadons
lectors» a càrrec de la Companyia Patawa
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Diumenge 30
Vintage Market Set Vides. Mercat de segona mà
Lloc: Av. Onze de Setembre
Organitza: Vintage Market, Medi Ambient i Promoció
Econòmica

10 h
Festa de Sant Nicolau
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Cercle Hispanobelga

12 h
Espectacle infantil El vestit nou de la 
caputxeta amb botes, de la CIA Pa Sucat
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa

DESEMBRE
Dimarts i dijous
De 18 a 20 h
Pista oberta de slot
Lloc: Antic ambulatori
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà

Dimarts
De 17.30 a 19 h
Taller de teatre juvenil
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Grocs Teatre

Dissabte
De 16 a 18 h
CAU
Lloc: La Masoveria
Organitza: AEiG Gratallops

Dimarts 2
18.30 h
Club de lectura Els Barrufets
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 20 a 22 h
Taller pel canvi: «Actua “amb garanties”»
Preu per sessió: 10 €
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Igualtat
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NOU MERCAT, NOUS 
PROJECTES
Aquest passat dia 9 es va posar
en marxa el nou Mercat
Municipal de Pallejà, un pro-
jecte que CiU Pallejà es va com-

prometre a fer a l’inici de legislatura i que ara
ja és una realitat. Contra totes les adversitats, eco-
nòmiques i d’oposició política, hem sabut fer-ho rea-
litat. Felicitats a paradistes, comerciants, pallejanencs
i pallejanenques per aquest nou espai «social» que
és el nou mercat i que, alhora, generarà molts llocs
de treball.
I també posem en marxa nous projectes de futur. El
passat divendres 17 es va fer la presentació de
la candidatura del nostre alcalde, Ismael Àlva-
rez, per a les properes eleccions municipals del
2015, un acte massiu i que va servir per a presentar
les noves línies bàsiques de futur per a Pallejà, a més
de fer públicament la incorporació de la regido-
ra del Jà Pallejà, la Mireia Sala, a CiU Pallejà per
a les properes eleccions. Aquesta incorporació i la
de diversos membres del Jà es va fer pública una
vegada que el mateix partit va decidir no presentar-
se a les eleccions. Treball, responsabilitat, il·lusió i
compromís són els valors que ens porten a sumar
gent, idees i projectes per fer un millor Pallejà.
CiU Pallejà ha demostrat sempre aquests valors, i
més en aquests darrers 7 anys de crisi econòmica i
social, en què ha demostrat la seva fermesa en la
bona gestió dels recursos municipals. Aquesta és la
seguretat per a Pallejà: la gestió responsable, ara i
en el futur.
Benvingut el nou mercat; benvinguda, Mireia
Sala, a CiU; benvinguts tots i totes al futur de
Pallejà. A CiU Pallejà estem a la teva disposició.
Convergència i Unió a Pallejà
www.ismaelalvarez.cat

SIGNA «NO» CONTRA LA TAXA
D’ESCOMBRARIES
Ja fa tres anys que l’Álvarez va
imposar una taxa sobre la reco-
llida i el tractament de residus,
l’anomenada «taxa d’escombra-

ries». L’objectiu de la taxa és totalment recaptato-
ri, ja que aquesta no ha suposat en cap moment
una millora del servei: s’ha deixat de recollir les
escombraries els diumenges, no es netegen els con-
tenidors i cada vegada n’hi ha menys. A això s’ha
d’afegir que és un impost injust, ja que paguen
pràcticament igual un pis petit que una casa amb
molts metres de terreny: no es té en compte la situa-
ció de les famílies.
La retallada de serveis públics, l’augment de l’IBI
(dels més cars del Baix Llobregat) i la taxa d’escom-
braries van servir inicialment per a sanejar el deute
que va suposar la sala Pal·ladius (uns 3 milions d’eu-
ros), i actualment serveixen per a pagar les obres
del nou mercat, les indemnitzacions judicials i, per
desgràcia, els compromisos que incompleix el govern
autonòmic, ja que la Generalitat deu uns 400.000
€ que l’Álvarez no reclama per tal de no molestar
els seus companys de CiU.
Ja ha finalitzat el pla de sanejament i les retallades
han fet que hi hagi superàvit en els comptes muni-
cipals. Per això, l’Entesa et proposa que diguis «no»
contra la taxa d’escombraries. Signa i nosaltres ho
portarem al Ple perquè es faci realitat. Si l’Álvarez i
l’equip de govern volen mantenir la taxa, l’Entesa
per Pallejà agafa el compromís de retirar-la l’any
que ve si guanya les eleccions.

