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El nou projecte inclou la reordenació de l’espai per a permetre
la construcció de quatre pistes de pàdel 

Una zona esportiva amb més oferta 
i nous serveis
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A Pallejà ens hem proveït al llarg dels
anys d’una xarxa d’equipaments
municipals adequada a les necessi-

tats reals del municipi. Això ens ha permès
fer front a aquests anys de dificultats econò-
miques sense haver de prescindir de serveis
i, fins i tot, hem pogut treballar per millorar-
los i incorporar-ne de nous. Dit d’una altra
manera: sobre les bases del que ja tení-
em, ens hem esforçat per crear noves
propostes. La nostra responsabilitat amb la
despesa pública i la seva racionalització ens
ha portat a desenvolupar diferents projectes
de reforma, rehabilitació i ampliació que, pre-
cisament, comencen a culminar en aquestes
dates.

Possiblement, un dels que més ens satis-
fà, pel que suposa en l’educació i en la
formació de nous ciutadans, és el pro-
jecte d’ampliació de l’Institut d’Educació
Secundària, amb la construcció de sis noves
aules i de nous espais per a serveis. Però no
és l’únic: a més, hem d’afegir-hi l’arranja-
ment de la Zona Esportiva, la creació de pis-
tes de pàdel, les millores a l’escola Àngel
Guimerà o la creació d’horts urbans.

Si a totes aquestes actuacions sumem els tre-
balls del nou mercat municipal, crec que
podem dir sense por d’exagerar que estem
assolint un veritable impuls a la nostra xarxa
d’equipaments. Pallejà no s’ha aturat en les
seves aspiracions i necessitats, tot i les difi-
cultats econòmiques, i és just que els ser-
veis que prestem a la ciutadania se situïn
al nivell d’aquestes exigències.
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Ismael Àlvarez Alcalde de Pallejà

E n Pallejà nos hemos provisto a lo largo
de los años de una red de equipa-
mientos municipales adecuada a las

necesidades reales del municipio. Esto nos
ha permitido hacer frente a estos años de
dificultades económicas sin tener que pres-
cindir de servicios, e incluso hemos podido
trabajar para mejorarlos e incorporar otros
nuevos. Dicho de otro modo: sobre las
bases de lo que ya teníamos, nos hemos
esforzado para crear nuevas propuestas.
Nuestra responsabilidad con el gasto públi-
co y su racionalización nos ha llevado a des-
arrollar diferentes proyectos de reforma, reha-
bilitación y ampliación que, precisamente,
empiezan a culminar en estas fechas.

Posiblemente, uno de los que más nos
satisface, por lo que supone en la edu-
cación y en la formación de nuevos ciu-
dadanos, es el proyecto de ampliación
del Instituto de Educación Secundaria,
con la construcción de seis nuevas aulas y de
nuevos espacios para servicios. Pero no es el
único: además, debemos añadir el arreglo
de la Zona Deportiva, la creación de pistas
de pádel, las mejoras en la escuela Àngel
Guimerà o la creación de huertos urbanos.

Si a todas estas actuaciones sumamos los
trabajos del nuevo mercado municipal, creo
que podemos decir sin temor a exagerar que
estamos logrando un verdadero impulso a
nuestra red de equipamientos. Pallejà no se
ha detenido en sus aspiraciones y necesida-
des, a pesar de las dificultades económicas,
y es justo que los servicios que presta-
mos a la ciudadanía se sitúen al nivel de
estas exigencias.

Impulsamos 
nuestra red de
equipamientos

A l’ampliació de 
l’institut hem de sumar
l’arranjament de la
Zona Esportiva, 
la creació de pistes de
pàdel, les millores a
l’escola Àngel Guimerà
o la creació d’horts
urbans

A la ampliación del 
instituto debemos sumar
el arreglo de la Zona
Deportiva, la creación 
de pistas de pádel, 
las mejoras en la escuela
Àngel Guimerà o la 
creación de huertos 
urbanos

Impulsem 
la nostra xarxa 
d’equipaments
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Millora de les instal·lacions i la seguretat
a l’escola Àngel Guimerà
Els treballs consisteixen en la reforma dels lavabos i en la substitució de l’actual
tanca perimetral per a dificultar l’accés de personal no autoritzat

L’ Ajuntament té previst realitzar
treballs de manteniment a l’es-
cola Àngel Guimerà amb la in-

tenció de millorar-ne les instal·lacions i
els serveis que ofereix als alumnes. Les

obres consistiran, principalment, en la
reforma dels lavabos de la primera plan-
ta. També està previst deixar preparada
una instal·lació per a poder construir-hi
un bany per a discapacitats físics en el

moment en què es pugui accedir amb
ascensor a la planta.

Millora de la seguretat
Una altra actuació serà la substitució de
la tanca perimetral que ha de servir per
a dificultar l’accés a l’escola a les per-
sones no autoritzades. Està previst can-
viar el filat existent per una malla de
color verd similar a la que hi ha actual-
ment a la zona del parvulari. Aquesta
acció s’afegeix a les mesures que ja s’han
pres davant els actes vandàlics que en
els darrers mesos han afectat el centre.
Actualment l’escola disposa de zones
vigilades amb alarma i amb càmeres de
seguretat i s’hi ha reforçat la presència,
en horari nocturn, d’agents dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local.

Més ombra als
patis de les llars
d’infants 

D urant aquest mes de
març s’instal·laran a les
llars d’infants municipals

uns tendals que ofereixen un
major espai d’ombra al pati. La
intenció és que els alumnes
puguin gaudir d’aquesta zona de
jocs durant els mesos d’estiu sense
les molèsties que poden ocasio-
nar el sol i la calor. Aquesta inver-
sió està subvencionada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Suport a les famílies amb la 
subvenció dels llibres de text
El consistori pallejanenc té previst destinar fins 
a 100.000 euros als projectes de socialització de 
llibres que es duen a terme a les escoles públiques

L a nova reforma educativa del
govern estatal per al curs
2015-2016 farà necessari el

canvi dels llibres de text que els alum-
nes utilitzen actualment a les escoles.
Davant aquest fet, i amb la voluntat
d’ajudar les famílies amb les despeses

que suposa l’inici del curs escolar, des
de l’Ajuntament de Pallejà s’ha volgut
ampliar la partida pressupostària adre-
çada a subvencionar els llibres de text.
El consistori té previst destinar fins a
100.000 euros a les AMPA amb la
intenció que puguin continuar amb
els projectes de socialització i reutilit-
zació dels llibres de text que duen a
terme a les escoles.

La voluntat de
l’Ajuntament és ajudar 
les famílies amb les 
despeses que suposa 
l’inici del curs escolar
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Llum verda a l’ampliació de l’institut
El projecte preveu la construcció d’un nou mòdul que incorporarà
sis noves aules i espais per a serveis

L a Generalitat de Catalunya ha
presentat a l’Ajuntament de
Pallejà el projecte d’ampliació

de l’Institut d’Educació Secundària, una
actuació llargament reivindicada des

del consistori i a la que, en els darrers
anys, s’hi han dedicat importants esfor-
ços. El Departament d’Ensenyament ha
estat l’encarregat de redactar el projec-
te que preveu augmentar la superfície

del centre educatiu en més de 570 m2.
L’ampliació tindrà en compte aspectes
com la funcionalitat. El projecte inclou
un pati central amb un passadís peri-
metral a través del qual es tindrà accés
a les aules i a la resta de serveis. Aquest
espai exterior oferirà il·luminació natu-
ral a la zona d’accés a les classes i actua-
rà també com a element de ventilació
de l’edifici.

Un nou edifici amb noves aules 
i espai per a serveis
El nou mòdul, que estarà connectat a
l’edifici actual mitjançant un passadís,
inclourà quatre aules de 55 m2 cadas-
cuna, dues aules de reforç de 27 m2 i
altres serveis, com banys per a profes-
sors i alumnes i un petit espai per al
material de neteja. L’ampliació ocupa-
rà part de les actuals pistes poliespor-
tives, i això farà necessari reordenar tota
la zona exterior del centre.

