L’ADROC
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

de

Pallejà

JULIOL2015 NÚM.87

Pallejà opta pel canvi
Entesa per Pallejà guanya les eleccions municipals i governarà
amb el PDF al llarg de la legislatura

P.12

P.06/07/08

P.15
Cartipàs municipal i abaixada de les retribucions P.06/07/08

Noves actuacions als espais públics del municipi P.12

Una aposta per la sostenibilitat P.15
La gent gran celebra les seves jornades P.17

Arriba la Festa Major P.23

P.17

P.02

L’ADROC

EDITA
Ajuntament de Pallejà
Carrer del Sol, núm. 1
Tel. 93 663 00 00
www.palleja.cat
palleja@palleja.cat
DISSENY I CONTINGUTS
Quid Comunicació, SL.
DIPÒSIT LEGAL
B-50936-2004
Publicació impresa
en paper ecològic

P.23

Pallejà JULIOL2015 NÚM.87 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

de

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ

93 663 00 00

OFICINA MPAL DE FONTPINEDA
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DEIXALLERIA
RÀDIO PALLEJÀ

93 650 00 01
93 663 19 23
93 663 26 62
93 663 39 15

CULTURA (CASTELL DE PALLEJÀ)
REGIDORIA DE CULTURA
BIBLIOTECA
SERVEI DE CATALÀ

93 663 22 55
93 663 18 87
93 663 22 55

IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT

93 663 22 55

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
REGIDORIA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

93 663 00 00

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
CASAL DE LA GENT GRAN
CENTRE DE DIA

93 663 36 20
93 663 19 35
93 663 23 88

JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL

93 663 22 55
93 663 41 63

ENSENYAMENT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ
ESCOLA JACINT VERDAGUER
ESCOLA LA GARALDA
ESCOLA L'OREIG
IES PALLEJÀ
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ESPURNA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES ROVIRES
LLAR D’INFANTS BABIWEB (Fontpineda)
LLAR D’INFANTS LA LLUNA

93 663 36 20
93 663 00 61
93 663 02 74
93 663 04 43
93 650 00 87
93 663 18 27
93 663 30 16
93 663 08 76
93 650 08 34
93 663 15 63

ESPORTS (PAVELLÓ I PISCINA)
REGIDORIA D’ESPORTS
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

93 663 02 43
93 663 02 43

PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

93 663 15 40
93 663 15 40

SANITAT
REGIDORIA DE SANITAT
AMBULATORI
Per demanar consulta
URGÈNCIES (Sant Andreu de la Barca)
Atenció les 24 h del dia, tots els dies de l’any
HOSPITAL DE MARTORELL

93 635 66 51
93 774 20 20

FARMÀCIES
FARMÀCIA BRAVO (Fontpineda)
FARMÀCIA GIBERT
FARMÀCIA HUGUET

93 688 07 48
93 663 01 25
93 663 03 49

SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS, EMERGÈNCIES I
MOSSOS D'ESQUADRA
POLICIA LOCAL
AMBULANCIA (URGÈNCIES)

112
93 663 01 02
061

TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
FONTPIBUS (Francisco Nocete)
SERVEI AUTOBUS (SOLER I SAURET)

93 205 15 15
93 783 48 74
93 632 51 33

ALTRES SERVEIS
PARRÒQUIA SANTA EULÀLIA

93 663 03 29

COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
Informació
Avaries
CORREUS
FECSA-ENHER
SERVEI AIGÜES
Informació
Avaries
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS

902 200 850
900 750 750
93 663 08 41
800 760 706
900 710 710
900 700 720
902 230 238

93 663 36 20
93 663 06 67
902 111 444

Pallejà demana un canvi i unitat
n les passades eleccions municipals,
les veïnes i els veïns de Pallejà van
expressar un missatge clar perquè
hi hagués un canvi de govern al nostre
ajuntament. És per a mi un orgull haver
estat triada com la persona que donarà la
cara i posarà veu a aquest procés de renovació, assumint aquesta responsabilitat.
Aquest serà un camí en el qual espero comptar amb la vostra participació, les vostres
idees i la vostra empenta. Els grans canvis
mai arriben si no és amb l’esforç de molts.

E

L’Ajuntament ha de
prioritzar les necessitats
reals de les persones,
tant a l’hora de recaptar
diners com a l’hora
de gastar-los

Per la nostra banda, les persones que formem el nou equip de govern ens hem posat
mans a l’obra des del primer dia. Sabem
que la nostra principal obligació és aconseguir que la despesa de l’Ajuntament sigui
coherent amb el moment que vivim i posar
ordre als diferents problemes judicials del
consistori. Hem de fer que l’Ajuntament
prioritzi les persones i les seves necessitats

reals, tant a l’hora de recaptar diners com
a l’hora de gastar-los. En aquest sentit, una
de les primeres mesures que vull anunciar és l’abaixada de sous i l’eliminació
de dietes per als càrrecs públics, així com
el control exhaustiu de totes les factures del
consistori.
Els diners de totes i de tots ha de dedicarse al benestar comunitari. És el més lògic.
Així que, alhora que garantim una despesa
i una recaptació raonables, treballarem per
incrementar les polítiques socials. El nostre ajuntament no pot seguir d’esquena a
la realitat.
Aquest és el nostre primer compromís.
Aquest, i el de tornar a recuperar la unitat popular que hem perdut en els últims
anys. Avui, ara i aquí, hem col·locat la primera pedra per a aconseguir-ho.

Ascensión Ratia Checa
L’alcaldessa

Pallejà pide un cambio y unidad
n las pasadas elecciones municipales,
las vecinas y los vecinos de Pallejà
expresaron un mensaje claro para
que hubiese un cambio de gobierno en
nuestro ayuntamiento. Es para mí un orgullo haber sido elegida como la persona que
dará la cara y pondrá voz a este proceso de
renovación, asumiendo esa responsabilidad.
Este será un camino en el que espero contar con vuestra participación, vuestras ideas
y vuestro empuje. Los grandes cambios nunca
llegan si no es con el esfuerzo de muchos.

E

El Ayuntamiento debe
priorizar las necesidades
reales de las personas,
tanto a la hora de
recaudar dinero como
a la hora de gastarlo

Por nuestra parte, las personas que formamos el nuevo equipo de gobierno nos hemos
puesto manos a la obra desde el primer día.
Sabemos que nuestra principal obligación es
conseguir que el gasto del Ayuntamiento sea
coherente con el momento que vivimos y
poner orden a los distintos problemas judiciales del consistorio. Tenemos que hacer que
el Ayuntamiento priorice a las personas y a
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sus necesidades reales, tanto a la hora de
recaudar dinero como a la hora de gastarlo.
En este sentido, una de las primeras medidas que quiero anunciar es la bajada de
sueldos y la eliminación de dietas para
los cargos públicos, así como el control
exhaustivo de todas las facturas del consistorio.
El dinero de todas y de todos debe dedicarse al bienestar comunitario. Es lo lógico. Así
que, a la vez que garanticemos un gasto y
una recaudación razonables, trabajaremos
por incrementar las políticas sociales.
Nuestro ayuntamiento no puede seguir de
espaldas a la realidad.
Ese es nuestro primer compromiso. Ese, y el
de volver a recuperar la unidad popular
que hemos perdido en los últimos años.
Hoy, ahora y aquí, hemos colocado la primera piedra para conseguirlo.
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Entesa per Pallejà guanya les
eleccions municipals amb 1.374 vots
La participació registrada als comicis celebrats el passat 24 de maig
va ser del 63,68%
es passades eleccions municipals
a Pallejà deixaven un canvi de
panorama polític a l’Ajuntament
amb la victòria d’Entesa per Pallejà. En
total, EP aconseguia 1.374 vots i cinc regidors, per davant del PSC-CP —amb 1.243
vots i també cinc regidors—, ERC —amb
718 vots i dos regidors—, el PDF —amb
659 vots i dos regidors—, CiU —amb 656
vots i dos regidors— i C’s —amb un regidor—. En total van ser més de 5.300
pallejanencs i pallejanenques els que van
exercir el seu dret a vot, la qual cosa suposa un 63,68% del total de la ciutadania
convocada a les urnes.