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

AL BORDE DEL ABISMO
Desde el PSC ya veníamos avisan-
do que estaban a punto de caer
diversas sentencias sobre las
numerosas irregularidades urba-
nísticas que a lo largo de estos

años de gobierno de CiU se han ido denunciando.
Ya han llegado las primeras, y hemos pasado de tener
un excedente de caja en el presupuesto a tener una
deuda millonaria.
La gestión política de estos problemas por parte del
alcalde ha sido penosa, limitándose a echar la pelo-
ta hacia delante y no afrontando posibles soluciones
pactadas. Resultado: tenemos decenas de miles de
euros gastados en abogados e indemnizaciones aún
más elevadas por los intereses de años.
Todavía queda pendiente Camps del Ricart, tema
que el alcalde ha sido incapaz de gestionar y que, de
confirmarse la sentencia, dejaría al Ayuntamiento en
bancarrota.
Pero parece ser que al alcalde no le preocupa. No ha
sido capaz de dar ninguna explicación del desastre;
más aún, se ha limitado a engañar a la gente anun-
ciando la firma de una subvención de la Diputación
para hacer frente a estas sentencias, cuando en rea-
lidad es un crédito a devolver. Espera que, envuelto
en la estelada, la gente no se entere de nada.
La situación económica de Pallejà es límite. En el PSC
estamos muy preocupados por esta situación, que
pone en peligro los servicios que presta el
Ayuntamiento. No es hora de proponer frivolidades
populistas, como hace Entesa, sino de buscar solu-
ciones, y por eso tenemos claro que lo primero que
haremos al entrar en el Ayuntamiento será auditar
las cuentas municipales y racionalizarlas de la mane-
ra más justa.
PSC-Pallejà
palleja@socialistes.cat

ELS GRANS PROJECTES DE LA
LEGISLATURA
Dintre d’aquesta legislatura s’ha
treballat per moltes coses que
mica en mica es van fent realitat:
projectes grans, mitjans i petits,

millora de serveis, cura de les arques municipals...
però, indiscutiblement, hi ha un gran compromís
amb els nostres veïns i veïnes respecte a dos
grans obres: el nou Mercat Municipal i la modi-
ficació del vial als carrers d’Ausiàs March, Josep
Maria de Segarra i Fontcoberta.
A finals d’octubre gaudirem de la inauguració del
nou Mercat Municipal. El PDF, ja des del 2007, havia
donat suport als paradistes per a poder fer realitat
aquest projecte, atesa la gran necessitat que hi havia
d’una remodelació i d’un millor accés de tota la
població a un servei de qualitat i proximitat a l’ho-
ra de fer les nostres compres diàries.
Aquest projecte ja és un fet.
Ara, toca començar les obres del vial de con-
nexió als carrers d’Ausiàs March, Fontcoberta
i Josep Maria de Segarra, que faran possible la
millora del trànsit rodat i de vianants entre el nucli
urbà de Pallejà i el barri de Fontpineda.
Ara, toca donar compliment a la gran necessi-
tat de seguretat dels veïns i veïnes de la zona, i
també de tots aquells i aquelles que fem servir
aquesta connexió cada dia.
L’esforç per poder aconseguir-ho ha estat molt gran,
atès que les obres han de ser finançades necessà-
riament amb subvencions, i ha calgut un canvi del
Pla General Metropolità.
Volem també donar les gràcies a tots els veïns i veï-
nes de la zona per la seva col·laboració.

Grup Municipal del PDF
www.pdf.es

L’any 2009, el Jà Pallejà vam pujar
en el vaixell de la governança del
nostre ajuntament, fent pacte de
govern amb CiU i PDF, segurs,
convençuts que plegats podíem
fer molt més per Pallejà i cons-

cients del difícil moment, assumint càrregues que
potser el Jà Pallejà no mereixíem, actuant per res-
ponsabilitat.
Ben aviat jo, l’única representant del Jà Pallejà, vaig
sentir tot el suport de l’equip, l’escalfor, la força i
els ànims per a seguir endavant; tot i la dificultat,
evidencio que la frase «La unió fa la força» s'ana-
va fent més real: som com una pinya.
Crec que hem treballat de valent, sempre amb l’ob-
jectiu comú que és el nostre poble, la nostra gent,
que tant m’apassiona i «m’enganxa», i qui em
coneix bé ho sap.
Aquests darrers dies, un cop hem anunciat que el
Jà no es presentarà a les properes eleccions, he rebut
una allau de mostres de suport, encoratjadores, ple-
nes d’afecte i d’ànims per a pensar a seguir amb la
tasca que vaig encetar ara fa 6 anys.
A aquest fet afegeixo la bona amistat i sintonia amb
tot l’equip, però especialment amb l’Ismael Àlva-
rez, i accepto la seva proposta per al maig del 2015
de  formar part, com a independent, de les files de
CiU. La lleialtat, la confiança i l’estima que hem
refermat amb l’Ismael, conegut per mi des que érem
ben joves, referma la meva decisió.
Us asseguro que agafo aquest nou camí tranquil·la,
segura i convençuda que és la millor opció per al
nostre poble i per a la nostra gent. Moltes gràcies
per la confiança, resto a la vostra disposició.

