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E l 2014 ha estat un any clau tant a
nivell de país com a nivell de poble.
Des de l’Administració local hem tre-

ballat de valent amb l’objectiu d’acon-
seguir un creixement social i econòmic
del nostre municipi que havia de passar
necessàriament per la reducció de l’atur, el
suport a empreses i emprenedors i la dina-
mització del comerç local. En aquest darrer
àmbit vull remarcar la recent inauguració del
nou Mercat Municipal de Pallejà, que és un
clar exemple de com, amb esforç i treball,
hem aconseguit desenvolupar un nou
projecte que beneficia, en aquest cas, el
comerç de proximitat i la ciutadania en
general.

Ara és moment d’unir esforços per tal de
continuar caminant amb pas ferm cap enda-
vant. La intenció és seguir apostant per
polítiques socials i d’ocupació i incidir en
el suport als emprenedors, posant al seu
abast eines i recursos perquè puguin desen-
volupar les seves idees de negoci i es con-
verteixin en generadors de llocs de treball.

Comencem un nou any amb el convenci-
ment que és l’augment d’ingressos en les
economies domèstiques el que ajudarà les
famílies a millorar la seva qualitat de vida i a
tenir el seu propi projecte de futur, en el qual
treballem també com a poble.

Amb el compromís de continuar treballant
en aquesta mateixa línia, us vull desitjar que
passeu unes molt bones festes i que el
2015 sigui un any ple d’èxits per a tots
i cadascun de vosaltres.
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Ismael Àlvarez Alcalde de Pallejà

E l 2014 ha sido un año clave tanto a
nivel de país como a nivel de pueblo.
Desde la Administración local hemos

trabajado duro con el objetivo de lograr
un crecimiento social y económico de
nuestro municipio que debía pasar nece-
sariamente por la reducción del paro, el
apoyo a empresas y emprendedores y la
dinamización del comercio local. En este últi-
mo ámbito quiero remarcar la reciente inau-
guración del nuevo Mercado Municipal de
Pallejà, que es un claro ejemplo de cómo,
con esfuerzo y trabajo, hemos conse-
guido desarrollar un nuevo proyecto
que beneficia, en este caso, al comercio
de proximidad y a la ciudadanía en
general.

Ahora es el momento de unir esfuerzos para
continuar caminando con paso firme hacia
adelante. La intención es seguir apostan-
do por políticas sociales y de empleo e
incidir en el apoyo a los emprendedores,
poniendo a su alcance herramientas y recur-
sos para que puedan desarrollar sus ideas de
negocio y se conviertan en generadores de
puestos de trabajo.

Empezamos un nuevo año con el convenci-
miento de que es el aumento de ingresos en
las economías domésticas lo que ayudará a
las familias a mejorar su calidad de vida y a
tener su propio proyecto de futuro, en el que
trabajamos también como pueblo.

Con el compromiso de continuar trabajan-
do en esta misma línea, quiero desearos que
paséis unas felices fiestas y que el 2015
sea un año lleno de éxitos para todos y
cada uno de vosotros.

Trabajamos
mirando hacia el
futuro

Ara és moment 
d’unir esforços per tal
de continuar caminant
amb pas ferm cap
endavant

Ahora es momento 
de unir esfuerzos para
continuar caminando 
con paso firme hacia
adelante

Treballem mirant
cap al futur



E l passat 25 d’octubre es va cele-
brar la inauguració del nou mer-
cat municipal. Centenars de

pallejanencs i pallejanenques van par-
ticipar en una festa ciutadana que va
comptar amb la col·laboració d’entitats
del municipi. La inauguració va anar a
càrrec de l’alcalde de Pallejà, Ismael Àlva-
rez, que va estar acompanyat, entre d’al-
tres, pel president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve, el vicepre-
sident de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Antoni Vives, i el diputat de
Comerç de la Diputació de Barcelona,
Jordi Subirana. En els parlaments,

Salvador Esteve va destacar que amb
aquest nou equipament Pallejà guanya
en qualitat de comerç, en atenció als
usuaris i en serveis a les persones.
L’alcalde, Ismael Àlvarez, va subratllar
que el nou mercat ha de ser un dina-
mitzador del comerç local i de proximi-
tat i que s’ha de convertir en un refe-
rent més enllà del nostre municipi. Un
dels moments més entranyables va ser
l’agraïment per la seva col·laboració als
cinc ciutadans protagonistes de la cam-
panya publicitària d’obertura del nou
mercat, que van rebre un petit record.
Posteriorment es va descobrir una placa

commemorativa i els ciutadans assis-
tents van poder visitar les instal·lacions
i van rebre com a obsequi una bossa
reutilitzable elaborada especialment per
a la inauguració.
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Un dels moments més
entranyables va ser 
l’agraïment als cinc 
protagonistes de la 
campanya publicitària
d’obertura del nou mercat

La inauguració del nou mercat es converteix 
Les autoritats destaquen que el nou equipament ha de servir per a dinamitzar 
el comerç local i de proximitat
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En un dels moments més esperats de la jornada, les
autoritats assistents van cedir el protagonisme als
paradistes, que van ser els encarregats de tallar la
cinta inaugural: va ser un acte simbòlic amb el qual
el consistori va voler reconèixer la seva feina d’ade-
quació de les noves parades així com l’esforç que els
ha suposat haver de conviure durant uns mesos amb
les obres. Actualment, el nou mercat compta amb 8
parades exteriors i 10 d’interiors, destinades a pro-
ductes d’alimentació.

Els paradistes van ser els
encarregats de tallar la cinta  

en una festa ciutadana
Durant tot el dia, el mercat i els seus voltants es van
omplir d’activitats adreçades a un públic familiar, entre
les quals no va faltar un grup d’animació al carrer i
un petit espai amb animals de granja. Així, la inaugu-
ració es va convertir en una festa ciutadana en què
no va faltar la participació d’entitats locals com el
grup Ruachamba, els Dimonis de Pallejà, els Gegants
i la recentment creada Colla Castellera, que va oferir
la seva primera actuació al municipi.

La inauguració va comptar amb
la col·laboració de les entitats

L’alcalde de Pallejà,
Ismael Àlvarez, va
aprofitar la seva
intervenció davant
la ciutadania per a
fer un petit reco-
neixement a l’exal-
calde Julio Ceba-
llos, que va inau-
gurar l’antic mer-
cat el 26 de setem-
bre de 1985, ara fa
29 anys.

Homenatge a l’exalcalde Julio
Ceballos
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La ciutadania de Pallejà
es mobilitza per donar suport a la consulta
Representants de l’Ajuntament signen una denúncia contra l’Estat Espanyol 
per vulnerar el dret a decidir del poble català

E l passat dia 9 de novembre un
total de 3.129 persones van deci-
dir expressar a Pallejà la seva opi-

nió sobre el futur polític de Catalunya,
una xifra que suposa un 34% dels habi-
tants de més de 16 anys. Pel que fa als
resultats, un 73,38% dels votants van
optar pel «doble SÍ»; un 14,48%, pel
«SÍ-NO», i un 9,36% es va mostrar en
contra de la independència. Dos dies
abans del 9N, alguns càrrecs electes de
l’Ajuntament de Pallejà van signar una
denúncia contra el govern de l’Estat
Espanyol per impedir la celebració de la
consulta i no permetre als catalans deci-
dir el futur polític de Catalunya.