El projecte inclou un pati
central amb un passadís
perimetral a través del qual
es tindrà accés a les aules 
i a la resta de serveis



P.06 L’ADROCdePallejà MARÇ2015 NÚM.85 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Millora dels espais esportius
oberts a la ciutadania
Actualment s’estan realitzant uns treballs a la pista poliesportiva
amb la intenció d’adequar-la a la pràctica de diversos esports

E n les darreres setmanes s’han
posat en marxa una sèrie d’ar-
ranjaments a la pista de la zona

esportiva amb la intenció de millorar-ne
els equipaments i oferir a la ciutadania
els espais necessaris per a la pràctica de
diversos esports. Els treballs consistei-
xen, principalment, a anivellar el pavi-
ment de la pista i adequar-la perquè
incorpori un camp de futbol sala i dos
camps de minibàsquet. La intenció és
que també s’hi puguin practicar altres

esports com el patinatge. Les obres
estan totalment subvencionades per l’À-
rea Metropolitana de Barcelona.

El Club de Patinatge
Artístic celebra el seu
torneig d’hivern

U na seixantena de nens i nenes van participar, el pas-
sat 22 de febrer, en el Torneig d’Hivern que va orga-
nitzar el Club de Patinatge Artístic de Pallejà; en total,

van ser 38 patinadors i patinadores locals i 24 més que per-
tanyien als clubs convidats, provinents dels municipis de
Castelldefels i Sant Esteve Sesrovires. Els participants es van
repartir en set categories diferents i van fer actuacions indi-
viduals en les quals van poder mostrar els seus avenços al
nombrós públic assistent. Un total de 10 trofeus, la meitat
dels que es disputaven, es van quedar en el club local.

Les obres consisteixen a
anivellar el paviment de la
pista i adequar-la perquè
incorpori un camp de 
futbol sala i dos camps 
de minibàsquet

El Disport FC es 
proclama campió de
Catalunya de futbol sala
El segon equip de l’entitat esportiva va
guanyar la final que es va disputar al
pavelló municipal davant el Club Fem

E l passat dia 8 de març l’equip B del club local Disport
FC aconseguia guanyar l’11è Campionat de
Catalunya de Futbol Sala per a Paralítics Cerebrals,

que es va disputar al Pavelló Municipal de Pallejà. Els juga-
dors de l’equip pallejanenc van jugar la final contra el Club
Fem. L’equip A del Disport FC es va classificar en tercera
posició. El trofeu al màxim golejador se’l va emportar el
jugador del club local Ismael Grau.
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Nou projecte de construcció 
de quatre pistes de pàdel
La proposta inclou una reordenació de la zona esportiva que ha de permetre
a la ciutadania la pràctica d’esports en demanda creixent 

L’ Ajuntament de Pallejà treballa
actualment en la redacció d’un
projecte de reordenació de la

zona esportiva municipal, delimitada pels
carrers Vallès i Ribot, ronda Santa Eulàlia,
Joan Maragall i avinguda Onze de
Setembre. Aquesta actuació ha de ser-
vir per a donar resposta a les necessitats
lúdiques i esportives de la ciutadania i
permetre la pràctica d’esports en deman-
da creixent com és el cas del pàdel.

Reordenació de la zona esportiva
El projecte pretén optimitzar l’espai actual
per incloure-hi quatre noves pistes de
pàdel sense necessitat d’eliminar les de
tennis existents. També es preveu cons-
truir una nova pista exterior poliesporti-
va i un edifici que disposarà d’una zona
de bar i serveis, un espai de magatzem i

vestidors per als jugadors i jugadores de
tennis i pàdel. Actualment, aquesta zona
esportiva aglutina pràcticament tota l’o-
ferta esportiva del municipi, i en els dar-

rers anys s’hi han anat realitzant actua-
cions de millora com la construcció dels
vestidors del camp de futbol o la col·loca-
ció de gespa artificial.

El projecte preveu construir
una nova pista poliesportiva
i un edifici amb vestidors
per als jugadors i jugadores
de tennis i pàdel
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Treballs de neteja forestal
per a minimitzar el risc d’incendi
Les actuacions que es realitzen a Fontpineda 
i la Magina inclouen l’eliminació dels arbres
i les branques que van caure a causa 
de la nevada

C om cada any quan arriben aques-
tes dates, la Regidoria de Medi
Ambient i la Comissió Municipal

de Gestió de Fontpineda posen en marxa
una campanya de neteja forestal amb la
intenció de mantenir els boscos en bon
estat i minimitzar el risc que es produei-
xi un incendi forestal. Habitualment, els
treballs consisteixen a eliminar aquells
residus que, fruit de l’incivisme d’algu-
nes persones, es troben a l’entorn. Aquest
any també s’aprofitarà per a treure els
arbres i les branques que van caure durant
la nevada del passat mes de febrer. A
Fontpineda, gràcies a la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, està previst
netejar les zones boscoses de les vies
Pallejà i Alegria. A la Magina també està
previst netejar la riera i realitzar un con-
trol de plagues.

El temporal de neu obliga a activar el Pla Neucat  
La feina dels operaris de la Brigada Municipal, Protecció Civil i la Policia Local
va evitar que es produïssin més incidències

E l temporal de neu del passat dia
4 de febrer va fer necessari acti-
var al municipi el pla especial

d’emergències per nevades a Catalunya
(NEUCAT). Durant tota la jornada no hi
va haver incidències al nucli urbà, però

els carrers de Fontpineda van quedar
intransitables i durant unes hores van
estar tallats els accessos al barri per
Pallejà, la Palma i Corbera. Els operaris
de la Brigada Municipal van estendre
un total de 10.000 quilos de sal de des-
gel, utilitzant una màquina estenedora
que va adquirir la Regidoria d’Obres i
Serveis per si es produïen aquest tipus
de situacions. Els serveis de la Brigada
Municipal, Protecció Civil i Policia Local
es van reforçar durant la matinada per
si es produïa alguna emergència que
requerís la seva intervenció.

Els operaris de la Brigada
Municipal van estendre un
total de 10.000 quilos de
sal de desgel pels carrers
de Fontpineda

A Fontpineda està previst netejar les zones boscoses
de les vies Pallejà i Alegria
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L’Ajuntament impulsa la
creació d’una quarantena d’horts urbans
El projecte incorpora un hort comunitari, que es destinarà a projectes socials,
i la construcció d’un centre d’educació ambiental

L’ Ajuntament de Pallejà treballa
actualment en la redacció d’un
projecte que ha de permetre la

creació d’horts urbans al municipi. La
iniciativa sorgeix amb la intenció de posar
en valor els beneficis que aquests espais
agrícoles ofereixen als ciutadans atès
que els permet ocupar el seu temps lliu-
re i millorar, alhora, la seva qualitat de
vida. La previsió és que els horts urbans
s’ubiquin en uns terrenys situats a la
banda de la ronda Santa Eulàlia que
dóna al riu, a l’alçada de la riera Boter.
Es tracta d’un espai de 2.200 m2, acces-
sible per a la ciutadania i que disposa de
connexió als serveis urbans existents. La
proposta és instal·lar-hi una quarantena
d’horts, amb una superfície variable de
40 a 80 m2. També està previst que hi
hagi un hort comunitari de dimensions
més grans i que es destinarà a projectes
socials.

Un nou centre d’educació 
ambiental
El projecte preveu també la construcció
d’un nou equipament destinat a acollir
un centre d’educació ambiental. La inten-
ció és que aquest espai serveixi per a
difondre aspectes relacionats amb l’a-
gricultura i amb altres qüestions d’inte-

rès ambiental com el cicle de l’aigua, el
tractament de residus o el canvi climà-
tic. Serà un centre obert a la ciutadania
i, molt especialment, als alumnes dels
centres educatius de primària i secun-
dària del municipi.