Mireia Sala i Pérez
Jà Pallejà

En el pleno del Ayuntamiento del
pasado 25 de septiembre se apro-
bó, con nuestro voto en contra,
una moción de apoyo a la con-
sulta separatista del 9 de noviem-
bre. Nos sorprendió mucho que

los representantes del supuestamente «apolítico y
municipalista» PDF (así lo decían en su programa
electoral) votaran a favor de la consulta. ¡¡Caray,
menos mal que son apolíticos!!
Nosotros votamos en contra de la moción de apoyo
a la consulta del 9-N porque: 1) es un fraude: es
una consulta ilegal que va en contra de la
Constitución y también del propio Estatuto de
Autonomía de Cataluña; 2) se dice que consultar
es democracia, lo que es una verdad a medias: la
verdadera democracia exige también el cumplimien-
to de las leyes, y esta consulta se las salta «a la tore-
ra»; 3) lo que ha provocado la consulta y su «dere-
cho a decidir» es la división de los catalanes y de
Cataluña.
En realidad, la consulta a la que hemos de respon-
der es a la que cada día nos hacen los vecinos: si
saldremos o no de la crisis; si por fin el Ayuntamiento
nos va a bajar los impuestos y a quitar la famosa
«tasa de basuras», y cuándo; si la educación y la
sanidad son de calidad; si nuestro municipio es segu-
ro frente a la delincuencia; si nuestro alcalde está
gestionando correctamente nuestros impuestos o
sigue despilfarrando el dinero de todos los vecinos,
etc.
Estas son las preguntas que se hacen los vecinos, y
que necesitan respuestas concretas. No quieren
nuestros vecinos espejismos independentistas que
sólo provocan enfrentamiento y división.

Partido Popular de Pallejà
populares.palleja@gmail.com
www.partidopopularpalleja.blogspot.com
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Notícies breus
L’AJUNTAMENT DÓNA EL SEU SUPORT A
LA CONSULTA DEL 9N

E l passat dia 4 d’octubre, l’alcalde de Pallejà, Ismael
Àlvarez, va participar en un acte al Palau de la

Generalitat en el qual més de 800 batlles de tot Catalunya
van mostrar el seu suport al president de la Generalitat
per tal que el 9 de novembre es pugui celebrar la consul-
ta. Els alcaldes i alcaldesses van lliurar al president i al
Parlament l’acord del ple municipal en el qual es va apro-
var una moció a favor del dret a decidir.

• Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla municipal
• Aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i
drets de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de
2011

• Moció de suport al Correllengua 2014
• Moció de suport del món local a la convocatòria de consul-
ta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de
2014

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE ORDINARI 25/09/2014

PARTICIPA EN LA CAVALCADA DE REIS

E ls pallejanencs i pallejanenques que tinguin entre 9
i 12 anys o més de 16 tenen la possibilitat d’inscriu-

re’s a l’edifici del Castell per a ser un dels patges que
acompanyin Ses Majestats els Reis d’Orient en la Cavalcada
2015. Entre tots els sol·licitants es farà un sorteig públic
al mateix edifici el dia 28 de novembre a les 19 h. La
Cavalcada està organitzada per l’Ajuntament de Pallejà
amb el suport de la Comissió de Reis. 

DIADA DE SANTA CECÍLIA, PATRONA DE
LA MÚSICA

E l dimarts 18 de novembre Pallejà celebrarà la diada
de Santa Cecília, patrona de la música, amb un con-

cert que anirà a càrrec d’alumnes del Taller Municipal de
Música. L’actuació tindrà lloc a les 18.30 h a la sala d’ac-
tes del Castell.

MERCAT DE SEGONA MÀ A PALLEJÀ

C oincidint amb la celebració de la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus, el proper 30 de novem-

bre se celebrarà el primer Vintage Market, on es podran
trobar productes de segona mà o de creació artesanal.
Una part dels ingressos derivats de les inscripcions es des-
tinaran a projectes socials. Més informació a setvides@set-
vides.es o mediambient.palleja@palleja.cat.

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

RELLEU DEL GRUP DELS QUARANTINS

E l proper 24 d’octubre, un total de 237 pallejanencs
i pallejanenques nascuts l’any 1975 estan convocats

a la sala d’actes del Castell per tal que s’uneixin al grup
dels Quarantins. Enguany es complei-
xen vint anys d’aquest fenomen que
té la intenció de ser un motor d’inte-
gració, cohesió i participació dels veïns
en els actes festius del municipi.