L’Ajuntament dóna suport a 
l’activitat empresarial del municipi
En aquest darrer trimestre de l’any s’han posat en marxa una sèrie de sessions
formatives adreçades a empreses, emprenedors i comerciants

L’ Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local ha organitzat
una sèrie d’accions formatives

amb la intenció de donar eines i recur-
sos als assistents per a millorar els resul-
tats en els seus negocis i, alhora, dina-
mitzar el comerç local. Una vintena de
comerciants han assistit a jornades sobre
com millorar la innovació i la comuni-
cació en el seu establiment i sobre com
millorar l’experiència de compra i el ser-
vei al client.

Formació adreçada a empreses i
emprenedors
El passat mes d’octubre es va desenvo-
lupar la primera jornada adreçada a
empresaris i emprenedors del munici-

pi, en la qual es van donar algunes
nocions sobre la negociació en contex-

tos difícils. Una desena de persones van
assistir a aquesta sessió que va comp-
tar amb el suport de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic de la Diputació de
Barcelona.

Una vintena de 
comerciants han participat
en sessions formatives
amb la intenció de millorar
els resultats en el seu punt
de venda
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Nou servei de bus urbà els 365 dies de l’any
Als nous horaris s’afegeix l’ús d’un vehicle més eficient energèticament 
i amb més capacitat per a passatgers

E l passat mes de novembre va
entrar en funcionament el nou
servei de bus urbà, que ha supo-

sat una important millora per a la ciuta-
dania. Actualment, els usuaris poden uti-
litzar aquest transport tots els dies de
l’any, atès que el servei s’ha ampliat a
dissabtes, diumenges i festius, en què
hi ha tres freqüències de pas: a les 10 h,
a les 15 h i a les 20 h. De dilluns a diven-

dres el bus cobreix una trentena de para-
des del nucli urbà, de la Magina i de
Fontpineda de forma ininterrompuda de
les 6.57 h a les 22.11 h, el que suposa
un increment de la freqüència de pas al
vespre. El nou servei també utilitza un
vehicle més eficient energèticament i
amb més capacitat per a passatgers. El
bus continua arribant a la porta de les
escoles durant tota la jornada i també

es manté la parada de l’institut, coinci-
dint amb els horaris d’entrada i sortida
dels alumnes al centre. El servei comp-
tabilitza un xifra aproximada de 25.000
viatges a l’any.

Actualització del preu dels bitllets
Amb la posada en marxa del nou bus urbà
se n’han actualitzat els preus dels bitllets.
Les tarifes no havien patit cap modifica-
ció des de la seva entrada en vigor l’any
2003 i, en canvi, durant aquests gairebé
dotze anys, sí que s’havien realitzat millo-
res en el servei. Tot i l’augment dels preus,
aquests continuen per sota de la mitjana
provincial.

• Bitllet senzill 1 €
• Targeta de 10 viatges     9 €
• Abonament mensual 

(viatges il·limitats)       30 €
• Targeta de la 3a edat 

(10 viatges)              5€

Noves tarifes del
bus urbà:
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L’ Ajuntament de Pallejà ha sub-
vencionat dos cursos de carre-
tons elevadors, adreçats priori-

tàriament a persones en situació d’atur
del municipi. Un total de 24 alumnes
han participat en aquesta formació que
els ha permès obtenir els coneixements
necessaris per a poder portar quatre
carretons diferents. El contingut pràc-
tic s’ha desenvolupat majoritàriament
a les instal·lacions de l’empresa Linde
Material Handling Ibérica. Tots els par-

ticipants han obtingut el certificat corres-
ponent i han mostrat un alt grau de
satisfacció per la formació rebuda.

La Molinada ofereix 
eines destinades a la recerca de feina
Les accions formatives que s’hi han desenvolupat durant aquest darrer trimestre
pretenien donar suport als aturats en futurs processos de selecció

D es del passat mes de setembre,
s’han desenvolupat a La
Molinada una sèrie de jorna-

des formatives adreçades a persones
en situació d’atur. La intenció era ofe-
rir als participants eines i recursos per-
què facin valdre en els seus currículums
les competències personals i professio-
nals que han assolit al llarg de la seva
trajectòria laboral. Les sessions van

comptar amb una molt bona acollida:
un total de 15 usuaris de la borsa de
treball van participar en una jornada
que es va desenvolupar al mes de
setembre sobre com superar amb èxit
una entrevista de feina, i a l’octubre
van ser 16 persones les que van assis-
tir a una altra sessió formativa sobre la
gestió de la trajectòria professional per
competències.

Cloenda del curs
de carretons elevadors
El consistori aposta per la formació com a eina
fonamental per a reduir la taxa d’atur

Un total de 24 alumnes
han participat en aquesta
formació amb la intenció
d’ampliar els seus 
coneixements sobre 
el sector

Jornades 
formatives
en matèria de 
seguretat alimentària
Més d’un centenar de 
persones han participat 
en alguna de les sis 
sessions que s’han 
celebrat al municipi 
sobre la manipulació 
d’aliments

D urant aquest any 2014,
l’Ajuntament de Pallejà ha orga-
nitzat un total de sis jornades

sobre seguretat alimentària a les quals
han assistit un total de 110 persones.
L’objectiu de les sessions, de 5 hores de
durada, era l’obtenció per part dels alum-
nes d’un certificat que els acredita per
a la manipulació d’aliments. La forma-
ció estava adreçada prioritàriament a
persones en situació d’atur que estigues-
sin interessades a treballar en sectors
relacionats amb l’alimentació com és el
cas de l’hostaleria.
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Es posa en marxa
el Club de l’Emprenedor
Es tracta d’un nou servei que s’ofereix a La Molinada amb la intenció
d’ajudar aquelles persones interessades a crear el seu pla d’empresa

E l passat mes d’octubre va entrar
en funcionament un nou servei
adreçat a totes aquelles persones

que estan interessades a crear la seva
pròpia empresa: es tracta del Club de
l’Emprenedor, que neix amb la voluntat
d’oferir, a l’edifici de La Molinada, un
espai amb equipament informàtic, con-
nexió a Internet i altres recursos que
poden ser d’utilitat per a l’elaboració d’un
pla d’empresa.

Un espai on intercanviar 
experiències
El Club de l’Emprenedor pretén conver-
tir-se en un punt de trobada en el qual
persones del municipi amb els mateixos
interessos puguin intercanviar experièn-

cies a més d’ampliar la seva xarxa de con-
tactes. L’espai també està pensat per a
fomentar la formació i la cooperació entre
diferents projectes empresarials. Els inte-
ressats a fer ús d’aquest servei cal que es

posin en contacte amb el Servei de
Creació d’Empreses, ubicat a La
Molinada, trucant al telèfon 936 631 540
o bé enviant un correu electrònic a l’a-
dreça p.econom.palleja@palleja.cat.

Alumnes de l’INS Pallejà guanyen
un concurs d’emprenedoria
El centre va participar en la 10a edició del Dia de l’Emprenedor/a, 
que se celebra anualment a la localitat de Molins de Rei

E ls alumnes de segon de batxille-
rat de l’INS Pallejà van guanyar el
concurs d’emprenedoria que es

va celebrar el passat dia 20 de novem-
bre a la localitat veïna de Molins de Rei.