L

PSC-CP
5

PDF
2
EP-E
5

Aquesta va ser, precisament, també una
de les dades destacables de la jornada, i
és que a les anteriors eleccions municipals el percentatge de vot va arribar tan
sols al 58,15%, la qual cosa significa un
increment de la participació en més de
cinc punts.

Un 5% més de persones
participaven en aquestes
eleccions municipals
respecte a les del 2011

P.04
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PARTIT

VOTS

%

REGIDORS/ES

EP-E

1.374

25,91

5

PSC-CP

1.243

23,44

5

ERC-AM

718

13,54

2

PDF

659

12,43

2

CiU

656

12,37

2

C’s

382

7,2

1

PP

169

3,19

0

que representaran la ciutadania durant
la nova legislatura: el PP perdia també el
seu representant i entraven dues formacions que al 2011 no tenien representació, com són ERC i Ciutadans.
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CiU
2

9 regidors/es
majoria absoluta

17 REGIDORS/ES

La participació respecte
als anteriors comicis
locals del 2011
augmentava en més
de cinc punts

Novetats entre els grups municipals
L’augment de la participació i la victòria
d’Entesa per Pallejà no foren els únics
canvis significatius d’aquestes eleccions.
A la ja anunciada desaparició del grup
municipal del Ja, que en aquesta ocasió
no ha concorregut a les municipals, se
sumaven altres novetats entre els grups

ERC-AM
2

Com és habitual en aquests casos al nostre municipi, la jornada de votacions es
va desenvolupar amb total normalitat als
diversos col·legis electorals, sense que es
registrés cap tipus d’incident.

Ascensión Ratia, escollida alcaldessa
de Pallejà
L’equip de govern municipal està format per Entesa per Pallejà i el Partit
pel Desenvolupament de Fontpineda
quest passat dissabte 13 de juny
tenia lloc el ple de constitució
de l’Ajuntament de Pallejà per
a la present legislatura. Tal i com marca
la legislació, els 17 regidors i regidores
que constitueixen el Ple Municipal prenien possessió de les seves correspo-

A

nents actes i procedien a l’elecció de
l’alcaldia. Els vots a favor d’Entesa per
Pallejà i dels grups municipals d’ERC i
el Partit pel Desenvolupament de
Fontpineda atorgaven la vara de comandament a la candidata d’EP, Ascensión
Ratia.

Ratia assenyalava la transparència i la participació
com les claus del nou govern municipal

La ja nova alcaldessa de Pallejà s’adreçava als assistents per agrair la confiança rebuda a les urnes i reconèixer al conjunt de grups i de treballadors municipals la seva tasca. De la mateixa manera, Ratia apuntava alguns dels eixos principals que hauran de marcar el seu mandat al llarg dels propers anys: així, afirmava que «transparència i participació seran les claus per a aconseguir
els objectius del nostre programa,
atenent als interessos de tots de
manera constructiva i dialogant, respectant les opinions de tots». En
aquest mateix sentit, l’alcaldessa estenia la mà al conjunt de forces representades exposant la seva voluntat de treballar amb un govern obert al conjunt
de grups municipals.

El nou equip de govern
Tot i el suport donat per a l’elecció de
Ratia, ERC no participarà del nou equip
de govern, el qual estarà format, en virtut del pacte assolit, pels cinc regidors
d’Entesa per Pallejà i els dos aconseguits
pel PDF. Aquest fet farà que es governi
en minoria. Pel que fa a les tinences d’alcaldia tres d’elles seran ocupades per
regidors d’EP i dues seran per al Partit
pel Desenvolupament de Fontpineda.
L’ADROC
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El nou equip de govern
de Pallejà
El cartipàs municipal recull quines seran les
responsabilitats que hauran d’assumir els regidors
al govern municipal
et són els homes i dones que
assumeixen per a la present
legislatura les responsabilitats
derivades de les diferents àrees que for-

S

men l’Ajuntament de Pallejà. A més de
conèixer qui són i d’on provenen, a continuació podeu consultar la manera de
contactar-hi:

Ascensión
Ratia
Checa (EP),
alcaldessa
de Pallejà

Assessora i gestora fiscal
És responsable de les àrees de Serveis
Socials, Governació i Personal.
Horari d’atenció al ciutadà: Tots els
matins de dilluns a divendres entre les
9 i les 12 h a l’ajuntament

Per establir una cita amb qualsevol dels responsables municipals ha
d’acordar-se prèviament trucant a l’ajuntament al 936 630 000.

Joan
Parera
Garcia (EP),
primer tinent
d’alcaldia

Llicenciat en Ciències Polítiques,
Relacions Internacionals i Administració
Pública
És responsable de les àrees
d’Urbanisme, Hisenda i Habitatge.
Horari d’atenció al ciutadà: Tots els
matins de dilluns a divendres entre les
9 i les 12 h a l’ajuntament

Rafael
Martín
Pérez (PDF),
segon tinent
d’alcaldia

Periodista
És responsable de les àrees de Serveis
Municipals i Sanitat i regidor delegat
del barri de Fontpineda.
Horari d’atenció al ciutadà: Dimarts
de 17.30 a 19.30 h a l’ajuntament per a
temes de Serveis Municipals i Sanitat i
divendres de 17.30 a 19.30 h al Centre
Cívic del barri de Fontpineda per a
temes relatius a la Comissió Municipal
de Gestió de Fontpineda

Alberto
Segura
Fuentes (EP),
quart tinent
d’alcaldia

Montserrat
Escobedo
Parés (PDF),
cinquena
tinent
d’alcaldia

Jordi
Carbonell
Blázquez (EP),
tercer tinent
d’alcaldia

Corredor d’assegurances
És responsable de les àrees de Cultura i
Medi Ambient.
Horari d’atenció al ciutadà: Dimarts
i dijous de 18.30 a 20 h al Castell

Rebeca
Martínez
Bernabé (EP),
regidora
delegada

Jurista
És responsable de les àrees d’Educació
i Infància, Esports, Comunicació,
Participació Ciutadana i Transparència.

Diplomada en Turisme
És responsable de les àrees de
Promoció Econòmica, Igualtat,
Solidaritat i Cooperació.

Llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’Administració Pública
És responsable de les àrees de Joventut,
Comerç, Turisme i Consum.

Horari d’atenció al ciutadà: Tots els
matins de dilluns a divendres de 8 a
9 h i a les tardes de 19 a 20 h
a l’ajuntament

Horari d’atenció al ciutadà: Dimarts
de 17.30 a 19.30 h a l’ajuntament

Horari d’atenció al ciutadà: Dimarts i
divendres de 18 a 20 h al Jovespai
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El nou ajuntament estableix mesures de

transparència i per al control de la despesa
Als tràmits iniciats per a la realització d’una auditoria externa se sumen
l’aplicació de noves mesures de fiscalització dels comptes públics
n cop constituït l’Ajuntament
de Pallejà per a la present legislatura, el seu equip de govern
ha començat a establir les primeres
mesures de les que seran les polítiques
de transparència i control de la despesa que es duran a terme al llarg dels
propers quatre anys. Entre aquestes destaca com ja s’han dut a terme els primers tràmits, que permetran la realització d’una auditoria externa sobre els
comptes del nostre consistori. La voluntat municipal és conèixer quin és l’estat exacte en què es troben les arques
públiques.

U

es consumeixen als equipaments municipals: així, s’ha començat a negociar
amb les empreses responsables de la
telefonia, el gas o l’accés a Internet per
a aconseguir preus més avantatjosos.