La previsió és que els horts
urbans s’ubiquin en uns
terrenys de 2.200 m2 situats
a la banda de la ronda Santa
Eulàlia que dóna al riu
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Compromís amb la 
lluita contra la pobresa energètica
El consistori pallejanenc és un dels impulsors d’un pla metropolità que vol 
ajudar famílies que no poden fer front al pagament dels subministraments

L’ Ajuntament de Pallejà i la resta
d’administracions locals de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona

(AMB) han impulsat el programa metro-
polità de mesures contra la pobresa ener-

gètica. Es tracta d’una iniciativa que vol
donar suport a totes aquelles famílies
que, per la seva situació econòmica, no
poden fer front al pagament de submi-
nistraments bàsics com l’electricitat, el

gas i l’aigua. La inten-
ció és evitar la descon-
nexió d’aquests sub-
ministraments bàsics
en determinats perío-
des considerats crítics,
com és el cas de l’hi-
vern. També es vol
garantir que els ciuta-
dans més vulnerables
es puguin acollir a una

tarifació social que els permeti fer front
a aquestes despeses. Des de l’AMB s’ha
dotat econòmicament aquest programa
amb 5 milions d’euros, dels quals s’as-
signa a l’Ajuntament de Pallejà un màxim
de 27.720 euros que es gestionaran a
través dels Serveis Socials municipals.

L’ Ajuntament de Pallejà gaudeix
dels avantatges que suposa
contractar béns i serveis de

forma compartida a través de la Central
de Compres. Es tracta d’un nou siste-
ma que va posar en marxa el Consorci
Català pel Desenvolupament Local
(CCDL) amb la intenció que els muni-
cipis demogràficament més petits es
poguessin beneficiar de millors condi-
cions econòmiques en la contractació
de determinats subministraments i ser-
veis. La Central de Compres ofereix
també una simplificació dels tràmits
administratius, un ampli catàleg de béns
i serveis i  millores en les condicions de
compra. L’Ajuntament de Pallejà té con-
tractats de forma compartida els sub-

ministraments de gas natural i electri-
citat i l’adquisició de vehicles per a la
Policia Local. Actualment es treballa per
incloure també el subministrament d’e-
quips d’impressió.

Reducció de la despesa
municipal amb la contractació
de serveis de forma centralitzada  
La Central de Compres ofereix als ajuntaments 
un nou sistema que permet als municipis petits
beneficiar-se de millors condicions econòmiques

Un total de 182 
famílies es beneficien
dels ajuts d’Aigües 
de Barcelona

A igües de Barcelona ha
posat a disposició de la
ciutadania una sèrie d’a-

juts a través del seu Fons de
Solidaritat. Es tracta d’una inicia-
tiva que va néixer l’any 2012 amb
l’objectiu de garantir l’accés al
subministrament a famílies amb
greus dificultats econòmiques.
L’ajuda consisteix en una bonifi-
cació que s’aplica en la quota del
servei i en el consum d’aigua
durant un període de quatre
mesos. A Pallejà, un total de 182
famílies s’han pogut beneficiar
d’aquests ajuts, als quals la com-
panyia ha destinat una quantitat
de 10.233 euros. El Fons de
Solidaritat d’Aigües de Barcelona
s’articula a través dels Serveis
Socials de l’Ajuntament.

La intenció és evitar 
la desconnexió de 
subministraments bàsics 
en determinats períodes
crítics, com és el cas 
de l’hivern
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L’Ajuntament destina més recursos
al programa «Pallejà Contracta»
Aquesta serà la tercera edició d’una línia d’ajuts que es va posar en marxa
amb la intenció d’incentivar la inserció laboral al municipi

D avant l’actual context econò-
mic, i amb la intenció de reduir
la taxa d’atur al municipi, l’A-

juntament ha decidit incrementar el
pressupost que destina al programa
«Pallejà Contracta». Aquesta serà la ter-

cera edició d’aquesta línia d’ajuts que
s’ofereixen amb la intenció d’incremen-
tar la inserció laboral al municipi alho-
ra que es dóna suport a les empreses i
comerços en el procés de contractació
de personal.

Canvis respecte a les anteriors 
edicions
L’Ajuntament continuarà aportant una
quantitat determinada per cada nou
contracte de treball, la qual variarà
segons si la contractació és a temps par-
cial o a jornada completa. 

En aquesta tercera edició del projecte
es destinaran més recursos econòmics
al foment de l’ocupació i es flexibilitza-
ran els terminis de presentació de sol·lici-
tuds per tal que totes les empreses tin-
guin la possibilitat d’accedir als ajuts. El
programa «Pallejà Contracta» està con-
siderat actualment per la Federació de
Municipis de Catalunya com una bona
pràctica dels governs locals.

En aquesta tercera edició 
es destinaran més recursos
econòmics al foment de 
l’ocupació i es flexibilitzaran
els terminis de presentació
de sol·licituds
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La Junta Local de Seguretat
garanteix que Pallejà és un municipi segur
El municipi disposa d’una taxa de delinqüència que es troba molt per sota
de la mitjana de la comarca i de Catalunya

E l passat 25 de febrer es va cele-
brar la Junta Local de Seguretat,
presidida per l’alcalde, Ismael

Àlvarez, i que va comptar amb la pre-
sència de Begoña Curto, subdirectora
general de coordinació de la Policia de
Catalunya, i de representants dels diver-
sos cossos de seguretat amb competèn-
cies al municipi. De les xifres presenta-
des durant la reunió es desprèn que
Pallejà és un municipi segur, amb una
taxa de delictes per cada mil habitants
que es troba a la meitat de la mitjana
catalana i també molt per sota de la mit-
jana de la comarca del Baix Llobregat.
De fet, durant l’any 2014 es van reduir
de forma considerable les infraccions
penals, les faltes contra el patrimoni i els
robatoris amb força, que van baixar més
d’un 9% respecte al 2013.

Reconeixement a cinc agents 
policials
Durant la celebració de la Junta Local de
Seguretat es va procedir a la felicitació
personal de tres agents que havien par-
ticipat en la detenció, el passat 21 de
gener, dels quatres presumptes autors
d’un suposat delicte de danys al vehicle
d’una agent de la policia local. Així
mateix, també es va fer un reconeixe-
ment a dos agents que el passat 28 de

gener van detenir els dos presumptes
autors d’un suposat delicte contra la
salut pública.

El subministrament de Gas Natural 
arriba a la Magina
Les obres per a donar servei al barri aniran a càrrec de la companyia, 
que té previst començar-les aquest primer trimestre de l’any

E n les properes setmanes està pre-
vist que s’inicien els treballs per
a fer arribar el subministrament

de Gas Natural a la Magina. Les obres,
que aniran a càrrec de la mateixa com-
panyia, preveuen donar servei a tot el
barri i, precisament per això, caldrà la
instal·lació de noves canonades. Els tre-
balls es realitzaran utilitzant una nova
maquinària que permetrà reduir la gran-
dària habitual de les rases amb la inten-
ció d’ocasionar les mínimes molèsties als
veïns de la zona. La connexió de la nova
canonada amb la xarxa principal es farà
al carrer Àngel Guimerà. Aquesta es des-
plaçarà per sota de la vorera fins arribar

al camí de la Magina; en aquest punt
enllaçarà amb els carrers Santa Magina
i de la Font, el carrer d’Andreu Manjón,
els carrers de Sant Joan i Joan Boscán i
el carrer de Roca Vilana. Es preveu que
les obres tinguin una durada aproxima-
da de dos mesos.

La connexió de la nova
canonada amb la xarxa
principal es farà al carrer
Àngel Guimerà

Durant l’any 2014 es van
reduir de forma considerable
les infraccions penals, les
faltes contra el patrimoni i
els robatoris amb força 
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Més seguretat per a vehicles i vianants
al camí del Cementiri
Els treballs consistiran en l’adequació del vial en dos trams diferenciats 
i la millora de l’enllumenat

A mb la voluntat de millorar les
condicions actuals del camí del
Cementiri i garantir la seguretat

dels vehicles i vianants que hi circulen
diàriament, es pretén adequar el vial en

dos trams diferenciats. En el primer, que
començarà a l’accés del carrer Nostra
Senyora de Montserrat, es pretén crear
un nou camí amb una amplada d’1,3
metres. També està previst incorporar

una tanca de fusta
que servirà per a sepa-
rar la zona de vianants
i la de circulació de
vehicles. Així mateix,
es senyalitzarà el pavi-
ment de forma super-
ficial amb pintura
antilliscant de color
vermell. En el segon
tram, un cop passat
l’institut, el camí anirà

paral·lel al vial, a la banda dreta, i s’hi
crearà un accés pavimentat. Amb la
intenció d’aconseguir l’amplada desitja-
da, també es preveu crear murs d’escu-
llera en els creuaments amb les rieres.
El projecte d’adequació del camí del
Cementiri inclou també la millora del sis-
tema d’enllumenat.