El centre va participar en la desena edi-
ció del Dia de l’Emprenedor/a, una ini-
ciativa adreçada a estudiants de batxille-
rat i de cicles formatius dels municipis de

la vall baixa de la comarca. La intenció
de l’activitat era oferir als participants
eines i recursos perquè es plantegin com
una possibilitat viable de futur la creació
de la seva pròpia empresa. El Dia de

l’Emprenedor/a, que es va celebrar a les
instal·lacions de l’INS Bernat el Ferrer, està
organitzat per l’Ajuntament de Molins i
compta amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Pallejà.

La jornada se celebra amb
la intenció que els joves
es plantegin la possibilitat
de crear la seva pròpia
empresa
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Commemoració
del Dia Internacional
contra la Violència de
Gènere
Des de la Regidoria d’Igualtat s’ha 
treballat amb els centres d’educació
secundària amb la intenció de 
fomentar la igualtat entre els joves 
i eradicar la violència

E l passat 25 de novembre, Pallejà es va sumar a la cele-
bració del Dia Internacional contra la Violència envers
les Dones. Durant tota la jornada es van organitzar un

seguit d’actes que van tenir com a eix principal la igualtat de
gènere i la no violència: al migdia, per exemple, es va fer la
lectura del manifest institucional davant l’ajuntament, i a la
tarda es va celebrar una reflexió sobre la violència masclista a
l’Afganistan. Els pallejanencs i pallejanenques també van poder
visitar al Castell una exposició
virtual que portava per títol
«Violència masclista: desmun-
tem mites». Durant tota la set-
mana també es va treballar la
violència de gènere als cen-
tres educatius: a L’Oreig i a
l’INS Pallejà es va fer la lectu-
ra del manifest i un taller-con-
cert sobre el masclisme amb
El Sobrino del Diablo.

Els «tallers infantils
100% Ciutadania» 
treballen per fomentar la
igualtat
Els nens i nenes podran veure de
ben a prop els vehicles oficials dels
bombers, Mossos d’Esquadra,
Protecció Civil i l’ambulància

C oincidint amb les festes de Nadal, la Regidoria
d’Igualtat i Joventut té previst organitzar el proper
29 de desembre els anomenats «tallers infantils

100% Ciutadania»: es tracta d’una sèrie d’iniciatives adre-
çades a nens i nenes de 3 a 12 anys i que intenten fomen-
tar entre els infants valors com el de la igualtat de gènere.
Durant la jornada, els nens i joves podran participar en tallers
de pintura, maquillatge i treballs manuals, entre d’altres.
També podran veure alguns vehicles oficials, ja que es comp-
tarà amb la col·laboració de Protecció Civil de Pallejà, d’una
unitat dels Bombers de Sant Feliu, una ambulància de la
Creu Roja del Baix Llobregat Centre i un cotxe patrulla dels

Mossos d’Esquadra de la
comissaria de Sant Vicenç
dels Horts. Enguany es
comptarà també amb la
presència del Patge Reial,
que recollirà les cartes que
els infants vulguin adreçar
als Reis d’Orient.

Pallejà participa com a subseu
en el IV Congrés de les Dones del Baix Llobregat
La Regidoria d’Igualtat va presentar els tallers d’estratègies per al canvi 
com a eina per a afrontar els reptes de futur

E ls dies 14 i 15 de novembre es
va celebrar a Gavà el IV Congrés
de les Dones del Baix Llobregat,

en el qual Pallejà ha participat com a
subseu. L’eix central d’aquesta edició era
“les dones com a agents de canvi eco-
nòmic i social”. L’objectiu era analitzar
el paper de la dona en la societat actual
i establir els fonaments de les futures
polítiques d’igualtat de la comarca. Des

de l’Ajuntament de Pallejà es van pre-
sentar, en el marc del congrés, els ano-
menats «tallers d’estratègies per al
canvi», una experiència formativa en la
qual els participants descobreixen i posen
en pràctica les seves habilitats personals
amb la intenció que això els serveixi per
a afrontar els reptes de futur i els can-
vis que es puguin produir a nivell perso-
nal, social o professional.
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Millores en el sistema de poda
La utilització d’una màquina elevadora i el nou sistema de recollida 
d’esporga han permès reduir el temps de treball

L a brigada municipal ha aconse-
guit reduir el temps que desti-
na anualment a la poda dels

arbres del sector oest del municipi, que
ha passat de fer-se en tres mesos a fer-
se només en tres setmanes. Aquesta
millora s’ha aconseguit, en part, grà-
cies a la utilització d’una màquina auxi-
liar elevadora amb què s’ha guanyat en
eficiència i seguretat, però un altre

motiu ha estat la programació de les
dates, atès que s’ha intentat que la bri-
gada pogués treballar de forma conti-
nuada i no hagués d’interrompre la
poda per a dedicar-se a altres tasques.
Finalment, el nou sistema de recollida
d’esporga, que consisteix a apilar-ne les
restes als terrenys ubicats al costat de
la deixalleria, també ha permès gua-
nyar temps.

Treballs de manteniment a Fontpineda
Darrerament s’han repintat alguns espais, s’ha renovat un tram de la xarxa
de clavegueram i s’han condicionat els camins de vianants

D urant les darreres setmanes
s’han realitzat una sèrie de tre-
balls amb la intenció de millo-

rar el servei que s’ofereix als veïns i veï-

nes de Fontpineda: el passat mes d’oc-
tubre, per exemple, es van pintar els
murs del Centre Cívic i es van realitzar
tasques de manteniment a la zona de
les pistes de tennis i a les baranes de
fusta del parc dels Nens i de la via
Primavera. També s’han reparat les por-
tes d’alguns armaris elèctrics que esta-
ven molt deteriorades pel pas del temps.

Renovació de la xarxa de 
clavegueram
Una de les principals millores és la reno-
vació de la xarxa de clavegueram.
Darrerament s’ha treballat a la zona
compresa entre la via Manantial i l’es-
cola L’Oreig. El que s’hi ha fet, concre-
tament, és canviar algunes canonades
i les tapes de registre.

Condicionament dels camins 
de vianants
Amb la intenció que els veïns i veïnes
puguin continuar gaudint de l’entorn,
també s’ha fet una neteja forestal i s’han
condicionat alguns camins de vianants:
en concret, les feines s’han realitzat a
la zona de les vies Llobregat i Manantial
així com a la del Pla de la Calma i de la
via Laura.