Entre les properes
actuacions es crearà
un web que permeti
realitzar tràmits
on line

Finalment, i en matèria de transparència, també ja han començat a desenvolupar-se les primeres actuacions que
s’espera que properament comencin a
materialitzar-se. En aquest sentit són
destacables els primers treballs duts a
terme per a donar compliment a la Llei
de Transparència, la voluntat de crear
un web municipal que permeti realitzar tràmits on line i la possibilitat d’accedir a una agenda de l’alcaldessa,
Ascensión Ratia, per a fer un seguiment
de la feina que aquesta desenvolupa
en el seu dia a dia.

Més control
En tot cas, ja han començat a establirse les primeres mesures de control de
la despesa. Així, per exemple, es fa un
seguiment exhaustiu de totes les factures superiors a 150 €, un fet que fins
ara no succeïa, per tal de tenir una percepció més exacta sobre de quina
manera i en quins conceptes gasta els
diners públics el consistori.

La principal prioritat
és afrontar les
resolucions judicials
i les indemnitzacions
amb el mínim cost
possible
Pel que fa a la despesa, s’assenyala com
a principal prioritat fer front a les situacions judicials que es troben a sobre de
la taula i a les corresponents indemnitzacions que es puguin derivar de la
manera menys costosa possible. A més
es treballa en altres àmbits que afecten
directament els comptes públics, com
és la quantitat econòmica que suposen
actualment els subministraments que
L’ADROC
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El govern municipal proposa una

rebaixa del 20% en les seves retribucions
La reducció més significativa aniria a càrrec de l’alcaldessa, que percebrà
un 32% menys que el seu predecessor al càrrec
ntre les primeres mesures que
proposarà al Ple Municipal el nou
equip de govern destaca una
notable reducció en les retribucions que
percebran. En el seu conjunt, la despe-

E

sa que suposaran a les arques públiques
els càrrecs electes al govern de Pallejà
serà un 20% menor que la de l’anterior
equip de govern. En aquest sentit, un
dels aspectes destacats serà la reducció

Què cobra qui?
A continuació podeu consultar les retribucions de totes les persones que
integren l’equip de govern:
• Ascensión Ratia Checa. Alcaldessa. Dedicació completa. 29.500 € bruts
anuals
• Rafael Martín Pérez. Segon tinent d’alcaldia. Dedicació completa.
24.500 € bruts anuals
• Joan Parera García. Primer tinent d’alcaldia. Dedicació de 30 hores
setmanals. 18.500 € bruts anuals
• Jordi Carbonell Blázquez. Tercer tinent d’alcaldia. Dedicació de
30 hores setmanals. 18.500 € bruts anuals
• Alberto Segura Fuentes. Quart tinent d’alcaldia. Dedicació de
30 hores setmanals. 18.500 € bruts anuals
• Montserrat Escobedo. Cinquena tinent d’alcaldia. Dedicació parcial.
12.000 € bruts anuals
• Rebeca Martínez Bernabé. Regidora delegada. Dedicació parcial.
12.000 € bruts anuals

P.08

L’ADROC

Pallejà JULIOL2015 NÚM.87 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

de

del sou de la nova alcaldessa, Ascensión
Ratia, qui rebaixa fins a 13.838,68 €
bruts anuals el que percebia l’anterior
alcalde i que, d’aquesta manera, cobrarà un 32% menys.

Ascensión Ratia
percebrà 13.838,68 €
bruts anuals menys
que l’anterior alcalde
(un 32% menys)
Però aquesta, en tot cas, no és l’única
reducció que registren les remuneracions:
els regidors que treballaran al consistori amb una dedicació de 30 hores setmanals redueixen el seu sou un 5% respecte als de l’anterior legislatura amb la
mateixa càrrega de treball.
Renúncia a dietes, telèfons
i targetes de crèdit
Més enllà del que percebran per la seva
feina al capdavant de l’Ajuntament,
l’actual equip de govern ha volgut
també renunciar als telèfons mòbils que
anteriorment es posaven a disposició
del govern municipal a càrrec de les
arques públiques, així com a qualsevol
targeta de crèdit. De la mateixa manera, s’eliminaran les dietes i no es rebrà
cap compensació per l’ús del vehicle
particular en desplaçaments per la nostra comarca. En els viatges que es realitzin més enllà del Baix Llobregat es
podrà compensar econòmicament el
quilometratge acumulat sempre i quan
s’hagi aportat l’acta oficial de la convocatòria a la reunió que ha motivat el
desplaçament. Finalment, cal destacar
que també s’ajustaran de manera proporcional a la resta de reduccions en la
despesa les aportacions als grups municipals i als regidors a l’oposició per la
seva assistència als plens.

Més suport econòmic als projectes de

socialització de llibres de text
L’increment pretén ajudar les AMPA de les escoles públiques amb la
despesa que suposarà la renovació de material per al curs 2015-2016
Ajuntament de Pallejà augmentarà la partida pressupostària destinada a subvencionar els projectes de socialització de llibres de text que
es duen a terme a les escoles públiques
del municipi. Aquest ajut pretén ajudar
les famílies amb les despeses que suposa l’inici del curs escolar.

L’

La nova llei estatal d’ensenyament
Aquest suport del consistori a la comunitat educativa permetrà a les AMPA pal·liar,
en part, l’increment de la despesa que
suposarà la renovació de llibres per al curs
2015-2016 a causa de la implementació
de la nova llei estatal d’ensenyament. La
subvenció es calcularà tenint en compte
la quantitat de 75 € per alumne i es concedirà a les associacions de mares i pares,
que seran les encarregades de distribuirla segons el projecte del centre.

La subvenció, que es donarà a les AMPA, es calcularà tenint
en compte la quantitat de 75 € per alumne

Ajuts per a millorar la qualitat de vida
de les persones grans
Aquest any 2015 s’han realitzat reformes en sis habitatges, les quals han
permès donar més autonomia als seus beneficiaris
Ajuntament de Pallejà ha posat
en marxa un programa d’arranjament d’habitatges per a les
persones grans. Es tracta d’una iniciativa que neix amb la voluntat de millorar
les condicions de mobilitat, seguretat i
higiene de les persones de més edat. Els
ajuts consisteixen a fer en els habitatges
petites reformes que proporcionen més
autonomia als seus beneficiaris i en milloren la qualitat de vida. Aquest 2015
s’han realitzat un total de sis arranjaments que han consistit en l’adaptació
del bany de l’habitatge per a suprimirne les barreres arquitectòniques.

L’

Els arranjaments
han consistit en
l’adaptació del bany
dels habitatges per
a suprimir-ne
les barreres
arquitectòniques
L’ADROC
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La Molinada esdevé un espai per a la

selecció de personal
La iniciativa vol servir per a posar en contacte el teixit empresarial
amb les persones usuàries de la borsa de treball local
quest passat 12 de maig tenia
lloc una primera experiència de
realització d’un procés de selecció laboral a les instal·lacions de La
Molinada. La iniciativa, promoguda per
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, permetia que una empresa tingués la possibilitat d’entrevistar persones usuàries de la borsa de treball local
per tal de cobrir les seves vacants. En
total van ser 16 les persones que van
assistir a un procés que serví per a seleccionar cambrers i personal d’hostaleria
per a treballar durant aquesta temporada d’estiu.

A

L’Àrea de
Desenvolupament
Econòmic treballa
en l’acreditació de
coneixements
l llarg de les darreres
setmanes, l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, situada a La
Molinada, ha promogut dues
iniciatives per a l’acreditació de
coneixements: d’una banda, ha
impartit un curs per a accedir a
l’ACTIC, el certificat de competència digital que reconeix competències en les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació,
i, de l’altra, aquest procés s’ha
complementat amb la possibilitat de sol·licitar l’accés al programa «Acredita’t», que avalua
i acredita les competències professionals adquirides a través
de l’experiència laboral o de
formació no reglada.

La sessió va tenir una durada de tres
hores durant les quals es va informar
sobre la feina oferta i les competències
que calien per a desenvolupar-la.
Aquesta activitat permetia, així, als aspirants pallejanencs accedir de manera
directa als llocs oferts.

