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Aposta per la creació
d’ocupació
Es proposen també noves iniciatives
de suport a emprenedors i autònoms

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
93 663 22 55
BIBLIOTECA
93 663 18 87
SERVEI DE CATALÀ
93 663 22 55
IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT

15. Finalitzen les obres de l’avinguda Prat de la
Riba per a millorar la mobilitat dels vianants

93 663 22 55

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
REGIDORIA DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
93 663 00 00
SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20
CASAL DE LA GENT GRAN
93 663 19 35
CENTRE DE DIA
93 663 23 88
JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT
93 663 22 55
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
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

19. Es posa en marxa la
targeta moneder per als
més necessitats

20. El Nadal presenta
novetats tot mantenint
la tradició

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
93 663 02 43
SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
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
93 663 36 20
AMBULATORI
93 663 06 67
(Per demanar consulta)
902 111 444
URGÈNCIES (Sant Andreu de la Barca)
Atenció les 24 h del dia, tots
els dies de l’any
93 635 66 51
HOSPITAL de Martorell
93 774 20 20

CONTACTA AMB L’ALCALDESSA
Horari de visites: De dilluns a divendres de 9 a 12 h a l’Ajuntament
(és necessari sol·licitar cita prèvia)
Telèfon: 936 630 000 · Correu electrònic: ascension.ratia@alcaldiapalleja.cat
EDITA
Ajuntament de Pallejà · Carrer del Sol, núm. 1 · Telèfon: 936 630 000 · Fax 936 630 000
www.palleja.cat · palleja@palleja.cat
@AjPalleja
facebook.com/AjPalleja
Continguts, disseny i maquetació: Quid Comunicació, SL.
Fotografies: FreeImages.com/Luca · FreeImages.com/Leszek na Litere Ka · FreeImages.com/Iliana
FreeImages.com/Dmytro Samsonov · FreeImages.com/Helmut Gevert · FreeImages.com/Carl Dwyer
Dipòsit legal: B-50936-2004 · Publicació impresa en paper ecològic
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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)
ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia
COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
Informació
Avaries
CORREUS
FECSA-ENHER
SERVEI AIGÜES
Informació
Avaries
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS

93 205 15 15
93 783 48 74
93 632 51 33
93 663 03 29

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

L’esforç per crear llocs de treball és una obligació
de totes les administracions

U

n dels primers problemes que afrontem

totes les eines que tinguem a la nostra disposició. A

totes les persones que ocupem un càrrec

Pallejà volem que així sigui i per això insistim a

públic és, o hauria de ser, promoure

posar els recursos que siguin necessaris a l’abast

l’ocupació. Són moltes, masses, les persones que

de la formació de les persones que necessiten tre-

aquesta crisi econòmica ha deixat sense feina i, el

ballar i a crear noves propostes. En aquest sentit

que és més greu, amb poques esperances d’acon-

voldria destacar l’impuls que volem donar a les per-

seguir-ne una. Aquest és un drama que va més

sones emprenedores a través de la creació d’una

enllà de les dificultats personals: suposa un pro-

borsa d’autònoms que afavoreixi, a aquest sector

blema seriós per a les persones que en depenen i

sovint ignorat, l’accés a la feina.

per a les seves famílies i afecta la capacitat d’accedir

Volem continuar aquesta línia de sumar propos-

a recursos necessaris com l’habitatge o, en els casos

tes i actuacions relacionades amb l’ocupació per tal

més extrems, als serveis bàsics i als aliments. No te-

que siguin més les possibilitats de trobar feina. Per-

nir feina és molt més que una preocupació.

què de què serveix construir un municipi millor

Per això les administracions, totes elles, ens hem
de comprometre en ferm a lluitar contra l’atur amb

si no fem que les persones que hi viuen visquin
millor? ●

«Les administracions, totes elles,
ens hem de comprometre en
ferm a lluitar contra l’atur amb
totes les eines que tinguem
a la nostra disposició»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa

El esfuerzo por crear puestos de trabajo es una
obligación de todas las administraciones

U

no de los primeros problemas que afron-

paro con todas las herramientas que tengamos a

tamos todas las personas que ocupa-

nuestra disposición. En Pallejà queremos que así

mos un cargo público es, o debería ser,

sea y por eso insistimos en poner los recursos

promover el empleo. Son muchas, demasiadas, las

que sean necesarios al alcance de la formación de

personas a las que esta crisis económica ha dejado

las personas que necesitan trabajar y en crear nue-

sin trabajo y, lo que es más grave, con pocas espe-

vas propuestas. En este sentido quisiera destacar el

ranzas de conseguir uno. Este es un drama que va

impulso que queremos dar a las personas empren-

más allá de las dificultades personales: supone

dedoras a través de la creación de una bolsa de

un problema serio para las personas que dependen

autónomos que favorezca, a este sector a menudo

de ello y para sus familias y afecta a la capacidad de

ignorado, el acceso al trabajo.