La Biblioteca de Pallejà
celebra el seu 12è aniversari
El lliurament de premis del concurs de punts 
de llibre es va fer coincidir amb la commemoració
dels dotze anys de l’equipament

E l passat 10 de novembre la
Biblioteca de Pallejà celebrava els
seus dotze anys de funciona-

ment. Durant tota la setmana, aquest
equipament municipal va organitzar una
sèrie d’activitats adreçades a un públic
familiar, les principals de les quals es van
fer coincidir amb el cap de setmana: el
divendres 14, per exemple, els infants
van poder assistir a una edició especial
del Racó del Conte a càrrec dels

Contents Contem Contes Cantant, i pos-
teriorment es van bufar les espelmes del
pastís d’aniversari i es van lliurar els pre-
mis del concurs de punts de llibre, i el
dissabte dia 15 la festa va continuar a
la sala d’actes del Castell amb un espec-
tacle infantil anomenat Una carpa de
contes, a càrrec de la companyia Patawa,
i una xocolatada.
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Els instituts s’impliquen amb els Objectius del Mil·lenni
Alumnes d’ESO participen en un projecte que intenta sensibilitzar els joves 
sobre la importància de treballar per la igualtat al món

D urant els mesos d’octubre i
novembre, els grups de primer
d’ESO de l’INS Pallejà i de L’Oreig

han treballat en un projecte que intenta
donar a conèixer entre els joves els ano-
menats «Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni»: es tracta d’una sèrie de

fites pactades entre tots els països i que
s’haurien de desenvolupar durant l’any
2015 amb l’objectiu d’aconseguir més
igualtat al món, com l’eradicació de la
fam i la pobresa o l’assoliment d’una edu-
cació universal.

El projecte «Pallejà s’implica»
En el marc del projecte «Pallejà s’impli-
ca», els alumnes van assistir a una xerra-
da titulada «El joc perillós» i van partici-
par en una sessió de joc en línia on havien
de contestar una sèrie de preguntes sobre
els Objectius del Mil·lenni. Les activitats
van estar dinamitzades per l’artista poli-
facètic El Sobrino del Diablo.

Les activitats emmarcades
en el projecte «Pallejà
s’implica» van estar 
dinamitzades per l’artista
El Sobrino del Diablo

Una edició especial del
Racó del Conte, un 
espectacle infantil i una
xocolatada van ser alguns
dels actes organitzats per
a commemorar l’aniversari
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Gran paper del 
Futbol Sala Pallejà en la Copa del Rei
L’afició va acompanyar l’equip en els dos partits que va disputar
contra La Unión Las Palmas FS i el Marfil Santa Coloma

E l primer equip del FS Pallejà es va
classificar la temporada passada
per a jugar la Copa del Rei de fut-

bol sala, en la qual participen equips de
Segona Divisió B, Segona Divisió i Primera

Divisió d’Honor. El primer partit es va dis-
putar contra La Unión Las Palmas FS. Va
ser una eliminatòria a partit únic que es
va decidir a la pròrroga amb la victòria
del FS Pallejà per 2 gols a 1.

Segona eliminatòria contra el
Marfil Santa Coloma
El segon partit va enfrontar els locals
amb un equip de Primera Divisió, el
Marfil Santa Coloma. Tot i l’eliminació
a casa, l’afició va viure el partit com una

festa i va acompanyar l’equip en el seu
comiat de la Copa del Rei. Des del club
es vol agrair el suport dels seguidors així
com de tots els operatius que va ser
necessari mobilitzar per a poder jugar
en aquesta competició.

El municipi celebra la 
festa popular de la Castanyada
A Fontpineda també es va commemorar la festivitat 
de Halloween amb una sèrie de tallers adreçats 
a un públic familiar

E l passat dia 31 d’octubre la plaça
del Castell va acollir la celebra-
ció de la tradicional Castanyada.

La festa va estar organitzada per l’enti-
tat juvenil Agrupament Escolta i Guia
Gratallops, que van posar a disposició
de la ciutadania castanyes acabades de
fer. Al vespre, l’Associació de la Gent
Gran va organitzar a la sala Pal·ladius un
ball amb el qual els més grans del muni-
cipi van celebrar la seva pròpia festa.

Castanyada i Halloween a
Fontpineda
El dia 8 de novembre el Centre Cívic de
Fontpineda va acollir la celebració de

Halloween i la Castanyada, que va comp-
tar amb un taller per a aprendre a fer
una cistella com la de la castanyera, un

altre sobre com fer figures monstruoses
amb fondant i, finalment, un darrer taller
de decoració de carbasses.

El club ha volgut agrair el
suport de l’afició així com
la tasca dels operatius 
que es van mobilitzar
durant la competició
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Pallejà, contra el malbaratament alimentari
El passat novembre se celebrava la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

P allejà ha celebrat, un any més, la
Setmana Europea de la Prevenció
de Residus amb un seguit d’ac-

tes que tenen per objectiu sensibilitzar la
població sobre la necessitat de reduir la
generació de residus i de consumir d’una
forma més responsable i sostenible.

Comprar productes a l’engròs i de proxi-
mitat, evitar els embolcalls innecessaris,
reutilitzar els materials, reparar abans de

llençar, aprofitar millor els aliments o fer
compostatge domèstic són només alguns
exemples del que es pot fer per reduir la
generació de residus.

En aquesta edició, la Setmana per a la
Prevenció de Residus s’ha centrat en la
lluita contra el malbaratament d’aliments,
ja que està demostrat que una tercera
part dels aliments produïts al món aca-
ben a les escombraries. En el context de

crisi en el qual vivim, això no només té
conseqüències ambientals, sinó també
socials i econòmiques. Per aquest motiu,
una part de les activitats de la Setmana
organitzades a Pallejà s’han destinat a
treballar sobre aquesta temàtica.

Les accions dutes a terme enguany han
estat un estand informatiu al mercat
municipal, un taller de cuina creativa i un
altre d’embolcalls de Nadal i un intercan-
vi de llibres infantils. Totes les iniciatives
han rebut un nivell molt alt d’acceptació
i de participants.

Totes les iniciatives 
organitzades a Pallejà han
tingut un nivell molt 
alt d’acceptació i de 
participants

Fem un Nadal més sostenible
Cal minimitzar l’impacte ambiental derivat de l’increment del consum

Q uan arriba l’època nadalenca es
produeix un increment acusat del
consum que comporta un fort

impacte ambiental. No obstant, hi ha tota
una sèrie de recomanacions que poden
ajudar a  fer les festes del Nadal més sos-
tenibles per al planeta.

• No feu servir molsa per als pessebres.
• Adquiriu arbres de Nadal de vivers i plantacions controlats.
• Feu ús del comerç de proximitat del poble. Consumiu productes fres-
cos i de producció local.
• Planifiqueu bé els àpats i compreu només allò que necessiteu. Procureu
no malbaratar els aliments i llençar el mínim possible. 
• Recicleu tots els residus generats i dipositeu-los als contenidors adients.
• Feu guarniments i embolcalls amb materials reciclats.
• Feu regals immaterials i útils: així evitareu els embolcalls innecessaris.
• Fomenteu l’ús de joguines no electròniques.
• En cas necessari, utilitzeu piles recarregables.
• Desplaceu-vos amb transport públic, en bicicleta o a peu per fer les
vostres compres. 
• Estalvieu energia (reguleu correctament la calefacció, eviteu il·lumi-
nar en excés els ornaments nadalencs, feu ús d’electrodomèstics efi-
cients, etc.).
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Recollida de joguines
per a famílies sense recursos
Qui vulgui contribuir a la campanya pot fer-ho fins el 22 de desembre

L’ actual situació econòmica aug-
menta les desigualtats i el risc
d’exclusió social de moltes famí-

lies del nostre entorn més immediat. En
aquest context, la Creu Roja posa en
marxa cada any una campanya per a
recollir joguines per tal que el dia de Reis
tots els nens i nenes puguin gaudir d’un
regal especial. Un cop finalitzada la reco-
llida, la distribució a les famílies es duu
a terme a través de la Unitat Municipal
de Serveis Socials.