L’actuació té per objectiu
que sigui més senzill per
a les empreses contractar
persones del municipi

L’atur a Pallejà se situa en l’11,4%
En total eren 675 les persones que es trobaven en
situació d’atur al nostre municipi al mes de maig

A

P.10

L’ADROC

es dades d’ocupació relatives al
mes de maig ofertes per
l’Observatori Comarcal del Baix
Llobregat situaven l’atur registrat a la
nostra població en l’11,4%. Això, en
termes absoluts, significava que, en
finalitzar el mes passat, eren 675 els
pallejanencs i les pallejanenques que
es trobaven a la recerca d’una feina.

L
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Pel que fa al nostre entorn, l’atur registrat al conjunt del Baix Llobregat és del
13,7%, mentre que al conjunt de
Catalunya se situa en el 13,5%. Els
municipis de la comarca on menys afecta la manca d’ocupació són, per la seva
banda, Sant Just Desvern —amb el
7,9%—, Collbató —amb el 8,2%— i
Begues —amb el 8,6%—.

Primers soterraments de serveis
a Fontpineda
Aquestes actuacions a la via pública s’han completat en les darreres
setmanes amb l’asfaltat de diverses vies
es d’inicis d’any s’ha treballat
en els que són els primers
metres de soterrament de serveis al barri de Fontpineda. En concret,
les obres s’han centrat a la zona cone-

D

guda com el «triangle de les banderes»,
a la via Internacional, davant del Centre
Cívic, fins a la confluència amb la via
Alegria. Els treballs, a més de permetre
que tant els serveis com l’enllumenat

estiguin soterrats, han servit per a crear
voreres de més de metre i mig d’amplada i instal·lar una nova il·luminació; a
més a més, s’ha establert un sistema
d’aparcament en bateria.

Amb el nou asfaltat,
els carrers han guanyat
en seguretat i s’eviten
problemes de trànsit
Paral·lelament a aquest treball se n’han
dut a terme diversos d’asfaltat en punts
concrets del barri. Aquests s’iniciaven
a la via Internacional i seguien per la via
Alegria fins a l’actuació que darrerament ha tingut per objecte la via Abadia
de Montserrat. L’asfaltat permet millorar la seguretat per al trànsit i la reducció de conflictes gràcies a la nova senyalització horitzontal.

L’ADROC
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Darreres actuacions a la via pública
La reparació de camins o la millora de la recollida d’aigües
han estat protagonistes de les obres als espais públics
Evitant l’acumulació d’aigua
de pluja
Els serveis tècnics municipals, conjuntament amb la brigada municipal, treballen actualment en la detecció
dels espais de la nostra vila on s’acumula l’aigua en cas
de pluja, per realitzar-hi les corresponents millores.
Concretament, es duu a terme
la revisió i neteja dels embornals i es realitzen obres d’instal·lació de vorades tipus bústia. De la mateixa manera, s’ha
procedit —en aquest cas, per
a evitar el soroll que provocava el pas de vehicles— a substituir les reixes pluvials ubicades a la cruïlla del carrer Pau
Claris i del carrer Barcelona.

Reformada la cruïlla dels carrers
Enric Granados i Enric Morera

Camins més
fàcilment
transitables
El camí d’accés al barri
de la Magina des de l’escola Àngel Guimerà i el
que permet arribar als
horts des del carrer Pau Claris han estat objecte de diferents treballs de reparació i condicionament. El freqüent
pas de vehicles per la zona obliga a realitzar de manera freqüent aquest manteniment.

Nou tram pavimentat
a l’avinguda Generalitat
Dins dels treballs que es duen a terme per a la millora
del pas de vianants per l’avinguda Generalitat, darrerament ha estat el torn per al tram situat entre els carrers
Pau Claris i Verge de Montserrat. Allà s’ha procedit a
pavimentar la zona a més de retirar els parterres i alguns
arbres per tal de dotar de més amplada el carrer.

Diàriament són nombrosos els
infants que travessen la cruïlla
que formen els carrers Enric
Granados i Enric Morera per tal
d’accedir a l’escola Àngel Guimerà. Per aquest motiu s’ha dut
a terme una actuació puntual
destinada a reduir el pendent
de la vorera en aquest pas.

Proper inici de les obres del camí del cementiri
Els treballs permetran disposar d’un camí separat dels vehicles
roperament està previst l’inici
de les obres per a la creació del
nou camí del cementiri.
Aquestes permetran disposar d’una via
d’una amplada mitjana d’1,3 m que
arrencarà des de l’accés del carrer Nostra
Senyora de Montserrat. La via estarà
dividida en dos trams: un primer en el
qual es marcarà el camí i es separarà

P
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dels vehicles mitjançant una tanca de
fusta i un segon, passat l’accés de l’institut, paral·lel al vial de la banda dreta.
L’enllumenat
Pel que fa a la il·luminació de la zona
aquesta estarà formada per columnes
de 6 metres d’alçada i làmpades de
100 w.

Les obres al carrer Josep Maria de Segarra

avancen dins del termini establert
Aquest mes de juny s’ha procedit al tall complet del trànsit, la qual cosa
permetrà augmentar el ritme de treball

es obres que es duen a terme a
l’accés al barri de Fontpineda
segueixen el ritme previst. Des
d’aquest passat 20 de juny es troba tancat completament al trànsit el carrer Josep
Maria de Segarra. S’espera que aquesta
restricció temporal del trànsit permeti
accelerar l’execució de l’obra.

L

Prèviament s’ha dut a terme la fase de
demolició de les afectacions a les finques
i l’execució dels murs d’aquestes.

Una crida a la prevenció contra els
incendis forestals
Amb l’arribada de l’estiu, des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda
la importància de mantenir la prudència al bosc
increment de temperatures que
acompanya aquesta època de
l’any fa imprescindible la necessitat d’incrementar també la prevenció
per a evitar la presència d’incendis forestals al nostre terme municipal, i així ens
ho recorda la Regidoria de Medi
Ambient. Pel que fa a la intervenció
municipal, al llarg dels passats mesos ja
s’han dut a terme diferents actuacions
com el manteniment de les franges de
protecció als barris de Fontpineda i la
Magina, el treball de manteniment dels
camins forestals, amb el suport de
l’Agrupació de Defensa Forestal i la
Diputació de Barcelona, i l’extracció de
biomassa al bosc de les Rovires.

L’

Al llarg d’aquests mesos d’estiu s’extremaran també les tasques de vigilància.
En tot cas, tornarà a ser important que
tots i cadascun dels veïns s’impliquin en
la prevenció.

La implicació de
tots i cadascun
dels veïns és
imprescindible
per a evitar el foc
Alguns consells
• No llenceu burilles enceses ni llumins.
• No llenceu coets, petards, focs d’artifici, globus (com, per exemple,
fanalets) o altres artefactes que continguin foc en zones de perill.
• No feu servir barbacoes que no estiguin autoritzades: han de ser d’obra
i amb mataespurnes.
• Les cremes de residus al jardí estan prohibides: cal portar-los als
contenidors específics o a la deixalleria municipal.
• No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc.
• Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les
reserves de llenya.
• Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals...)
i alguna reserva d’aigua.

L’ADROC
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L’aigua, un bé
escàs que cal
estalviar
A l’estiu cal prendre
algunes mesures per a
evitar el malbaratament
d’aquest recurs
mb la pujada de les temperatures i l’absència de pluges els ciutadans fem un consum més elevat d’aigua, sobretot en aquells habitatges que disposen de jardí o piscina. Atès
que l’aigua es considera un recurs escàs,
és important canviar els nostres hàbits i
no malbaratar ni una gota d’aquest recurs
bàsic. A les nostres mans està també la
millora de la qualitat de l’aigua que arriba a les nostres llars. Es recorda a la ciutadania que no s’han d’abocar per l’aigüera productes nocius o de difícil eliminació com pintures, olis, dissolvents o
productes de neteja. Aquests s’haurien
de portar a la deixalleria.