En el primer tram del camí
està previst incorporar 
una tanca de fusta per a
separar la zona de vianants
i la de vehicles

Actuacions puntuals per a 
millorar la façana del Castell
Els treballs han consistit a reparar les zones que 
estaven en pitjors condicions i pintar la part inferior
de l’exterior de l’edifici

D urant el mes de febrer s’han
realitzat diverses actuacions al
Castell amb la intenció de millo-

rar les condicions actuals de l’edifici: en
concret, s’ha pintat l’interior de l’equi-
pament i s’han reparat alguns trossos
de façana que es trobaven en mal estat
a causa, principalment, de la humitat i
de la brutícia que s’acumula a les cor-
nises i que, quan plou, es desprèn i
embruta la part exterior de l’edifici. 

A la part superior els treballs han con-
sistit a repicar les zones que estaven en
pitjors condicions i tornar-hi a aplicar
un arrebossat com l’existent. També s’ha
pintat la part inferior de la façana amb
la intenció que no es continuïn produint
més despreniments.

Alguns trossos de façana
es trobaven en mal estat 
a causa, principalment, 
de la humitat i de la 
brutícia que s’acumula 
a les cornises
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L’Ajuntament estudia diferents solucions
per a la definitiva consolidació del polígon Camps 
d’en Ricart en consens amb els propietaris
Les darreres resolucions respecte a la reparcel·lació del polígon demanen 
la modificació actual del projecte i desestimen que el consistori hagi de fer front 
a cap compensació econòmica

U na recent interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha anul·lat la

tercera reparcel·lació duta a terme al polí-
gon industrial de Camps d’en Ricart i apro-
vada, l’any 2012 pel Ple Municipal sense
cap vot en contra. El pronunciament del
TSJC requereix de l’Ajuntament la redac-
ció d’un nou projecte de reparcel·lació.
Per aquest motiu, el consistori ha iniciat
les actuacions processals oportunes per

a donar compliment a la interlocutòria,
sense perjudici d’utilitzar les vies legal-
ment escaients per a la defensa de la le-
galitat del projecte ara anul·lat.

Així mateix, l’Ajuntament iniciarà un pro-
cés de contactes amb els propietaris per
tal de posar en coneixement seu les actua-
cions dutes a terme, així com les projec-
tades, i afrontar conjuntament la defini-
tiva consolidació del polígon.

Sigui com sigui, el municipi no haurà de
fer front a la compensació econòmica
reclamada en una demanda de respon-
sabilitat patrimonial plantejada per una
de les empreses propietàries, ja que el
mateix TSJC ha dictat una sentència ina-
pel·lable en aquest assumpte.

El procés de reparcel·lació del polígon
industrial Camps d’en Ricart va iniciar-se
abans de l’any 2000.

L a Direcció General de Qualitat
Ambiental de la Generalitat ha
fet arribar els resultats d’un

informe que va sol·licitar l’Ajuntament

de Pallejà sobre la qualitat de l’aire al
barri de Fontpineda. Del 16 de juny
al 3 de setembre del 2014, es va ins-
tal·lar al Centre Cívic una unitat mòbil
del Servei de Vigilància i Control de
l’Aire. Els resultats de l’estudi avalen
la bona qualitat de l’aire a Fontpineda:
els nivells de partícules presents a l’at-
mosfera són baixos i en cap cas supe-
ren els valors límits establerts per la
legislació vigent. Una comparativa
amb les dades de la unitat fixa de con-
trol de la qualitat de l’aire ubicada a
la Magina mostra uns nivells molt
similars a tots dos barris. L’informe es
troba a disposició de la ciutadania i
es pot consultar al web municipal i a
la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Pallejà.

Un estudi de la Generalitat avala 
la bona qualitat de l’aire
a Fontpineda
Una comparativa amb les dades de la unitat fixa 
ubicada a la Magina mostra uns nivells 
molt similars a tots dos barris

Treballs d’asfaltat
per a millorar la
seguretat

C ontinua el procés d’asfal-
tat de carrers al barri de
Fontpineda. Els treballs es

van posar en marxa al mes de
desembre amb la intenció de
millorar la seguretat de la zona
per als vehicles que hi circulen
diàriament. Les properes actua-
cions es realitzaran a les vies
Alegria i Abadia de Montserrat,
on es preveu sanejar l’asfalt en
aquells punts on aquest es troba
més deteriorat. Està previst que
les obres finalitzin a finals del mes
de març.
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Un reconeixement al comerç de proximitat
El consistori volia premiar tots aquells emprenedors i comerciants 
que han apostat per desenvolupar la seva activitat al municipi

E l passat 31 de gener la sala
Pal·ladius va acollir la primera edi-
ció del Reconeixement a les

Iniciatives Comercials de Pallejà. Els guar-
dons volen posar en valor la tasca que
realitza el comerç de proximitat com a
element d’integració, cohesió social i
progrés econòmic. 

En aquesta primera edició es va reconèi-
xer un total de 13 persones que recent-

ment han apostat per desenvolupar una
activitat comercial al municipi. Podien
optar a aquests guardons aquelles ini-
ciatives que s’haguessin posat en marxa
durant els anys 2013 i 2014. Durant la
segona part de l’acte es van lliurar men-

cions especials a un total de 15 establi-
ments que porten un mínim de 25 anys
prestant un servei continuat a Pallejà;
entre ells, dues empreses locals que fa
més de 50 anys que tenen el seu comerç
al municipi.

Els guardons volen posar
en valor la tasca que 
realitza el comerç de 
proximitat com a element
d’integració, cohesió social
i progrés econòmic

El nou servei de bus urbà incorpora un vehicle
més adaptat a les necessitats dels usuaris
El nou transport és energèticament més eficient i ofereix 
més capacitat de passatgers

E l nou servei de bus urbà incorpo-
ra un nou vehicle que substitueix
el que fins ara circulava pels

carrers del municipi. Aquest ofereix
importants millores a la ciutadania atès
que és més eficient energèticament, té
més capacitat per a passatgers i està més
adaptat per a poder atendre persones
que tinguin alguna discapacitat. El nou
vehicle també disposa d’una nova reto-
lació en la qual s’inclouen algunes de les
parades més significatives del seu recor-
regut, a més de l’escut de l’Ajuntament
i el símbol de Fontpineda.

Una millora més del servei
La posada en marxa del nou servei de
bus urbà ofereix importants avantatges
a la ciutadania. Actualment els usuaris
poden utilitzar aquest transport els 365

dies de l’any, ja que el servei s’ha ampliat
a dissabtes, diumenges i festius. De
dilluns a divendres se n’ha incrementat
la freqüència de pas al vespre i ara arri-
ba a les 15 rutes diàries, que recorren
fins a una trentena de parades del nucli
urbà, la Magina i Fontpineda.

El nou vehicle disposa 
d’una nova retolació en 
la qual s’inclouen algunes
de les parades més 
significatives del recorregut



A quest proper 30 d’abril està pre-
vist l’inici de les Jornades de la
Gent Gran en la seva vuitena

edició. El tret de sortida serà una jorna-
da inaugural a la Sala Pal·ladius en la
qual participaran diversos grups de gent

gran del municipi jun-
tament amb entitats
locals. El programa
d’activitats tornarà a
centrar-se principal-
ment a oferir tallers i
activitats específica-
ment dirigides a aquest
col·lectiu de la nostra
població, les quals es
completaran amb di-
verses iniciatives de cai-
re intergeneracional.