Les joguines que s’aportin hauran
de ser noves
Qui estigui interessat a col·laborar-hi ha
de portar una joguina nova al Castell
(fins el 22 de desembre) o bé a les esco-
les, a les llars d’infants o a l’institut del
municipi (fins el 19 de desembre). És
important que les joguines que s’hi por-
tin siguin noves. La distribució es farà
entre nens i nenes d’1 a 10 anys de famí-
lies que estan passant per una situació
econòmicament complicada.

L’Adroc de Pallejà fa 10 anys
En aquest temps, la revista ha narrat la 
transformació de Pallejà en una dècada

F ou al desembre del 2004 quan
va aparèixer el primer número de
la revista d’informació municipal

L’Adroc de Pallejà. La seva sortida pre-
tenia millorar la comunicació entre
l’Administració i els ciutadans i, alhora,
contribuir a la cohesió social del muni-
cipi a través de difondre al màxim la
informació sobre l’activitat social de
Pallejà. Amb el temps, L’Adroc ha esde-
vingut el principal mitjà de comunicació
i informació del municipi.

La publicació arriba als 10 anys amb la
sortida al carrer del seu número 83. Al
llarg d’aquesta dècada, els continguts
que han passat per la revista són molt

amplis i variats: al número 0 s’anuncia-
va, per exemple, la segona fase del soter-
rament de les vies del tren o s’explicava
la imminent construcció, al parc de la
Molinada, d’un casal de joves conegut
actualment com «La Masoveria». En tot
el recorregut pels 84 números pot anar
seguint-se la transformació que ha anat
vivint Pallejà a través de projectes, esde-
veniments i canvis socials.

Amb el pas del temps, la revista també
ha anat implantant canvis de disseny i,
al llarg dels deu anys, ha formulat tres
marcats canvis d’aparença. Al web muni-
cipal, www.palleja.cat, poden consul-
tar-se tots i cadascun dels números que
s’han publicat en aquesta última dèca-
da. Actualment la revista es distribueix
a totes les llars de Pallejà amb una perio-
dicitat bimensual.

Fullejant els 84 números 
de L’Adroc es pot seguir 
el recorregut que ha fet el
municipi a través de 
projectes, esdeveniments 
i canvis socials
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La campanya
«Tots a taula» recull
més de 3 tones d’aliments
en una setmana
Els productes recollits es destinen 
a les famílies del nostre municipi 
que més ho necessiten

L a primera setmana de novembre es va dur a terme
la campanya de recapte als diferents comerços de
Pallejà i es van batre tots els rècords de solidaritat

per part de la ciutadania en una iniciativa d’aquestes carac-
terístiques: el resultat van ser 3.250 kg d’aliments i pro-
ductes d’higiene personal recollits per a distribuir entre les
famílies del nostre muni-
cipi que estan passant
per una situació econò-
mica difícil. La iniciativa,
emmarcada en el pro-
jecte «Tots a taula», ha
estat organitzada per
l’Ajuntament de Pallejà
i la Parròquia, i tot el
material recollit s’ha fet
arribar a la Xarxa Soli-
dària d’Aliments del municipi. Aquesta important fita ha
estat possible gràcies a la col·laboració de nombrosos veïns
i veïnes de Pallejà, a la feina dels voluntaris i voluntàries
que s’han encarregat de fer el recapte i als comerços que
hi han col·laborat com a punts de recollida.

A banda d’aquesta setmana de recapte, també s’organit-
zen fins a finals d’any altres iniciatives que donen suport
a la Xarxa Solidària d’Aliments: un exemple fou la 2a edi-
ció de la Cursa de Muntanya Fontpineda-Pallejà del pas-
sat 29 de novembre, que va destinar una part dels diners
de les inscripcions al projecte. En el mateix sentit, el pro-
per 17 de desembre, els treballadors de Linde i Ciments
Molins faran lliurament de la recollida d’aliments que fan
en aquestes empreses del municipi.

Els 3.250 kg 
recollits baten tots
els rècords de 
solidaritat per part
de la ciutadania 
de Pallejà

Pallejà torna a bolcar-se
amb La Marató de TV3
Els dies 12 i 13 de desembre es farà 
la Tómbola per a recaptar fons per 
a la lluita contra les malalties 
cardiovasculars

P allejà ha tornat a posar-se en marxa per tal de col·labo-
rar al màxim amb La Marató de TV3, que enguany se
celebrarà el dia 14 de desembre i es dedicarà a la llui-

ta contra les malalties cardiovasculars.

A Pallejà ja fa dies que es recullen donacions, objectes i regals
per part d’empreses, entitats i particulars. Totes aquestes dona-
cions serviran per a poder dur a terme un any més la Tómbola
«Sempre toca», que s’instal·larà el dia 12 de desembre a la
plaça del Castell de 17 a 20 h i al dia següent, el 13 de de-
sembre, de 16 a 21 h a la Sala Pal·ladius, on també es farà el
concert de Nadal del Taller de Música i hi haurà un berenar
solidari, tallers i actuacions d’entitats locals.

Representació teatral
solidària
El diumenge 14 de desembre
tindrà lloc a la Sala Pal·ladius
la representació de l’obra La
iaia, amb l’actriu Montserrat
Carulla. Amb la compra de
cada una de les entrades
també es destinarà un euro a
La Marató.
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U n any més, arribats al desembre,
el programa d’actes i esdeveni-
ments de Pallejà s’omple de les

propostes tradicionals que cada any mar-
quen el Nadal al nostre municipi. La inau-
guració del Pessebre Monumental dona-
rà el tret de sortida, i a partir d’aquí tin-
drem el Concert de Nadal del Taller de
Música Municipal, el Caga Tió a la plaça
del Castell, la Fira de Nadal a la rambla
Pau Casals, el concert de Nadal de la
coral a la parròquia Santa Eulàlia, el Pare
Noel a Fontpineda i un llarg etcètera fins
el dia 5 de gener, en què arribaran els
esperats Reis d’Orient.

Festa de Cap d’Any a Pallejà 
per a evitar desplaçaments 
en cotxe
Al marge de les activitats més tradicio-
nals, cal destacar un any més l’organit-
zació a la Sala Pal·ladius de la festa de
Cap d’Any, que ha de permetre gaudir
d’una gran revetlla al nostre municipi
sense necessitat d’haver d’agafar el cotxe
ni conduir. La festa per a donar la ben-
vinguda a l’any nou s’organitza a Pallejà
des de l’any 2001 amb l’objectiu d’evi-
tar desplaçaments en cotxe, sobretot per
part dels més joves. Inicialment la revet-
lla se celebrava al Pavelló Esportiu

Municipal i des de l’any 2011 té lloc a
la Sala Pal·ladius, equipament que ofe-
reix moltes més possibilitats.

Arriba el Nadal a Pallejà
Nombroses propostes farceixen el programa
d’actes per les festes

La gent gran de
Pallejà celebra el
Nadal
Com cada any, la gent gran de
Pallejà celebrarà les festes rea-
litzant l’esmorzar de Nadal el
dia 18 de desembre, en el qual
el grup de teatre de gent gran
Temps d’Il·lusió estrenarà l’o-
bra Relats de Nadal. Dos dies
després, el dia 20, tindrà lloc
el dinar de Nadal a la Sala
Pal·ladius.