A

Recomanacions per a estalviar aigua
• Repareu les aixetes que perdin aigua.
• Tanqueu les aixetes mentre no les feu servir.
• Dutxeu-vos en lloc de banyar-vos.
• Poseu la rentadora i el rentaplats quan estiguin plens i utilitzeu-ne
els programes d’estalvi.
• Instal·leu aparells que limitin el volum d’aigua.
• Regueu a primera hora del matí o al vespre i instal·leu, si és possible,
un sistema de reg automàtic.
• No utilitzeu la mànega per a rentar el cotxe.
• Si teniu piscina teniu-ne cura i no la buideu cada any.

La superpoblació de porcs senglars
obliga a prendre mesures excepcionals
Es demana a la ciutadania que no alimenti aquests animals atès que això
n’afavoreix l’acostament a zones urbanes
a presència de porcs senglars en
zones habitades ha crescut darrerament al municipi, amb el consegüent risc per a la ciutadania. Es tracta d’animals que sovint ocasionen danys
en horts i jardins i que poden originar
atacs i accidents de trànsit. Durant la

temporada de caça s’han organitzat
batudes per a reduir la població de porcs
senglars, però aquest any no han estat
suficients i s’ha demanat una autorització excepcional de caça a la Generalitat
per a disminuir-ne el nombre d’exemplars als boscos del nostre entorn.

Els porcs senglars sovint
ocasionen danys en horts
i jardins, poden atacar
animals o persones i
originar accidents de trànsit

Una responsabilitat de tots
Més enllà de l’activitat dels caçadors, és
important que la ciutadania tingui en
compte una sèrie de recomanacions. Es
recorda que està prohibit alimentar els
porcs senglars atès que això afavoreix la
reproducció de l’espècie i el seu acostament a zones urbanes.

L
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Pallejà celebra la Setmana

de l’Energia Sostenible
Durant els mesos de maig i juny s’han organitzat
diversos tallers per a fomentar l’estalvi energètic

Un reconeixement
a la responsabilitat
mediambiental

n any més, Pallejà s’ha sumat
a la celebració de la Setmana
de l’Energia Sostenible. Sota
el lema «Quan parlem d’estalviar energia i diners, tu tens la paraula», s’han
organitzat diverses activitats amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre
la importància de reduir el consum
energètic com a mesura per a lluitar
contra el canvi climàtic i l’esgotament
dels recursos naturals.

U

Tallers per a tots els públics
Coincidint amb la Fira de Comerç, es
va oferir un taller per a fer granissats

En el marc de la Setmana
de l’Energia Sostenible
s’han organitzat un taller
per a fer granissats a pedals
i un altre de cuina solar
a pedals. El parc de la Molinada també
va acollir un taller de cuina solar
emmarcat en les activitats de la
Jugatecambiental. Aquest any també
s’ha organitzat un taller sobre estalvi i
eficiència energètics destinat específicament a comerços i petites empreses
del municipi.

L’ADROC
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l passat dia 8 de maig es
van lliurar els premis als
millors usuaris de la deixalleria municipal. Es tracta
d’una iniciativa que pretén
reconèixer la tasca d’aquells
ciutadans que utilitzen de
forma habitual aquesta
instal·lació. Durant l’any 2014
es van comptabilitzar més de
500.000 quilos de residus, una
xifra elevada que posa en valor
el funcionament de la deixalleria com a centre de gestió de
residus i de recuperació de
materials i com a eina d’educació ambiental.

E
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La campanya «Tots a taula»

recull 3.150 quilos d’aliments
Els centres educatius van col·laborar amb la iniciativa, que pretenia
donar suport a les famílies amb menys recursos
el 25 al 29 de maig es va dur a
terme, per tercer any consecutiu, la campanya solidària «Tots
a Taula». La iniciativa va comptar amb
la participació dels nou centres educatius del municipi, on es van recollir 980
quilos de productes per a la Xarxa
Solidària d’Aliments de Pallejà. Paral·lelament, voluntaris del projecte van habilitar un punt de recollida al supermercat
Bon Preu, on es van recaptar 2.170 quilos d’aliments i altres productes de neteja i higiene personal.

D

Agraïment a la ciutadania
Com a acte de cloenda de la campanya
i per agrair la participació dels ciutadans,
el dia 29 de maig es van organitzar una

sèrie d’activitats per a tota la família: va
haver-hi tallers de bombolles, xapes i

maquillatge infantil, un mural solidari i
un mercat d’ocasió.

Com a cloenda de la campanya, el dia 29 de maig
es van organitzar tallers infantils, un mural solidari
i un mercat d’ocasió

Pallejà dóna la benvinguda a la primavera
La Fira de Comerç i el Mercat de Pagès van permetre als botiguers
mostrar als visitants els seus productes i serveis
urant el mes de maig Pallejà va
celebrar l’arribada de la primavera amb un programa d’activitats que va tenir una molt bona acollida per part de la ciutadania. El gruix
de les propostes es va desenvolupar els
dies 9 i 10 de maig coincidint amb la
Fira de Comerç i el Mercat de Pagès,
que van omplir de visitants els carrers
del municipi. Durant tot el cap de setmana els pallejanencs i pallejanenques
van poder gaudir, entre altres activitats,
d’una ballada de sardanes, una desfilada canina, una gimcana saludable i una
cercavila de gegants.

D

La Fira de Comerç i el
Mercat de Pagès centren el
programa d’activitats de les
Festes de la Primavera

P.16

L’ADROC

Pallejà JULIOL2015 NÚM.87 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

de

VIII Jornades de la Gent Gran,
una edició molt participativa
Més de 250 persones van gaudir d’una sortida a Vilanova i la Geltrú
que va incloure una visita al Museu del Ferrocarril
el 29 d’abril al 10 de maig es van
celebrar les Jornades de la Gent
Gran, que aquest any arribaven
a la seva vuitena edició. Els pallejanencs
de més edat van poder gaudir d’un programa d’activitats socials, culturals i saludables que van comptar amb la col·laboració d’entitats del municipi.

D

Els tallers intergeneracionals
s’han convertit en un espai
de trobada entre els infants
i la gent gran
Les jornades es van iniciar amb un acte
inaugural que va incloure una exhibició
del que havien treballat durant el curs
diversos grups i col·lectius locals. Durant
més d’una setmana es va poder participar en tallers i activitats com una gimcana, una caminada saludable a la font del
Carinyo i tallers intergeneracionals que,
un any més, es van convertir en un espai
de trobada entre els infants i la gent gran.
En el marc de les jornades, més de 250
persones van participar en una sortida
de tot un dia a Vilanova i la Geltrú que
va incloure la visita a la ciutat i al Museu
del Ferrocarril.

L’acte de cloenda de les
jornades va aconseguir
recaptar 256 € per a la
Xarxa Solidària d’Aliments
de Pallejà
Una cloenda solidària
Com a punt i final a més d’una setmana de propostes destinades a la gent
gran, es va organitzar un acte solidari
que va comptar amb l’actuació d’un grup
de gospel. Es van recaptar un total de
256 € per a la Xarxa Solidària d’Aliments
del municipi.
L’ADROC
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El Taller Municipal de Música
acomiada el curs

La revetlla de Sant Joan torna
a ser una nit màgica

l passat dia 16 de juny els alumnes del Taller
Municipal de Música van oferir a la ciutadania un
concert de final de curs. La intenció era mostrar a
pares, amics i familiars els coneixements que els nens i
joves han anat adquirint durant tot l’any. L’escenari de la
sala d’actes del Castell va acollir les actuacions dels alumnes de llenguatge musical i d’aquells que estan aprenent
a tocar instruments com la guitarra i el violí.

a ciutadania va sortir al carrer el passat 23 de juny per
gaudir de la nit de Sant Joan. El tret de sortida a la
celebració va ser l’arribada de la Flama del Canigó i
l’encesa de la foguera a la plaça Major, que va comptar amb
la participació d’entitats i col·lectius locals.