En tot cas, un dels moments més espe-
rats per als participants tornarà a ser la
sortida que es programa, de la qual sub-
venciona una part l’Ajuntament i l’altra
l’Associació de la Gent Gran del muni-
cipi. El punt final a les jornades serà
enguany un concert de gospel que se
celebrarà també a la Sala Pal·ladius el
proper dia 10 de maig.
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Arriben les VIII Jornades de la Gent Gran
A més d’activitats exclusivament dirigides a aquest col·lectiu, les jornades 
també inclouran activitats intergeneracionals

L’excursió i un concert 
de gospel de cloenda 
seran dues de les 
activitats destacades

Març, el mes de la dona
La Regidoria d’Igualtat ha organitzat un programa
d’activitats amb la intenció de fomentar valors
socials i oferir propostes d’oci i formatives 
al col·lectiu femení

C oincidint amb la commemora-
ció del 8 de març, la Regidoria
d’Igualtat ha volgut dedicar tot

el mes de març a la dona amb la inten-
ció de fomentar determinats valors
socials i, alhora, oferir al col·lectiu feme-
ní propostes d’oci i formatives de les
quals poden gaudir durant el seu temps
lliure. Entre les activitats que s’han dut
a terme hi ha classes d’expressió cor-
poral i dansa i un sopar-concert que es
va celebrar el passat dia 7 de març i que
va comptar amb la presència de la can-
tant Lídia Pujol. 

El dia 8 de març, coincidint amb el Dia
Internacional de la Dona, la plaça del
Castell va acollir els tallers «100%
Ciutadania» i la lectura del manifest
institucional. El mateix cap de setma-
na es va inaugurar una exposició dels
tallers de labors, puntes i treballs
manuals que es va poder visitar al
Castell fins al 13 de març.

IV Concurs Fotogràfic Clickdona

El dia 7 d’abril finalitza el termini per a participar en la quarta edició del
Concurs Fotogràfic Clickdona, que es convoca anualment amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional de la Dona. Les tres millors imatges
rebran vals de compra de l’associació Comerç Pallejà valorats en 275, 200 i
125 euros, segons la classificació. Les persones interessades a participar-hi
han de presentar els seus treballs a l’edifici del Castell.

El passat dia 7 de març 
es va celebrar un 
sopar-concert que va 
comptar amb la presència 
de la cantant Lídia Pujol
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El Casal de la Gent Gran
guanya un nou espai
Els usuaris del taller de fusteria 
del casal també realitzaran la seva 
aportació per al condicionament 
de l’espai

A l llarg d’aquest mes de març es duen a terme els tre-
balls per a la reforma de la caseta de la Creu Roja que
es troba ubicada al Casal de la Gent Gran. L’objectiu

és que, un cop quedi condicionat, aquest espai es pugui dedi-
car per a la realització de tallers i d’activitats com les que els
usuaris del casal duen a terme relacionades amb la jardineria
i la fusteria.

Col·laboració de la gent gran
Precisament, els treballs que es desenvolupen comptaran amb
el suport de les persones que participen en el taller de fuste-
ria i que col·laboraran en l’arranjament de la caseta.

Els clubs esportius
reben suport econòmic
per a adaptar-se a la
nova normativa
Els darrers canvis fiscals obliguen 
les entitats a augmentar la despesa
que els suposa la contractació 
d’entrenadors

L’ Ajuntament ha decidit incrementar en 30.000 euros
la partida destinada a subvencionar les entitats
esportives locals. El motiu és ajudar-les en el pro-

cés d’adaptació a la nova normativa i als darrers canvis fis-
cals promoguts pel govern estatal respecte a la cotització
a la Seguretat Social. Amb aquest increment, ja són 145.000
euros els que es destinen anualment a subvencionar les
entitats esportives del municipi.

Canvis en la normativa
La nova llei proposa convertir el voluntariat dels monitors
i entrenadors en una relació laboral amb les associacions
sense ànim de lucre. A la pràctica, això es tradueix en més
despesa, per part dels clubs esportius, en Seguretat Social
i en les cotitzacions corresponents, fet que suposa un aug-
ment del cost en la contractació de personal. La voluntat
de l’Ajuntament és que aquest increment de la despesa
no faci perillar la situació de les entitats locals i, alhora, no
afecti, en gran mesura, els usuaris finals.

L’Ajuntament ha decidit incrementar 
en 30.000 euros la partida destinada 
a subvencionar les entitats 
esportives locals



E l proper diumenge dia 22 de
març se celebra la I Jornada de
«Saludaritat», una iniciativa que

neix amb la voluntat de sumar la preo-
cupació per la pròpia salut amb la soli-
daritat amb aquells que més ho neces-

siten. Durant el matí
està previst organit-
zar quatre caminades
saludables, cadascu-
na amb un nivell
diferent de dificultat,
que confluiran a la
plaça de la Llum. Pel
que fa al seu inici,
tres d’elles tindran la
seva sortida des de la
mateixa plaça i la
quarta començarà al
barri de Fontpineda.

Per a participar-hi, s’han posat a la venda
unes samarretes solidàries a un preu de
5 euros. Les aportacions es destinaran a
la Xarxa Solidària d’Aliments de Pallejà
i serviran per a ajudar les famílies amb
menys recursos del municipi.

A més de les caminades, a la mateixa
plaça de la Llum es duran a terme, des
de les 12 fins a les 14 h, diverses ses-
sions dirigides amb monitors de gimnàs-
tica i zumba. A més, podrem trobar-hi
estands amb una mostra d’activitats i
productes relacionats amb la salut i de
la solidaritat. La jornada es durà a terme
gràcies a la col·laboració dels voluntaris
i comerços del municipi.
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La Jugatecambiental 
arriba al parc de la Molinada
Els diumenges al matí s’organitzaran activitats destinades a un públic
familiar i amb la sostenibilitat ambiental com a fil conductor

P allejà se suma a la Jugatecam-
biental, el projecte de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

(AMB) que es desenvolupa en parcs
metropolitans. En concret, podrem tro-
bar aquesta proposta els diumenges al
matí, d’11 a 13.30 h, al parc de la Mo-
linada. La Jugatecambiental consisteix
en un conjunt de propostes lúdiques
familiars orientades a promoure la sos-
tenibilitat ambiental: així, hi haurà un
espai de joc fix que es completarà amb
tallers, itineraris o visites guiades a càrrec
d’educadors ambientals.

La importància dels parcs
Paral·lelament al treball mediambiental,
aquesta iniciativa també té la voluntat

de posar de relleu la importància social,
patrimonial i ambiental dels parcs. La
Jugatecambiental també durà a terme

una tasca informativa donant a conèixer
diferents iniciatives desenvolupades per
la pròpia AMB o per l’Ajuntament.

Una jornada en què salut i solidaritat 
es donen la mà
S’han posat a la venda unes samarretes amb l’objectiu de recaptar diners 
per ajudar a les famílies amb menys recursos del municipi
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La Festa Major de Santa Eulàlia, un exemple 
de tradició i cultura popular
El 20è aniversari dels Gegants de Pallejà i la presentació dels nous gegantons
van centrar la celebració en honor de la patrona del municipi 

E l passat mes de febrer es va cele-
brar la Festa Major de Santa
Eulàlia, patrona del municipi.

Enguany va estar marcada per la cele-
bració del 20è aniversari del Martí i la
Laieta, els Gegants de Pallejà. Durant tot
el cap de setmana, es van preparar tot

un seguit d’activitats que es van iniciar
amb la presentació dels nous gegantons,
l’Oleguer Sauló i Castell i la Clara
Aiguadé i Molinada. No va faltar una
exposició al Castell titulada «20 anys de
Martí i Laieta. Els nostres gegants» i una
cercavila pels carrers del municipi en la

qual van participar més d’una vintena
de colles convidades d’arreu del territo-
ri català. Amb la voluntat de fomentar
les tradicions i la cultura popular, la Festa
Major de Santa Eulàlia va comptar amb
la col·laboració d’entitats locals com els
bastoners, els castellers, el grup
Ruachamba i els Dimonis de Pallejà.
També es van celebrar les populars torra-
des de Festa Major, una trobada de
col·leccionistes de plaques de cava i la
tradicional xocolatada de les Eulàlies,
Laies i Laietes. La festa es va acomiadar
amb la tradicional ballada de sardanes,
que va comptar amb la participació de
la cobla Rambles de Barcelona.