Inscripció oberta
al Concurs de
Pessebres
Enguany torna a celebrar-se el
Concurs de Pessebres a les llars
de Pallejà. Qualsevol entitat,
escola, comerç o veí/ïna de
Pallejà pot presentar el seu pes-
sebre al concurs, que enguany
arriba a la seva quarta edició.
La inscripció és gratuïta i resta
oberta fins el dia 22 de desem-
bre. Per consultar les bases
podeu adreçar-vos al web
municipal, www.palleja.cat.

Concurs Literari i
de Dibuix per a
nens i nenes de 3
a 12 anys
«Què és per a tu el Nadal?»:
aquesta ha estat la temàtica
nadalenca de la segona edició
del Concurs Literari i de Dibuix
que organitza l’Associació
PallejArt amb la col•laboració
de l’Ajuntament de Pallejà. Les
inscripcions han estat obertes
fins el dia 9 de desembre i els
premis es lliuraran el proper
19 de desembre al Castell.
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DESEMBRE

Dissabte 13
11 h
Club de lectura d’adults: Cloc!, amb la 
presència de l’autor, August Bover
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

Actes per La Marató de TV3

De 16 a 21 h
Tómbola, tallers, actuacions i berenar solidari
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Cooperació

17 h 
Concert de Nadal
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Taller Municipal de
Música de Pallejà

Diumenge 14
De 10 a 20 h
2a Mostra de Bioemprenedors
Nadal Fontpineda 2014
Lloc: Centre Cívic Fontpineda

12 h
Espectacle infantil Nit de Reis, de la CIA 
La Roda Produccions
Preu: 5 €
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa

18 h
Obra de teatre La iaia!!!, original de Roger
Peña i protagonitzada per Montserrat Carulla
Preu: 16 €  venda entrada anticipada al Castell o
www.tiketea.com i 18 € venda el mateix dia de la 
representació
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Entresol de Produccions

DESEMBRE

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

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

Del dilluns 1 al 
divendres 19
Horari escolar
Campanya de recollida
de joguines noves
Lloc: Escola Àngel Guimerà,
Escola Jacint Verdaguer, Escola La
Garalda, Escola L’Oreig i Institut Pallejà
Organitza: Escoles, institut i Creu Roja

Del dilluns 1 al dilluns 22
De 10 a 14 h
Campanya de recollida de joguines noves
Lloc: Castell
Organitza: Serveis Socials i Creu Roja

Dimecres 10
De 9 a 12 h
Pla de serveis a l’empresa: «Pautes per a 
l’excel·lència del nostre negoci», adreçat 
a petites i mitjanes empreses, persones
emprenedores i autònoms
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

Divendres 12
17 h
Tómbola per La Marató de TV3
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cooperació

19 h
Inauguració Pessebre
Monumental amb els
Nicolaus de l’escola
Jacint Verdaguer
Lloc: Castell
Organitza: Associació de
Modelistes de Pallejà

Del divendres 12 
de desembre 
al divendres 9 de 
gener
Pessebre Monumental 
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà



DESEMBREDESEMBRE

Dimarts 16
De 9 a 14 h
Taller de logística adreçat a persones en 
situació d'atur inscrites a la Borsa de Treball
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

18 h
Conte de Nadal
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Adreçat a infants de 0 a 3 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: LLIM Les Rovires

19 h
Presentació del llibre Abadesses i
priores a la Catalunya medieval,
amb la presència de l’autora, Maria
Carme Roca
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 21.30 a 23 h
Taller d’adolescència
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA INS Pallejà i AMPA
Escola L’Oreig

Dimecres 17
De 9 a 12 h
«Com crear una marca sòlida», adreçat 
a petites i mitjanes empreses, persones
emprenedores i autònoms
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

Dijous 18
De 10.30 a 13 h
Esmorzar nadalenc i actuació del grup de 
teatre Temps d’Il·lusió amb l’obra Relats 
de Nadal
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

Divendres 19
18 h
Racó del Conte a càrrec dels Contents 
Contem Contes Cantant
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca

18 h
3r Torneig d’Escacs de Nadal
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Club Escacs Pallejà

18.30 h
Lliurament dels premis de la II Edició del
Concurs literari i de dibuix de Nadal
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Pallejart

Divendres 19
20 h
Presentació del llibre de l’Albert Massegur
Onomàstica de Pallejà, amb l’assistència 
del Sr. Josep Moran, de l’IEC
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Cultura

22.30 h
I Edició del Festival Multidisciplinar
Andròmina
Lloc: Zona bar Sala Pal·ladius

Organitza: Entitat Psonora

Dissabte 20
12 h
Caga Tió
Venda de tiquets fins el 18 de desembre al 
Castell
Preu: 1 €

Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura

14 h
Dinar de Nadal
Venda de tiquets al Casal de la Gent Gran del 9 
al 16 de desembre
Preu: 8 €
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Diumenge 21
De 9 a 14 h
Fira de Nadal. Mostra d’artesania i comerç.
Animació infantil i Pare Noel
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Associacions de 
comerciants Pau Casals 

12 h
Festa de Nadal del CAU
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: AEIG Gratallops

18 h
Concert de Nadal
Lloc: Parròquia Santa Eulàlia
Organitza: Coral Pau Casals

De 18 a 21 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Associació de la Gent Gran

Dilluns 22
Data límit inscripció per 
al 4t Concurs de Pessebres 
de Pallejà
Bases: www.palleja.cat
Lloc: Castell

Organitza: Associació de Modelistes
de Pallejà



GENERDESEMBRE

Divendres 9
20 h
Lliurament de premis del Concurs de
Pessebres
Lloc: Entrada del Castell
Organitza: Associació de
Modelistes de Pallejà

Diumenge 11
10 h
Tres Tombs
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: Ajuntament de
Pallejà
Col·labora: Centro Cultural
Andalús

Dimarts 13
18.30 h
Club de lectura «Els Barrufets»
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 17
11 h
Club de lectura d’adults: Memòria d’uns ulls
pintats d’en Lluis Llach
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

Per confirmar
Gala d’entrada als nous Q’75
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Q’74

Dimarts 20
De 21.30 a 23 h
Taller d’adolescència
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA INS Pallejà i AMPA
L’Oreig

Dissabte 24
De 8.30 a 14 h
Jornada escolar d’escacs
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Esports

Diumenge 25
12 h

Espectacle infantil La cigala i la formiga, 
de la CIA XIP XAP 

Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa

Dimecres 28
18.30 h
Club de lectura infantil i juvenil

Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

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.