E
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Les revetlles populars
La plaça del Castell va acollir, un
any més, una revetlla popular amb
música disco que va tenir una molt
bona acollida per part del públic
assistent. L’Associació de la Gent
Gran va organitzar la seva pròpia
celebració a la sala Pal·ladius. Al
parc Central de Fontpineda també
va haver-hi ball, coca i cava fins
ben entrada la matinada.

JULIOL
Dilluns i dijous

AGEN
DA
CUL
AL
TUR
LEJÀ

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

JULIOL
SETEMBRE

Dijous 9
20 h
Espectacle de màgia per a adults: 22 centímetros
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

PAL

Del divendres 10 al dilluns 13
Programa específic
FESTA MAJOR D’ESTIU
Organitza: Ajuntament

Del divendres 17 al diumenge 19
Programa específic
FESTES DEL BARRI DE FONTPINEDA
Organitza: Ajuntament, CMGF, Associació de Veïns i Propietaris
de Fontpineda

Dilluns 27

SETEMBRE
Divendres 11
Programa específic
DIADA ONZE DE SETEMBRE
Organitza: Ajuntament

De 10 a 14 h
IV 3 X 3 Solidari Intergeneracional. Els fons recaptats
aniran al fons d’ajut a la gent gran «Fem costat».
Més informació: 3x3@fundacioanaribot.org
Lloc: Pavelló d’esports municipal
Organitza: Fundació Ana Ribot

Divendres 18

SETEMBRE

Diumenge 20

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

De 18 a 19 h
Taller sobre l’estalvi energètic per a públic infantil:
«La bombeta Marieta»
Lloc: Zona infantil de la Biblioteca
Organitza: Medi Ambient i Biblioteca
De 18 a 20 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Festa Major d’Estiu
de Pallejà 2015

De 0 a 3.30 h,
a la plaça del Castell:
Ball popular amb el grup
Tapeo Sound System

10-13 de juliol

De 0 a 3.30 h,

10 DIVENDRES
A les 18 h,
al vestíbul de fusta del Castell:
Exposició «Maquetes de tren
i cotxes en miniatura»

A les 20.45 h,

D’11 a 14 h,
a la rambla Pau Casals:
Taller de bombolles gegants

De 18 a 20 h,

A les 21 h,

De 18 a 20 h,

a la sala d’exposicions i sala gran
del Castell:
Inauguració de l’exposició
«Mostra d’art 2015»: treballs
dels alumnes del Taller de
Dibuix i Pintura

al parc de la Molinada:
La Festa d’Aigües (ludoteca
d’aigua)

a la plaça del Castell:
IV Cercavila de Percussió fins
a l’ajuntament amb els
Timbalers dels Dimonis de
Pallejà

A les 21.30 h,
a la balconada de l’ajuntament:
Pregó de Festa Major a càrrec
del Sobrino del Diablo

A les 22 h,

al parc de la Molinada:
Exhibició de Workout

a la rambla Pau Casals:
Inici de la cercavila de
gegants amb les colles
geganteres d’Aiguafreda,
de Vinyols i els Arcs, de
Palafolls, del Prat de
Llobregat i de Pallejà

A les 20.15 h,

a la plaça del Castell:
«Fes Play!»
Inscripcions prèvies al Castell fins
al dia 8 de juliol

a la plaça del Castell:
Ballada final de gegants

De 20.30 a 21.30 h,
al parc de la Molinada:
Tastet escènic al balcó

A les 21.30 h,

a la part baixa del parc de la
Molinada:
X Tirada de Bitlles Catalanes

De 10 a 15 h,
al carrer Barcelona, 166:
Exhibició de motos al Club
House XIII

A les 11 h,
a la parròquia:
Missa solemne

D’11 a 14 h,

A les 21.30 h,

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h,

a la plaça del Castell:
Inici de les Matines

A les 23.30 h,

a la plaça del Castell:
Inici de la VI Caminada 100%
Ciutadania

al parc de la Molinada:
XXII Trobada de Puntaires a
Pallejà

al parc de la Vila:
Bosc màgic amb els mags
Marc Ferrer, Mag Jordi, Paul
Henry, Magarnau, Albert
Noriega i Àlex Marzo

A les 6.30 h,

A les 8 h,

A les 10 h,

a la plaça del Castell:
Dansa de carrer: L’Aniversari,
de la cia. Francisco Lloberas i
Mercedes Recacha
a la plaça de la Llum:
XIX Sopar de Festa Major
Preu: 10 €
Punts de venda de tiquets:
Llegums Massana, Creperia La
Bretona, Estanc i De l’hort a
taula.

DISSABTE

al Castell:
Inscripcions al XV Concurs de
Pintura Ràpida

A les 10 h,

A les 20.30 h,

al parc de la Molinada:
Concert Jove amb l’actuació
dels grups Big Mouthers i
Muyayo Rif

De 8 a 10 h,

A les 19.30 h,

De 23 a 00.30 h,

De 00.30 a 3.30 h,

DIUMENGE

a la rambla Pau Casals:
Plantada dels gegants

al parc de la Molinada:
Dansa de carrer: L’Aniversari,
de la cia. Francisco Lloberas i
Mercedes Recacha

a la plaça del Castell:
Concert amb B-Funk
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A les 18.30 h,

davant de l’ajuntament:
Correfoc amb els Dimonis de
Pallejà

De 00.30 a 3.30 h,

11

a la plaça de l’Estació:
Inici de la XXV Passejada
Urbana amb Bicicleta

a la plaça del Castell:
Encesa dels tres trons d’inici
de la Festa Major

A les 21.15 h,

a la plaça de l’Estació:
Disco-Escuma jove

A les 11 h,

a la plaça del Castell:
Lliurament de premis del
concurs de playbacks «Fes
Play!»

a l’avinguda 11 de Setembre de
1714:
Gran Parc infantil amb
inflables aquàtics

A les 11.15 h,
a la rotonda del carrer Joan
Maragall:
Inici de la cercavila de les
colles castelleres

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Festa Major d’Estiu
de Pallejà 2015
10-13 de juliol
D’11.30 a 14 h,

A les 20.30 h,

a la plaça del Castell:
Trobada castellera amb els
Matossers de Molins de Rei,
la Colla d’Igualada, els
Carallots de Sant Vicenç dels
Horts i la Colla Castellera de
Pallejà

a la Sala Pal·ladius:
4t Festival de Dansa Palmas
y al Compás: Vivo entre
recuerdos

A les 21.30 h,
a la plaça del Castell:
Lliurament de premis del
Concurs de Pintura Ràpida

A les 21.45 h,
a la plaça del Castell:
Ballada dels Bastoners de
Pallejà

A les 22.30 h,
a la plaça del Castell:
Espectacle nocturn amb els
Gegants i Ruachamba

De 23 a 3 h,

A les 12 h,
davant de l’església:
Inici de l’espectacle de carrer
itinerant Somnis d’Alícia, de
la companyia Teatre Nu

a la plaça de l’Estació:
Mascletà de Festa Major

A les 14.30 h,
al parc de la Molinada:
Paella popular.
Preu: 6 €
Venda anticipada de
tiquets al local de la Penya
Madridista i a la
Llibreria-Papereria Rimar.
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DILLUNS
D’11 a 14 h i de 18 a 21 h,
a l’avinguda 11 de Setembre de
1714:
Gran Parc infantil amb
inflables aquàtics

a la plaça de l’Estació:
Festa infantil d’escuma i
aigua

a la plaça del Castell:
Ballada de sardanes amb la
Cobla Jovenívola de Sabadell
i ofrena floral del 10è
aniversari de la presentació
del Monument a la Sardana

A les 23.30 h,
a la ronda de Santa Eulàlia,
cantonada amb el carrer
Cervantes:
Castell de focs de fi de festa

Activitats esportives
programades
11 de juliol
a les 9 h
Sala Pal·ladius
Torneig de «ràpides»
d’escacs:

11 de juliol
de 9 a 13 h

11 de juliol
a les 18 h

A les 12 h,

A les 20 h,

a la plaça del Castell:
Espectacle Magicirc, de la
companyia Aliskim&Luna

A les 23.30 h,

a la parròquia de Santa
Eulàlia:
XXXVIII Concert de Festa
Major d’Estiu amb la Coral
Pau Casals de Pallejà

al camí del Forn, passeig de les
Masies i carrer de les Moreres:
VI Baixada d’Andròmines

A les 22 h,

Camp de futbol
Torneig Futbol 7
Paralítics Cerebrals

A les 19 h,

De 19 a 22 h,

al Jovespai:
Inici de la I Gimcana Jove
nocturna amb estirada de
corda inclosa

a la plaça del Castell:
Ball popular amb l’orquestra
Girasol

a la plaça de l’Estació:
Cinema a la fresca amb la
pel·lícula Perdiendo el norte

A les 13 h,

A les 20 h,

A les 18.30 h,
a la plaça de la Llum:
Espectacle itinerant
Bangaluru, de la companyia
Todozancos

A les 19 h,
a la Sala d’Actes del Castell:
Teatre: Romeo y Julieta s. XXl,
amb els Grocs Teatre
Preu de l’entrada: 1 €

A les 19.30 h,
a la plaça de l’Estació:
IV Cercavila i Batucada amb
Ruachamba

Pavelló d’esports
Torneig d’Estiu Futbol
Sala

11 de juliol
a les 18 h
Camp de futbol
Partit Veterans de
Futbol

11 de juliol
a les 18 h
Pistes de tennis Zona
Esportiva
Final 6è Torneig de
Tennis d’Estiu
A les 20 h, lliurament de
premis

18 de juliol
de 9 a 21 h
Pista Parc Central
Fontpineda
12 h Torneig Futbol Sala
Fontpineda «Memorial
Àlex Canal Feliu»

18 de juliol
a partir de les
16 h
Pavelló d’esports
Festival d’Estiu de
Patinatge Artístic

Els joves podran participar directament
en la creació de les polítiques municipals
Ja es treballa en la creació d’una assemblea que permeti que els joves de Pallejà
decideixin una part de les actuacions municipals que els afecten directament
ls joves pallejanencs i pallejanenques tindran al llarg d’aquesta
legislatura la capacitat d’actuar
directament sobre una part de les polítiques municipals que els afecten de
manera directa. Aquest és un dels projectes que ja es troben en procés de desenvolupament des de la Regidoria de
Joventut i que es materialitzarà en la
propera posada en marxa d’una assem-

E

blea de participació per a aquest col·lectiu del nostre municipi. Allà es podrà
debatre i proposar per a definir actuacions concretes que es desenvoluparan
des de l’Ajuntament.
Entre les necessitats concretes dels joves
de Pallejà en les quals ja es treballa destaca la voluntat d’oferir un espai d’estudi. Aquest tindrà com a principal

objectiu oferir suport en les èpoques
d’exàmens.

Des de la Regidoria es
vol oferir un espai d’estudi
actiu especialment en les
èpoques d’exàmens
Més enllà de les qüestions relacionades
amb la formació, el lleure és també una
preocupació pel que fa a l’actual situació d’aquest segment de la nostra població. Per aquest motiu, una de les fites a
assolir anunciades des de la regidoria
corresponent és posar a la seva disposició una programació d’oci que sigui
estable i periòdica. En aquest sentit, es
recorda que al llarg d’aquest mes de
juliol el Jovespai restarà obert de 16 a
21 h.
Properament s’aniran fent públiques la
resta de propostes per als joves en les
quals es treballa en aquests moments.
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ÚNIC OBJECTIU: PALLEJÀ
Les eleccions van marcar un canvi
a Pallejà. Els veïns i veïnes van
decidir que cal una gestió diferent amb un equip que posi fil a
l’agulla per solucionar els problemes, que administri bé els impostos que paguem
i tingui com a prioritat les polítiques socials i les
millores carrer a carrer. Entesa, amb l’alcaldessa
Ascensión Ratia, va ser la llista més votada i ha format govern amb el PDF després d’intentar formar
un govern plural per anar tots a una amb un
objectiu: millorar la situació del municipi. Encara
treballem per fer més participatiu el govern.
En aquestes setmanes estem dirigint la nostra feina
en dues direccions. Primer, posar ordre envers les
sentències desfavorables, fent que el cost sigui el
més reduït possible. L’anterior govern de CiU va
deixar passar el temps i tenim menys marge de
maniobra. Hem demanat una auditoria externa per a saber la situació real dels comptes i hem
pres mesures per a controlar les factures que es
generen. L’alcaldessa s’ha rebaixat el sou més
d’un 30% i el cost dels càrrecs polítics es
redueix, rebaixant els sous i eliminant les dietes i els telèfons mòbils.
Segon: invertir els recursos en les necessitats
del veïnat, tenint en compte les dificultats de
les famílies. Per fer això necessitem l’empenta de
tothom i us farem partícips de les decisions que es
prenguin a Pallejà. Així ho ha volgut la majoria, és
com ha de ser, i així serà. Bona Festa Major!

¡Gracias! Desde el Partit dels
Socialistes de Pallejà agradecemos enormemente la confianza
depositada en nosotros por
1.243 vecinos y vecinas. Hemos
conseguido los mejores resultados en unas elecciones municipales desde hacía
muchos años, siendo la segunda fuerza más votada, con 5 regidores. Esto nos permitirá continuar
trabajando para mejorar la calidad de vida de la
gente de Pallejà, desde el Ayuntamiento y en la
calle, como siempre hemos hecho. Queremos felicitar a la nueva alcaldesa y a su equipo. Los socialistas de Pallejà no nos arrepentimos de la estrecha
colaboración mantenida con ellos durante muchos
meses y únicamente lamentamos la falta de confianza de Entesa per Pallejà en el equipo socialista, que ha impedido formar un verdadero gobierno progresista y de izquierdas.
Aprovechamos para desear a los vecinos y vecinos
de Pallejà una muy buena Fiesta Mayor, confiando
que este año nos pueda representar a todos y todas.

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

PSC-Pallejà
palleja@socialistes.cat

EL PDF, EN EL NOU EQUIP
DE GOVERN
El 24 de maig, els ciutadans de
Pallejà varen decidir amb els seus
vots que Entesa per Pallejà liderés el govern municipal del nostre poble els propers quatre anys.
El PDF va obtenir 636 vots en aquestes eleccions:
això vol dir que el 72,93% de les persones que
varen votar a FONTPINEDA ho varen fer pel nostre partit. Sense cap dubte, és un bon resultat, encara que ens sap greu que 513 veïns i veïnes no anessin a votar.
Rafael Martín i Montse Escobedo seran els regidors del PDF que posaran en marxa els projectes
que té el nostre barri i el nostre municipi per a aquesta legislatura 2015-2019.
Els últims anys han estat especialment difícils; malgrat tot, el PDF i els seus regidors, en el seu afany
de fer realitat els projectes, han treballat fins a l’últim dia per complir amb els seus compromisos i ho
han aconseguit, com, per exemple, l’obra de la qual
molt aviat gaudirem: el vial de Josep Ma. de Sagarra.
Gràcies a tots.
El PDF té uns objectius clars i sempre vol sumar!
Per això, quan Entesa per Pallejà, el partit guanyador de les eleccions, proposa formar un govern per
a treballar per Pallejà amb mentalitat de futur es
diu SÍ, malgrat saber que la situació econòmica
general no és la millor.
SÍ a formar govern, SÍ a dedicar-nos plenament a
treballar, SÍ a donar respostes als problemes de la
ciutadania, SÍ a la cultura de l’esforç, SÍ a la voluntat política de complir els programes electorals i,
sobretot, la voluntat política de servir FONTPINEDA, PALLEJÀ.