La Festa Major va comptar
amb la col·laboració 
d’entitats locals com els
bastoners, els castellers, 
el grup Ruachamba 
i els Dimonis de Pallejà
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Més de 2.200 persones
participen en la rua de Carnestoltes
El Carnaval de Pallejà torna a convertir-se, 
un any més, en el més important de la comarca 
i en el cinquè millor de Catalunya

L a Rua de la Disbauxa va tornar a
ser un èxit i va comptar amb la
participació de més de 2.200 per-

sones. En total, 66 comparses i 38 carros-
ses van omplir els carrers del municipi i
van convertir el Carnestoltes de Pallejà,
un any més, en el més participatiu de la
comarca del Baix Llobregat i en el cin-

què millor de Catalunya. El premi a la
millor comparsa d’aquest 2015 va ser
per als Bolliwoodins 72. La celebració
del Carnaval va començar el dijous llar-
der amb la rebuda al Rei Carnestoltes i
va finalitzar el dimecres de cendra amb
una rua mortuòria i l’enterrament de la
sardina. 
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Un total de 66 comparses 
i 38 carrosses van omplir
els carrers del municipi 

El premi a la millor 
comparsa d’aquest 2015
va ser per als 
Bolliwoodins 72

Una setantena d’avis i àvies del Casal
de la Gent Gran van formar part
d’una de les comparses que van par-
ticipar en la Rua de la Disbauxa. Un
cop finalitzat l’acte central del
Carnestoltes, es va organitzar al
Casal un sopar de germanor subven-
cionat, en part, per l’Associació de
la Gent Gran, que també va col·labo-
rar en el material necessari per a les
disfresses.

La gent gran gaudeix
del Carnaval
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L’equip de govern exposa el treball fet
en els darrers quatre anys
Durant el mes de març s’estan organitzant unes jornades en què es mostra
a la ciutadania com s’han distribuït els recursos municipals  

L’ actual equip de govern, format
pels grups municipals de CiU, PDF
i JÀ, està duent a terme una sèrie

de sessions informatives en les quals expo-
sa a la ciutadania el treball que han des-
envolupat al capdavant del consistori
durant els darrers quatre anys. En aques-
tes jornades s’informa de com s’han dis-
tribuït els recursos municipals durant la
legislatura i es mostren els principals pro-
jectes que s’han realitzat així com aquells

que estan previstos i que veuran la llum
en un futur proper.

Sessions adreçades a entitats 
i col·lectius del municipi
A les jornades, que s’han celebrat al llarg
d’aquest mes de març, s’ha convidat les
diverses entitats i col·lectius del munici-
pi, des de la gent gran a la comunitat
educativa passant per entitats esportives,
associacions socials i culturals, grups polí-
tics i comerciants, entre d’altres. Els dies
20 i 21 de març es faran sessions ober-
tes a la ciutadania en general que es
duran a terme divendres a les 19 h i dis-
sabte a les 11.30, 12.30, 17.30 i 18.30
hores.

E ls alumnes de 5è i 6è de primà-
ria de les tres escoles públiques
del municipi, La Garalda, Àngel

Guimerà i Jacint Verdaguer, van parti-
cipar el passat mes de febrer en la 14a
Jornada d’Educació Sexual que es va
celebrar a l’edifici del Castell. 

Un total de 250 nens i nenes van pren-
dre part en diversos tallers en els quals
es van tractar temes com els senti-

ments, les relacions personals o els can-
vis que el creixement produeix en el
propi cos.

Uns 250 alumnes participen 
en tallers d’educació sexual
La jornada pretenia transmetre als infants valors
relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat

En els tallers es van 
tractar temes com els 
sentiments, les relacions
personals o els canvis
experimentats en el 
propi cos

Un punt de 
recàrrega per a 
vehicles elèctrics

P roperament serà més sen-
zill optar a Pallejà per con-
duir un vehicle elèctric:

concretament, es facilitarà la recàr-
rega d’aquests vehicles amb la ins-
tal·lació d’una estació destinada a
aquesta finalitat que estarà situa-
da a la ronda Santa Eulàlia, més
concretament a la cantonada amb
el carrer Joan Maragall. La ins-
tal·lació i el manteniment de l’es-
tació aniran a càrrec de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Els dies 20 i 21 de març
es faran sessions 
obertes a la ciutadania
en general



AGEN
DA
CUL
TURAL
PALLEJÀ

MARÇ
ABRIL

MARÇ

Diumenge 22
De 9 a 13 h
Lliga Catalana: Pallejà – Maragall B
Lloc: Zona bar Sala 
Organitza: Club Escacs Pallejà

De 10 a 14 h
Jornada de «Saludaritat»

Programa específic
Lloc: Plaça de la Llum 

Organitza: Sanitat

D’11 a 13.30 h
«Jugatecambiental»: De cabàs a cabàs... 
i una bona compra
Jugant al tradicional joc de
l’oca podrem aprendre

conceptes sobre consum
responsable

Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Fundesplai i

Ajuntament de Pallejà

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

Dimarts 24
18 h
Conte Què serà?, a càrrec de les mestres de la
LLIM Les Rovires
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Nadons de 0 a 3 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 20 a 22 h
Taller d’estratègies per al canvi – La gestió de
l’estrès, sessió 2
Preu: 5 €/sessió
Inscripcions: Al Castell
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Del diumenge 1 al 
dimarts 31 
Exposició «Heroïnes de conte»
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

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

Dimarts 17
De 20 a 22 h
Taller Cercle d’Expressió i Dansa – Mes de la
Dona
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Dijous 19
17.30 h
Xerrada «La medicina natural en la infància» 
a càrrec del Dr. Noel Garcia
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Ralet

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

Divendres 20
18 h
Racó del Conte a càrrec dels
Contents Contem Contes
Cantant
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

19 h
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
· Lliurament certificats desè torn de parelles
· Presentació noves parelles lingüístiques
· Recital de poemes amb sons Cloc! i altres sons, 
a càrrec d’August Bover, poeta, i Eulàlia Ara, 
soprano i violoncel·lista

Lloc: Sala d’actes i vestíbul del Castell
Organitza: Servei Local de Català i Biblioteca

Dissabte 21
De 10 a 13 h
Taller: «Comunicar-nos en públic»
Inscripcions: Anticipades del 2 al 13
de març al Castell
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

11 h
Club de lectura d’adults amb
el llibre El fruit del baobab,
de Maite Carranza
Lloc: Biblioteca
Organitza: Igualtat

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

Divendres 3
De 18 a 21.30 h
Conferència pública: «Commemorant la mort 
de Crist»
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de Testimonis de Jehovà

Dimarts 7
18.30 h
Club de lectura infantil Els Barrufets: 
La llegenda de Sant Jordi, adaptació 
de Jordi Vinyes
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

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

Divendres 10
18 h
Racó del Conte a càrrec de Contents Cantem
Contes Cantant
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 11
De 10 a 13 h
Taller de scrap
Preu: 5 €/sessió
Material: 15 €
Lloc: Sala gran Castell 
Organitza: Igualtat

Per concretar
Tapeo – Feria de Abril
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Sala Pal·ladius

Diumenge 12
D’11 a 13.30 h
«Jugatecambiental»: La
fauna secreta del parc i
taller de petjades
Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Fundesplai,
Ajuntament de Pallejà

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

Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimecres 25
11 h
Club de lectura fàcil amb el llibre Les mateixes
estrelles, de Núria Martí
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

De 18 a 20 h
Punt de Salut – Punt d’assessorament 
sobre sexualitat amb l'Agustina, llevadora 
de l’ambulatori de Pallejà
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut

18.30 h
Club de lectura infantil i 

juvenil amb el llibre Això
és un secret que només 
sé jo, d’Eulàlia Canal
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Divendres 27
De 18 a 20 h

Taller de risoteràpia
Preu: 2 €

Inscripcions: Limitades al Castell
Lloc: Zona bar Sala Pal·ladius
Organitza: Igualtat

Dissabte 28
De 10 a 13 h
Taller de scrap – Sessió 2
Preu: 5 €/sessió
Material: 15 €
Inscripcions: Anticipades del 16 al 27 de febrer 
a Pau Casals, 6
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat 

De 21.30 a 24.30 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Gent Gran

Diumenge 29
D’11 a 13.30 h
«Jugatecambiental»: El jardí natural 
Un viatge pel món de les plantes. Com viuen? 
Com s’alimenten?
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Fundesplai, Ajuntament de Pallejà