acceder a recursos necesarios como la vivienda o,

Queremos continuar esta línea de sumar pro-

en los casos más extremos, a los servicios básicos y

puestas y actuaciones relacionadas con el empleo

los alimentos. No tener trabajo es mucho más que

a fin de que sean más las posibilidades de encon-

una preocupación.

trar trabajo. Porque ¿de qué sirve construir un

Por ello las administraciones, todas ellas, debemos comprometernos en firme a luchar contra el

municipio mejor si no hacemos que las personas que viven en él vivan mejor? ●
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L’atur al municipi consolida la seva
tendència a la baixa
Les darreres dades publicades mostren que Pallejà ha finalitzat el 2015
amb un 9,7% menys d’aturats que l’any anterior

S

egons l’Observatori Comarcal del
Baix Llobregat, el nostre municipi va finalitzar l’any 2015 amb
un total de 669 persones sense feina.
Aquesta xifra suposa una disminució de
15 persones amb relació al mes de novembre del 2015 i de 72 pel que fa a les
persones inscrites en la llista d’aturats al
desembre del 2014. Aquesta diferència
del 9,7% respecte a l’any passat suposa
la baixada més gran dels darrers anys
i consolida la tendència a la baixa de
l’atur a Pallejà.

Servei Local d’Ocupació

Durant l’any 2015 el Servei
Local d’Ocupació va
gestionar un total de 173
ofertes de treball i 370
contractacions

Un dels principals objectius de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local de l’Ajuntament és la generació de
nous llocs de treball i la lluita contra
l’atur. Per aconseguir-ho, el Servei Local
d’Ocupació actua com a intermediari

entre les persones que busquen feina
i les empreses que n’ofereixen. Durant
l’any 2015 aquest servei va gestionar un
total de 173 ofertes de treball i 370 contractacions. En aquests mesos es van
donar d’alta 34 empreses del territori i
224 nous usuaris. ●

Un 69% dels alumnes de formació
ocupacional van trobar feina
durant el 2015
Els cursos amb un índex d’inserció laboral més alt van ser els d’atenció a la dependència,
auxiliar de magatzem i neteja d’edificis i locals

U

n alt percentatge de les persones inscrites en els cursos
de formació ocupacional que
va oferir l’Ajuntament de Pallejà durant
l’any 2015 van aconseguir trobar feina.
El seguiment que es realitza un cop finalitzada la formació ha permès detectar que un 69% dels alumnes ocupa ara
un lloc de treball relacionat amb la seva
especialitat.
Els cursos, subvencionats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu, permetien als assistents obtenir un certificat de professionalitat que
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els acredita per al desenvolupament
d’una determinada ocupació.
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Nova oferta
formativa
La formació que ha tingut una inserció
laboral més elevada ha estat la d’atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials, la d’activitats auxiliars de magatzem i la de neteja
de superfícies i mobiliari en edificis i
locals, per la qual cosa l’Ajuntament torna a oferir aquestes especialitats durant
l’any 2016. Els cursos inclouen una formació teòrica i pràctiques en empreses.
Les persones interessades han de formalitzar la inscripció a La Molinada. ●

Sessions formatives per a afavorir
la recerca de feina
Aquestes accions pretenen donar eines i recursos als participants per a millorar
la seva xarxa de contactes o la seva candidatura a un lloc de treball

L’

Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local ofereix un seguit de tallers formatius que
pretenen proporcionar als usuaris de la
borsa de treball noves eines i recursos
per a afavorir la seva inserció laboral. El
passat mes de desembre es va realitzar
una sessió d’autocandidatura, anomenada speed-dating, en la qual van participar 15 pallejanencs i 15 experts en
selecció de personal vinguts d’arreu de
Catalunya. La finalitat del taller era que
els assistents poguessin millorar el seu
discurs de presentació davant una candidatura a un lloc de treball.
En els darrers mesos també s’han
ofert altres sessions formatives sobre el
networking i la generació d’una xarxa
de contactes efectiva, l’entrevista laboral per competències o els processos
de selecció.