NOVA ETAPA PER A PALLEJÀ
Després dels resultats de les eleccions municipals a Pallejà, toca
canvi a l’Ajuntament, amb un
nou govern en minoria, amb
nova alcaldessa i que des de CiU
Pallejà la volem felicitar com a guanyadora a les
eleccions. Però hi ha una segona guanyadora, la
representant del PSC, que tenien l’opció, novament,
de fer un govern d’esquerres a Pallejà. Doncs bé,
hem gaudit d’un lamentable espectacle a l’hora de fer aquest pacte, amb retrets, insults i desconsideracions públiques entre les dues «futures
alcaldesses» i que finalment no han arribat a pactar. Això sí, ràpidament es posaven d’acord per pactar junts durant dos anys per anar en contra del
nostre anterior govern. Potser la cadira de l’alcalde que tant criticaven és prou desitjada per
totes dues. Doncs bé, ha acabat guanyant EP, fent
govern en minoria amb el Partit de
Desenvolupament de Fontpineda. Han hagut
de pactar amb aquest partit, quan EP a l’oposició
votava en contra de qualsevol projecte de millora
al barri de Fontpineda, fent públic reiteradament, i
segons ells, el «classisme» diferencial entre veïns
de Fontpineda i la resta del municipi. Doncs, mira
per on, ara els necessiten per a governar. Des de
CiU Pallejà volem donar les gràcies als votants
que ens vau fer costat per a seguir a
l’Ajuntament; ho farem treballant fort per defensar els interessos de tots vosaltres, reclamant les
promeses de la nova alcaldessa, com abaixar l’IBI,
treure la taxa d’escombraries, abaixar impostos, serveis gratuïts per a tothom, abaixar sous
i desplaçaments polítics, etc.

Soy José Antonio Pernas, portavoz del grupo municipal CIUTADANS-PALLEJÀ (C’s).
Resulta para mí un gran honor
ser concejal en el consistorio, por
lo que, en nombre de C’s, agradezco la confianza de nuestros votantes. Asimismo,
es un reto no defraudarla (animamos a todos los
vecinos a transmitirnos ideas y sugerencias:
redes.palleja@ciudadanos-cs.org).
Hace unos meses, varios vecinos decidimos dar un
paso al frente al constatar que algunos de los principios más elementales de las sociedades democráticas se venían soslayando, cuando no contraviniendo, por el anterior gobierno municipal, con la pasividad, incluso complicidad, de su «oposición»:
• Cumplimiento de la Ley, verdadera garantía de
libertad; que la infrinja la Administración ha sido
especialmente perverso.
• Edificios y espacio públicos, de todos. Su usurpación con enseñas sectarias, a menudo patrocinada por el Ayuntamiento, ha resultado tan amoral
como humillante para los demócratas.
• Respeto al contribuyente. Con frecuencia
hemos sufrido que prevaleciera el dispendio municipal sobre el ahorro del ciudadano.
Confiamos en que la alcaldesa, como así lo aseguró en respuesta a nuestro discurso en el anterior
pleno, contemple estos principios. Velaremos por
que así sea; nos tendrá de su lado para ello. En cualquier caso, atenderemos y consideraremos todas
las propuestas en beneficio de los vecinos como leal
oposición.
Felicitamos, pues, a la alcaldesa por ser la máxima autoridad municipal y le deseamos, también
a su gobierno y al resto de concejales, prudencia
y acierto.

Convergència i Unió a Pallejà

Grupo municipal CIUTADANS-PALLEJÀ (C’s)

Grup Municipal PDF
www.fontpineda.com
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Ens adrecem a tots els ciutadans
de Pallejà en aquest primer escrit
de la nova etapa democràtica.
En primer lloc, volem agrair la
confiança a les 718 persones que
ens han votat i us assegurem que
treballarem per tot el poble. També aprofitem per
a donar les gràcies i reconèixer l’esforç de tots els
regidors que durant la passada legislatura han treballat pel poble.
ERC Pallejà som on volíem, amb un grup consolidat i dins l’Ajuntament. Gràcies a tot l’equip; sense
ells res hauria estat possible.
ERC Pallejà vol aportar els valors republicans: llibertat, justícia social, igualtat d’oportunitats, regeneració política i lluita contra la corrupció. D’altra
banda, la independència és la nostra raó de ser, un
objectiu al qual mai no renunciarem. Seguirem lluitant fins aconseguir una Catalunya lliure i sobirana. Som demòcrates i tenim responsabilitat, i per
això hem ajudat a consolidar una Alcaldia estable;
entenem que cal seny i esperit constructiu.
Pallejà té molts problemes i, per solucionar-los,
demanem a tots els partits que es concentrin en les
necessitats de la gent. Una convivència positiva
entre els polítics serà determinant, i en aquest sentit, a nosaltres, ens hi trobaran sempre.
Hauríem pogut entrar al govern, però volem tenir
les mans lliures per poder decidir el que creiem que
veritablement beneficia el poble, sense lligams però
amb valentia, coherència i compromís.
Comencem una etapa amb il·lusió a la qual dedicarem molt de temps de les nostres vides i us demanem la vostra ajuda per aconseguir el millor per a
Pallejà.
ercpalleja
@ercpalleja
palleja@esquerra.org
ww.esquerra.cat/palleja

Notícies breus
Final de temporada per
als escacs

E

l Club Escacs Pallejà ha tancat la temporada i ho fa
després que una trentena d’infants hagin pres part
en les classes que s’imparteixen des de l’entitat. Entre
aquests destaca el jugador sots-12 Carles Martín Barceló,
qui participarà al campionat d’Espanya que tindrà lloc a
Salobreña (Granada) representant Catalunya i, com no,
Pallejà.

Cloenda del club de lectura fàcil

Triomf del tennis pallejanenc

L
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a darrera trobada del club de lectura fàcil, que es va
celebrar el passat 17 de juny, va servir de cloenda de
la temporada. Hi van participar els alumnes del taller de
conversa i els membres del grup Xerrem, que van comentar el llibre Nahid, la meva germana afganesa, de l’escriptora Anna Tortajada. Aquestes trobades mensuals, que
tornaran al mes d’octubre, estan organitzades de forma
conjunta pel Servei Local de Català i la Biblioteca Municipal
amb la intenció de fomentar la lectura en llengua catalana i millorar la comprensió oral i escrita dels alumnes
dels cursos de català.

l passat dia 6 de juny es van disputar les finals de
tennis del Baix Llobregat a les instal·lacions de Can
Savi, a Sant Andreu de la Barca.
El Club Tennis Pallejà es va proclamar campió de la categoria
benjamí. Els jugadors alevins i
infantils de l’Escola de Tennis
Fairplay del Club de Tennis
Espiral també es van imposar a
la resta d’equips en les seves respectives categories.

Tot a punt per a gaudir de la Festa Major d’Estiu
Els ciutadans es preparen per a quatre dies de celebració que començaran
el divendres 10 de juliol amb el pregó del Sobrino del Diablo
a cultura popular, la música i
altres activitats lúdiques i esportives centren el programa de la
Festa Major d’Estiu de Pallejà, que se
celebrarà del 10 al 13 de juliol. El tret de
sortida es donarà el divendres amb l’encesa dels tres trons i el pregó, que aquest
any anirà a càrrec del Sobrino del Diablo.
Entre les novetats d’aquesta edició hi
haurà el primer concurs local de playback, que decidirà els seus guanyadors
per votació popular.

L

Les activitats més
tradicionals
En aquesta Festa Major no faltaran activitats de caire popular i tradicional com
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el correfoc, la cercavila de gegants, la trobada de puntaires i una jornada castellera. A aquestes propostes s’afegiran
actuacions de dansa al carrer i activitats
destinades especialment al públic més
jove, com la baixada d’andròmines i la
gimcana nocturna. L’espectacle Magicirc
i el castell de focs tancaran la celebració.
A la venda els mocadors
de Festa Major
Els ciutadans poden adquirir el mocador
de Festa Major al bar del concert del parc
de la Molinada i al dels Quarantins del
’75, ubicat a la plaça del Castell. El preu
és d’1 € i la recaptació es destinarà a la
Cavalcada de Reis.
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