Dimarts 31
18 h
Taller d’ous de Pasqua 
amb Ivana Piqué
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Per a infants a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
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Divendres 24
18 h
Racó del Conte a càrrec dels Contents Contem
Contes Cantant
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 25
11 h
Club de lectura d’adults amb
el llibre Foc latent, de Lluïsa
Forrellad
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Tarda
Festival Rosa Rock
Lloc: Molinada
Organitza: Ajuntament de Pallejà

Diumenge 26
D’11 a 13.30 h
«Jugatecambiental»: L’hort al balcó i la 
gimcana de l’hort
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Fundesplai, Ajuntament de Pallejà

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

Dimarts 28
De 20 a 22 h
Píndoles per al canvi
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Dimecres 29
De 18 a 20 h
Punt de Salut – Punt d’assessorament 
sobre sexualitat amb l’Agustina, llevadora 
de l’ambulatori de Pallejà
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut

18.30 h
Club de lectura intergeneracional amb el 
llibre Qui estima els vells?, amb la presència 

de l’autor, Ricardo Alcántara
Lloc: Biblioteca

Organitza: Biblioteca

Dijous 30
Programa específic
Inauguració VIII Jornades de la
Gent Gran

Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Gent Gran 

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

Dissabte 18
11 h
Festa de l’arbre
Lloc de trobada: Via Alegria / Via Abadia de Montserrat
Organitza: CMGF, AA VV

12 h
Taller de manualitats de Sant Jordi
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Tarda
Tarda festiva de Sant Jordi
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació Club Fontpineda Plus 55

De 21.30 a 24.30 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Diumenge 19
D’11 a 13.30 h
«Jugatecambiental»: El conte i la gimcana del
reciclatge
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Fundesplai, Ajuntament de Pallejà

Del dilluns 20 d’abril al 
dilluns 4 de maig
Exposició «1714. El català ahir, avui i demà»
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Consorci per la Normalització Lingüística

Dimarts 21
De 20 a 22 h
Taller: «Els nostres
punts forts»
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat

Dijous 23
Tot el dia
Diada de Sant 
Jordi – parades de
flors i llibres
Lloc: Plaça Major

De 17.30 a 19.30 h
Música a la Plaça
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Taller de Música

Divendres 24
Tarda
18è aniversari Jovespai
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
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EL QUE TU VOLS PER A
PALLEJÀ
Arribem a la recta final de la legis-
latura i és per això que volem
aprofitar per a donar les gràcies.
Primer, als 1.224 pallejanencs

i pallejanenques que ens van votar el 22 de
maig de 2011 i que van fer que CiU Pallejà
guanyés les eleccions i l’alcaldia.
Segon, gràcies a la gent voluntària i solidària
del nostre poble, els que sense demanar res a
canvi ajudeu la gent, perquè no els falti menjar,
roba, o fins i tot els animeu perquè les seves difi-
cultats siguin menors.
Però sobretot, GRÀCIES A TU, perquè tu has fet
que Pallejà sigui el millor poble de la comarca
per viure-hi, i perquè tu fas que el nostre
Carnestoltes sigui el 5è millor de Catalunya, o per-
què participes amb la teva família en els actes que
fem perquè en gaudiu petits i grans. Gràcies per
les teves crítiques constructives per a fer un
Pallejà millor, perquè utilitzes els serveis que pres-
tem per a tu, o perquè fas que les nostres
instal·lacions es quedin petites fent esport o parti-
cipant amb les més de 70 entitats actives, perquè
fas que el col·lectiu de Quarantins a Pallejà sigui
únic i envejable arreu. En definitiva, perquè fas
que Pallejà sigui un gran poble per gaudir-ne
plenament. La il·lusió compartida ens fa compro-
mesos, les crítiques destructives ens fan més forts,
compartir amb tots vosaltres el nostre poble
ens fa més feliços. Amb el nostre alcalde,
l’Ismael Àlvarez, tens EL QUE TU VOLS PER A
TU, EL QUE TU VOLS PER A PALLEJÀ, EL QUE
TU VOLS PER A CATALUNYA. Moltes gràcies pel
teu suport, ahir, avui i demà.
Convergència i Unió a Pallejà
www.ismaelalvarez.cat

EL FORAT DE CAMPS D’EN
RICART 
Al 2012 es va aprovar la tercera
reparcel·lació de Camps d’en
Ricart. L’Álvarez i els seus van qua-
lificar de traïdors a Pallejà l’Entesa

per Pallejà perquè no vam voler votar a favor d’un
projecte que, si més no, no era clar. Es tornava a
caure en els mateixos errors i, per si fos poc, van
aparèixer despeses de al voltant de 500.000 € que
l’Álvarez no pot justificar perquè ell mateix admet
que no hi ha factures: cosa molt irregular.
Sobre Camps d’en Ricart hi ha pendents 18 judicis,
però fa unes setmanes van sortir tres sentències;
una d’elles, ferma. Què diu?:
• Se n’ha de tornar a fer la reparcel·lació, ja que
l’actual està plena d’irregularitats, no s’adapta a la
llei i és nul·la de ple dret. Posa com a límit el 10 d’a-
bril per fer-ho.
• S’ha d’enderrocar part de la urbanització del polí-
gon, ja que no compleix tampoc ni les disposicions
legals ni el projecte d’urbanització.
• S’insta la fiscalia a depurar les possibles respon-
sabilitats penals que pugui haver-hi, ja que hi ha
nombrosos indicis que així ho diuen.
Per desgràcia, creiem que l’execució de la sentèn-
cia suposarà nous judicis. Però és l’hora de solucio-
nar els errors de la política urbanística de CiU i no
podem fer una fugida cap endavant com torna a
fer Álvarez per allargar el tema fins després de les
eleccions. Com més es trigui a posar una solució,
més cost tindrà per a tots.
Mentrestant, qui ha de donar explicacions no diu
ni «mu».

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

TODO LLEGA A SU FINAL
Se acercan las elecciones y CiU,
el alcalde y su equipo de gobier-
no están muy nerviosos. Poco a
poco se van destapando las
irregularidades y chanchullos

que durante todos estos años de gobiernos de
CiU, junto con sus socios, han ido acumulando y
que al final nos tocará pagar a todos.
Las sentencias de Camps d’en Ricart, de las que
veníamos avisando, son la última prueba en la que
se demuestra por tercera vez —ya se habían anu-
lado las dos reparcelaciones anteriores— que o son
unos incompetentes o directamente actúan a
sabiendas bajo no se sabe qué ocultos intereses.
Y la única reacción del alcalde ha sido no dar
explicaciones, ni pedir perdón, ni dimitir, sino ata-
car al PSC, a los que ya nos acusó de traidores
por no querer aprobar esa tercera reparcela-
ción del año 2011 y por avisar de sus irregula-
ridades, y que finalmente ha sido anulada por el
TSJC.
Y qué decir de la «tarjeta black» del alcalde y
sus depósitos de gasolina, que ya está siendo
investigada por la fiscalía: otro ejemplo más de
confundir lo público con lo privado, y tiene la des-
fachatez de arremeter contra la oposición con ello.
Ahora es el momento de que los vecinos de
Pallejà pongamos al señor Álvarez en su sitio,
fuera de la alcaldía, porque la situación a la que
se va enfrentar el Ayuntamiento por culpa de su
mala gestión e incompetencia es muy complicada
y está claro que las personas que nos han lle-
vado a ella no serán capaces de solucionarlo,
sino que buscarán la manera de librarse de pagar
por su mal gobierno a costa de todos.
PSC-Pallejà
palleja@socialistes.cat

PREPAREM PLEGATS EL FUTUR
En revistes anteriors hem donat
compte dels compromisos asso-
lits, fites que des de feia molts
anys eren reivindicacions histò-
riques i que per fi són realitats: 