Dimecres 24
De 17 a 19.30 h
Pare Noel i Caga Tió
Preu: 4 €, socis gratuït
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

Dissabte 27
9 h
3r Torneig de Nadal – Dia del Soci
Lloc: Camp de futbol municipal
Organitza: Peña Madridista Pallejà

Dilluns 29
De 10.30 a 13.30 h i de
16.30 a 21 h
Tallers 100% Ciutadania
Parc de Nadal amb patge
reial
Preu tallers: 1 €
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Igualtat i Joventut

Dimecres 31
De 0.30 a 6 h
Festa de Cap d’Any
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Joventut

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

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

Dissabte 3
D’11 a 12.30 h
Taller de sabates amb feltre per a nadons,
adreçat a adults
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dilluns 5
18.30 h
Cavalcada de Reis
Inici recorregut: c/ Pla de l’Olivella
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
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BONA FEINA AL 2014 PER A UN
MILLOR 2015
A CiU Pallejà fem un balanç
positiu d’aquest 2014 a
l’Ajuntament: hem aconseguit
dur a terme millores a les escoles

municipals i al Casal de la Gent Gran, hem fet el nou
parc del Patufet, hem col·locat càmeres de videovi-
gilància a les entrades de la Magina i de Fontpineda,
hem actualitzat importants serveis, hem iniciat la lici-
tació de les obres d’Ausiàs March amb J. Ma. de
Segarra i, entre altres coses, hem aconseguit obrir
el nou mercat municipal. Tampoc oblidem l’im-
puls dels plans d’ocupació i de la formació d’a-
turats a Pallejà, feina que es veu compensada
amb una de les taxes més baixes d’atur al Baix
Llobregat en els darrers anys. I tot això ho hem
fet prioritzant sobretot l’atenció social als col·lectius
més vulnerables, alhora que hem mantingut en posi-
tiu l’equilibri financer del nostre ajuntament.
Finalment, coincidint amb el recent Dia
Internacional contra la Violència de Gènere,
volem denunciar enèrgicament el masclisme
absolut i continuat del Sr. Rubio, d’EP, envers
les regidores de l’equip de govern als plens, on
aquest senyor diu coses com «Alcalde, ata a tu regi-
dora» o «Alcaldesa (quan falta l’alcalde), eres la
muñeca del alcalde». Per a referir-se a les dones, el
Sr. Rubio usa un tracte masclista i prepotent conti-
nuat. Ja n’hi ha prou d’un representant polític que
s’omple la boca amb la igualtat de gènere i després
actua com un masclista en potència.
Des de CiU Pallejà us volem desitjar unes bones
festes de Nadal i un pròsper 2015, desitjant
que entre tots i totes puguem continuar gau-
dint junts d’aquest gran poble.
Convergència i Unió a Pallejà
www.ismaelalvarez.cat

FA TEMPS QUE NO ESCOLTEN
Mentre escrivim aquestes línies
encara no sabem qui serà el can-
didat a l’alcaldia per part d’Entesa
per Pallejà. Per què? Perquè
Entesa per Pallejà és l’únic partit

del municipi que ha realitzat eleccions primàries
obertes a tots els veïns i veïnes de Pallejà: qui ha
volgut ha pogut presentar-se com a candidat o can-
didata i el poble sencer ha pogut decidir lliurement.
L’Entesa per Pallejà escolta la voluntat dels veïns i
veïnes de Pallejà, molt lluny de la posició d’altres
partits que, com molt bé deia una persona assis-
tent a un ple, es tanquen als seus despatxos i no
trepitgen el carrer per veure el dia a dia de la gent.
La taxa de recollida d’escombraries n’és un exem-
ple clar: al voltant de 1.000 signatures avalen la pro-
posta de l’Entesa perquè es retiri aquest impost,
però Álvarez i el seus socis del Ja (ara CiU) o del PDF
no volen escoltar malgrat les alternatives que va
presentar l’Entesa.
Tampoc escolten els seus tècnics ni els treballadors
municipals. L’Ajuntament pagarà una sentència
(encara n’hi ha dues de pendents) de quasi
2.000.000 € enmig de nombroses irregularitats
posades de manifest per l’Àrea d’Intervenció
Municipal, fet que fins i tot pot derivar en respon-
sabilitats penals.
Tampoc escolten l’oposició, que va manifestar a l’úl-
tim ple que a l’última reparcel·lació de Camps d’en
Ricard (de 2011) hi ha partides sense justificar: no
hi ha factura ni justificant de quasi  500.000 €, que
no sabem on han anat a parar.
En definitiva, no escolten ningú.

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

PROYECTO AGOTADO
Se acercan las elecciones muni-
cipales y, definitivamente, el pro-
yecto de CIU para Pallejà está
agotado. Durante estos últimos
años han ido aflorando todos los

desastres urbanísticos, tejemanejes y mala gestión
(el último regalo es la subida del servicio de bus
urbano en un 100%) de los gobiernos de CiU y sus
socios. El resultado es un ayuntamiento en ruina,
que ofrece cada vez menos servicios y más caros,
a pesar de los altos impuestos que pagamos, y que
fomenta la división entre los vecinos en temas de
identidad nacional.
Pallejà necesita un cambio, necesita un gobierno
socialista que se centre en la atención y prestación
de servicios, en la integración social y en aprove-
char los recursos de manera racional para mejorar
directamente la vida a las personas. Y que no nos
digan que no es posible: solo hay que mirar a nues-
tros vecinos, donde gobiernos socialistas y de
izquierdas han mantenido los servicios y han prio-
rizado el gasto en los temas que realmente nece-
sitan los ciudadanos.
Ahora llegan las fiestas navideñas y, con ellas,
muchas iniciativas solidarias. Los Socialistes de Pallejà
os invitamos a participar en todas ellas, ya que,
mientras la derecha de CiU y PP esté al frente del
Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno Central no
se van a preocupar de nuestros derechos y de solu-
cionar nuestros problemas, por lo que ahora la soli-
daridad de todos es indispensable. En mayo será la
hora de iniciar el cambio desde Pallejà.

PSC-Pallejà
palleja@socialistes.cat

QUAN L’EXCUSA SÓN ELS
ALTRES
Com hem explicat sempre, els
esforços per arranjar el VIAL DE
CONNEXIÓ ENTRE FONTPINEDA I
EL NUCLI URBÀ són considerables.

S’ha treballat a molts nivells: cerca de subvencions,
molt d’esforç de diferents àrees del consistori,
col·laboració dels veïns i veïnes...
S’han fet passes importants que han suposat molta
feina i molt de temps: canvi del Pla General
Metropolità, redacció del projecte, cessions, expro-
piacions de terrenys... Han passat més de 3 anys.
NO HA ESTAT FÀCIL.
És un dels darrers carrers per urbanitzar a Pallejà i
un dels més utilitzats. Per això és MOLT URGENT la
seva execució, tant per l’ús com per la perillositat.
ÉS UN PROJECTE PRIORITARI. NO ES POT DEMO-
RAR MÉS.
Ara trobem que el PSC de Pallejà (i alguns esperits
afins), després d’aprovar traçat i canvi del PGM en
plens del 2013 i abstenir-se’n per temes adminis-
tratius al 2014 (fent constar que estan a favor
del projecte), quan el procés és a les darreres pas-
ses abans de poder començar les obres, presen-
ta una MOCIÓ AL PLE per a consultar si és millor
arranjar el carrer o fer l’antiga variant que passava
per darrere de l’institut i feia que els veïns que bai-
xaven de Fontpineda no trepitgessin el poble.
Sembla que obliden la gent de TOT Pallejà que puja
i baixa cada dia, obliden les persones que viuen en
aquest tram i les dificultats que tenen per a sortir i
entrar a casa seva.
Moure’s amb tacticisme només porta a la deriva.
La moció es va desestimar i el projecte segueix el
seu curs, sempre en comunicació amb els afectats
i garantint els serveis.
Grup Municipal del PDF
www.pdf.es