- Una línia de bus urbà tot el dia sense interrupció,
caps de setmana inclosos.
- Un sistema de videovigilància que complementa
els serveis de seguretat i que ha fet que la mitjana
de delinqüència estigui molt per sota de la mitjana
de la comarca.
- Una carretera acabada que connecta TOTALMENT
el barri amb el nucli urbà i per la qual també es pot
caminar.
- El començament del soterrament de serveis, mica
en mica, carrer per carrer...
- I, com no, seguir mantenint el nostre barri, una
gran feina que es dóna per suposada però que
requereix un gran esforç: via pública, parcs infan-
tils, zones verdes, franges forestals, serveis, con-
trols mediambientals de l’aire...
Amb el vostre vot, a les passades eleccions el PDF
va aconseguir resultats impressionants: la quanti-
tat històrica més gran de vots i, en conseqüèn-
cia, 3 regidors al govern. Això és el que ens ha
permès assolir els nostres compromisos històrics i
anar una mica més enllà.
Ho hem dit sempre: per aconseguir la Fontpineda
i el Pallejà que tots volem, seguir assolint objec-
tius i marcar-nos fites noves, és necessària la
participació de tothom.
Per això, us animem a participar i dir la vostra a
l’assemblea de veïns del proper 21 de març, dis-
sabte, a les 10 del matí al Centre Cívic, amb el
lema: «VINE I DISSENYA LA NOVA FONTPINEDA»,
amb la presentació del nostre cap de llista.
Grup municipal PDF
www.pdf.es

Maig 2011-2015. S’acaba la
legislatura i, amb ella, la presèn-
cia del Jà Pallejà entre els partits
del consistori. Pels volts de l’any
2005, unes quantes persones de
Pallejà vam iniciar un projecte

amb una idea de poble comú, partint de zero aques-
ta aventura il·lusionant per a nosaltres i per a Pallejà,
dedicant-hi hores de treball, debats, aportacions,
canvis d’impressions, etc. Aquesta emocionant idea
ens ha fet viure una experiència local agosarada
però única, preciosa i absolutament positiva, que
als del Jà ens ha aportat molts moments inoblida-
bles. Sens dubte, el que més ens satisfà i ens enor-
gulleix és el d’haver deixat una digna empremta
en la història de Pallejà.
En aquest petit espai, no puc deixar d’agrair per-
sonalment l’esforç i la dediació a aquestes grans
persones, i a les seves famílies per tolerar-ne les
absències: 
Cai C., Josep C., Rosa B., Jordi T., Sole R., Xavier
B., Damià M., Ernest M., Elisenda F., Joan Àngel
F., Josep S., Noelia R., Pol B., Enric M., Robert
R., Griselda B., Albert C.,  Mireia T., Andrea M.,
Juan S., Macarena C., Gemma B., José M. M.,
Antonio M.,  David C., Juan C. P., Antonio G.,
José M. L., Escolástico M., Marta C., Jordi C.,
Jordi S., Micaela G., Mónica M., Claudia M.,
Antonio F. i Virginia L. Espero no haver-me dei-
xat ningú (si és així, que em disculpi...) que hagués
col·laborat amb aquest partit local des de l’inici i
fins ara.
Gràcies a tothom que ha cregut i ha apostat pel
Jà. I sobretot, als que vàreu dipositar els vostres
vots i la confiança en tots nosaltres.
Moltes gràcies. Fins sempre.

Mireia Sala i Pérez
Jà Pallejà

DESGOBIERNO
Finaliza ya la legislatura y, por
tanto, toca poner nota a lo hecho
por CIU, PDF y JA al frente del
Ayuntamiento. Reconocemos
que nos lo han puesto fácil, pues

el desgobierno ha sido tan grande que sólo pode-
mos hacer una cosa: ¡¡suspenderlos!! El equipo de
gobierno ha hecho realidad el dicho «lo que mal
empieza, mal acaba». Nos explicamos:
1) La legislatura ya la empezaron mal con una subi-
da generalizada de impuestos y estableciendo la
famosa «tasa de basuras». 2) Para empeorar las
cosas, las peleas internas han provocado la parali-
zación de muchos asuntos urgentes. 3) Continuando
con los desastres, en esta legislatura se han batido
todos los récords de demandas judiciales perdidas,
con el consiguiente gasto en abogados y en indem-
nizaciones pagadas con el dinero de todos los veci-
nos. 4) Cuando parecía que no se podía hacer peor,
el equipo de gobierno ha tenido que «hipotecar»
casi la mitad de los ingresos que se recibirán del
Estado en los próximos 8 años para pagar diversas
expropiaciones que han costado 3 millones de euros.
5) ¿Se podía hacer aún peor? ¡¡Pues sí!! Ha ocu-
rrido lo que desde el PP venimos anunciando desde
hace más de un año: los Tribunales acaban de anu-
lar la reparcelación de Camps d’en Ricart, y esto
provocará unos gastos y unas demandas contra el
Ayuntamiento que pueden suponer el pago de
varios millones de euros.
Resumiendo: gobernar es dar solución a los proble-
mas. Pero el equipo de gobierno, en vez de solu-
cionar los problemas, los ha multiplicado. Y a eso
se le llama desgobierno.

Partido Popular de Pallejà
populares.palleja@gmail.com
www.partidopopularpalleja.blogspot.com



PREPARATIUS PER A LA CELEBRACIÓ DE
SANT JORDI

J a s’han iniciat els treballs per a la que serà la prope-
ra celebració de la diada de Sant Jordi al nostre muni-

cipi. Un cop més, la jornada inclourà tallers, clubs de lec-
tura i la venda de roses i llibres. Les persones interessa-
des a prendre part en el tradicional concurs literari poden
consultar-ne les bases al web municipal, palleja.cat.
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Notícies breus
CAMPANYA D’IDENTIFICACIÓ I/O 
ESTERILITZACIÓ D’ANIMALS DE 
COMPANYIA

U n any més, l’Ajuntament de Pallejà dóna suport a la
campanya que, sota el lema «Sóc responsable», des-

envolupa la Fundació per l’Assessorament i Acció en
Defensa dels Animals (FAADA). La iniciativa està destina-

da a fomentar l’esterilització
i la identificació dels animals
domèstics. Fins a aquest pro-
per 30 de maig els propieta-
ris dels animals podran este-
rilitzar-los en algun dels cen-
tres veterinaris col·labora-
dors, a preus reduïts. Prèvia-
ment és necessària la inscrip-
ció al web de la campanya:
socresponsable.org.

EL MERCAT SET VIDES VINTAGE MARKET
SUMA 250 € AL BANC D’ALIMENTS LOCAL

L a realització del Set Vides Vintage Market al nostre
municipi ha permès que s’hagi fet una recaptació de

250 € que, des de l’organització, es destinaran al Banc
d’Aliments de Pallejà. Aquesta quantitat correspon al
10% dels ingressos que es van assolir a través de les ins-
cripcions al mercat, que tenia lloc el passat 18 de gener.
L’esdeveniment tenia com a principal objectiu fomentar
la reutilització per reduir els residus que generem.

NOVA TROBADA DEL CLUB DE LECTURA
FÀCIL

A quest passat 4 de febrer tenia lloc a la biblioteca una
nova trobada del Club de Lectura Fàcil, en el qual

prenen part els alumnes del nivell elemental dels cursos
de català per a adults i en el qual, properament, també
participaran els integrants del grup de conversa «Xerrem».
En aquesta ocasió el llibre triat era Qui és el culpable?, de
Jaume Fuster. La propera trobada programada per la biblio-
teca amb el Servei de Català de Pallejà serà el 25 de març
amb el llibre Les mateixes estrelles, de Núria Martí.

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA PER A GROCS
TEATRE

E l grup d’interpretació local Grocs Teatre posava els
passats dies 21 i 22 de febrer en escena l’obra Sexes

a la Sala Pal·ladius. Ambdues úniques representacions van
aconseguir un notable èxit de públic.

• Aprovació inicial de les modificacions del Reglament del Mercat
Municipal
• Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET
• Aprovació de la moció d’impuls a les polítiques de sensibilització
per a desmuntar rumors enfront de la diversitat i en pro de la con-
vivència a Catalunya
• Aprovació d’una moció en matèria de pobresa energètica
• Aprovació d’una moció de declaració de responsabilitat pel 9N
• Aprovació d’una moció de proposta de pressupost per a l’exerci-
ci 2015

• Aprovació de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels ter-
minis 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
(quart trimestre 2014)
• Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Pallejà corres-
ponent a l’exercici econòmic de 2013 i estimació i/o desestimació
de les al·legacions i observacions presentades

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE ORDINARI 29/01/2015