Com deveu saber, el JA no es pre-
sentarà a les properes eleccions
municipals del 2015. Però hem
pogut mostrar el nostre tarannà
en les regidories que ocupem:
Cultura, Joventut i Igualtat,

seguint els nostres principis com a organització.
Potser no hem sabut transmetre el missatge com a
grup, però en l’acció de govern mai hem perdut el
nord, el sentit comú ni el respecte cap a altres par-
tits polítics i els seus representants al consistori. Ens
referim a la imatge penosa que vam viure en l’úl-
tim ple ordinari de novembre. Mai hem donat noms.
Avui sí: no podem fer una altra cosa que denun-
ciar el tracte rebut pel Sr. Rubio, de l’Entesa, i
la seva actitud dèspota, prepotent, poc acura-
da i  grollera com és insultar, usant un llenguat-
ge absolutament sexista —i no és la primera
vegada que ho fa—, companyes, dones, de l’e-
quip de govern amb frases masclistes com
«¡Alcalde, átala, átala!», referint-se a una regi-
dora, o «¡Tú, hoy, aquí, eres una muñeca!» a
la 1a. tinent d’alcalde, també regidora com ell.
Primer de tot, cal ser persona, tenir educació i
respecte, encara que no pensem com ell o
siguem d’altres partits. Ell, que sempre s’ha
abanderat en la causa de «la dona», i justa-
ment en la Setmana contra la Violència de
Gènere… Penós. Sr. Rubio, sort que es retira: dei-
xarem de sentir aquests comentaris tan summa-
ment desafortunats i les seves lliçons de política
demagògica.
El Jà Pallejà us desitja molt bon Nadal, salut, amor
i felicitat per a l’ any 2015.

Mireia Sala i Pérez
Jà Pallejà

DE NUEVO, ENDEUDADOS
Hace apenas año y medio, el
equipo de gobierno (CIU, PDF y
JA) anunció «a bombo y platillo»
que el Plan de Saneamiento se
daba por acabado y que la situa-

ción económica del Ayuntamiento se había estabi-
lizado. Pero resulta que el Ayuntamiento de Pallejà
vuelve a estar endeudado hasta las cejas. ¿Qué ha
pasado? Pues que el Ayuntamiento ha sido conde-
nado por los Tribunales a pagar unos cuantos millo-
nes de euros por unas expropiaciones. A nosotros,
lo que nos indigna es que:
1) El equipo de gobierno prefirió anunciar a todos
los vecinos que las cuentas del Ayuntamiento ya
estaban saneadas, cuando en realidad ya sabían
que en breve tiempo recaerían unas sentencias que
obligarán a aumentar, de nuevo, la deuda del
Ayuntamiento.
2) Nos intentan convencer de que buena parte del
dinero que ha recibido el Ayuntamiento para poder
pagar las expropiaciones es una «subvención» y de
que no nos va a costar nada; pero resulta que la
realidad es otra, y al final el Ayuntamiento deberá
devolver durante los próximos 8 años todo el dine-
ro recibido y, además, unos «intereses» que suman
850.000 euros.
3) Hay informes de la interventora del Ayuntamiento
que avisan y razonan que los pagos de las expro-
piaciones que va a realizar el Ayuntamiento son irre-
gulares por no cumplir con lo establecido en la ley.
Y, por supuesto, una vez más, el equipo de gobier-
no ha preferido ignorar esos informes. ¡¡Claro!!
Debe de ser que, para ellos, colocar banderitas inde-
pendentistas es más importante que cumplir con la
ley.
Partido Popular de Pallejà
populares.palleja@gmail.com
www.partidopopularpalleja.blogspot.com



ÈXIT DE PARTICIPACIÓ ALS TALLERS DE
GENT GRAN

E l primer trimestre del curs ha registrat una alta par-
ticipació als tallers que s’han organitzat al Casal de

la Gent Gran del municipi. Un dels que tenen més èxit és
el taller de cuina i nutrició, que té lloc tots els dimarts a
la tarda i en el qual els participants treballen l’elaboració
de diferents plats i remeis casolans a la cuina i intercan-
vien receptes.
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Notícies breus
TALLER PER A CONÈIXER LES AUS DE
L’ENTORN DEL RIU LLOBREGAT

E l passat 19 d’octubre va tenir lloc a Pallejà un taller
d’anellament d’ocells en el qual els participants van

poder conèixer quines són les diferents espècies d’aus
que habiten a l’entorn del riu Llobregat. L’experiència va
servir també per a aprendre nocions bàsiques sobre l’a-
nellament científic d’ocells. El taller formava part del
Programa Anual d’Activitats de parcs, rius i platges metro-
politanes, organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pallejà.

• Aprovació de l’expedient de contractació de les obres corresponents
al «Projecte executiu reformat d’arranjament del tram del carrer Ausiàs
March, entre el passeig Josep Ma. de Sagarra i el vial d’accés al barri de
Fontpineda, i dels carrers Fontcoberta i Casanovas i Ferrer» i delegació
de competències a favor de l’Alcaldia

• Aprovació provisional de la primera revisió de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2015

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE EXTRAORDINARI 23/10/2014

TALLER D’APARADORISME NADALENC
PER ALS COMERCIANTS

A mb l’objectiu d’oferir als comerciants eines i recur-
sos per a ajudar-los a potenciar les possibilitats dels

seus negocis, l’Ajuntament de Pallejà du a terme diver-
ses iniciatives formatives  de suport a l’activitat empresa-
rial: en aquest cas, una quinzena de persones han parti-
cipat aquest novembre en un taller sobre l’estructura, dis-
seny i visibilitat dels aparadors en època de Nadal.

EL TALLER DE MÚSICA MUNICIPAL DE
PALLEJÀ CELEBRA SANTA CECÍLIA

E l tradicional concert de Santa Cecília, patrona dels
músics, va celebrar-se a la sala d’actes del Castell el

passat dia 18 de novembre. Enguany, el concert va anar
a càrrec dels alumnes i professors del Taller de Música
Municipal de Pallejà.

• Aprovació de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels termi-
nis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials (tercer trimestre 2014)
• Aprovació del Compte General de l’exercici 2012
• Aprovació de la fixació de l’aportació anual de l’Ajuntament de Pallejà
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel període 01-01-2015 a 31-12-
2022 en concepte de PIE

• Aprovació inicial de les modificacions de crèdits números 21/2014 i
22/2014 del pressupost general prorrogat de l’Ajuntament de l’exerci-
ci 2014
• Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 25/2014 del pres-
supost general prorrogat de l’Ajuntament de l’exercici 2014
• Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 31/2014 del pres-
supost general prorrogat de l’Ajuntament de l’exercici 2014

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE EXTRAORDINARI 19/11/2014

• Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data
30-01-2014 i extraordinària de data 06-03-2014
• Aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de
gener de 2014
• Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament
de Pallejà a 31 de desembre de 2013
• Aprovació inicial del Pla local de prevenció de residus municipals

• Moció de suport a la demanda efectuada per ETV Comunicació Grup
a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions
• Aprovació de l’aixecament del reparament suspensiu de l’òrgan
interventor envers la resolució d’Alcaldia 1167/2014 i ratificació de
la mateixa
• Moció del grup municipal del PSC en defensa i suport als clubs espor-
tius de base

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE ORDINARI 27/11/2014