en línia. També es faran sessions formatives que pretenen millorar les competències professionals de les persones
aturades, com un curs de descoberta
de l’ordinador, un d’iniciació al Word i
un altre sobre la utilització d’Internet
en la realització de tràmits amb l’Administració pública.
Els usuaris del Punt TIC de Pallejà
tenen la possibilitat de participar en
altres tallers relacionats amb les noves
tecnologies, com el d’introducció a les

eines al núvol, els dispositius mòbils, el
correu electrònic o un altre sobre l’ús
del Facebook. ●

Durant els propers mesos
està previst oferir tallers
formatius com el d’elaboració
del currículum o el de recerca
de feina en línia

Propers tallers a
La Molinada
Durant els propers mesos està previst
oferir altres tallers com el d’elaboració
del currículum o el de recerca de feina
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Dos pallejanencs participaran en el
programa comarcal «Joves per
l’Ocupació»
Els seleccionats rebran una formació especialitzada, amb pràctiques laborals
en empreses, i obtindran el graduat en ESO

L’

Ajuntament col·labora amb el
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el programa «Joves
per l’Ocupació». Es tracta d’una iniciativa que pretén lluitar contra l’atur juvenil facilitant la inserció laboral d’aquest
grup d’edat i fomentant el seu retorn al
sistema educatiu.
En la nova convocatòria participaran
una setantena de joves de 16 a 24 anys,
dels quals dos seran de Pallejà, que rebran una formació especialitzada amb

pràctiques laborals en empreses del
territori, alhora que obtindran el graduat en ESO a través de l’Institut Obert
de Catalunya.

Selecció dels participants
Les persones interessades han de formalitzar la inscripció a La Molinada o al
Punt Jove. La selecció anirà a càrrec del
Consell Comarcal, que tindrà en compte
la motivació dels candidats pel sector
professional en el qual s’especialitzaran.

Aquests podran escollir entre activitats
auxiliars de magatzem, manteniment
integral, operari/ària – dependent/a de
fleca, protecció i preparació de superfícies de vehicles i activitats auxiliars de
comerç. ●

La iniciativa pretén lluitar
contra l’atur facilitant la
inserció laboral dels joves i
fomentant el seu retorn al
sistema educatiu

Inscripció oberta a la Garantia Juvenil
El consistori pallejanenc insta els joves del municipi que
s’inscriguin a la Garantia Juvenil. Es tracta d’un programa
europeu que els ofereix recursos per a afavorir la seva
inserció laboral. S’hi poden inscriure tots els joves que
tinguin entre 16 i 29 anys i no estiguin estudiant ni
treballant actualment.

Suport als emprenedors amb la creació
d’una borsa d’autònoms
Els inscrits podran proveir serveis al consistori i rebre informació sobre ajuts,
subvencions i formació relacionada amb el seu sector

E

n la línia de potenciar les polítiques de generació d’ocupació i
donar suport a empreses i emprenedors, l’Ajuntament ha impulsat
la creació d’una borsa d’autònoms del
municipi. La voluntat és tenir un registre que faciliti al consistori optar per
treballadors i empreses de Pallejà quan
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necessiti que es presti algun servei a
l’Administració. Així mateix, a través
d’aquesta borsa, els professionals podran rebre informació que pugui ser del
seu interès sobre ajuts, subvencions i
formació relacionada amb el seu àmbit.
Les persones interessades s’hi poden
inscriure a La Molinada. ●
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«Volem fer política mirant als ulls les persones
que es veuran afectades per les nostres
decisions», Ascensión Ratia, alcaldessa de Pallejà
L’arribada del 2016 suposa també el primer inici d’exercici
al capdavant de l’Ajuntament per a Ascensión Ratia (d’Entesa
per Pallejà que governa amb el PDF). Vuit mesos després del
començament de la legislatura, repassem amb l’alcaldessa quins
són els principals aspectes que han marcat aquesta arrencada
del mandat: des de la situació econòmica de l’Ajuntament a les
prioritats en matèria d’espais públics i de polítiques socials.

els quals treballem són de totes i de tots.
Més enllà dels colors o de les sigles, s’ha
demanat un canvi, una humanització
de les administracions. I és en aquesta
línia que treballem. Probablement sigui
massa d’hora per a dir que hem girat la
truita, però crec que sí que a Pallejà ja és
palpable el nou aire que esperem haver
insuflat a l’Ajuntament.

En què considera que ha canviat
l’Ajuntament de Pallejà des de les
passades eleccions municipals?
Tinc la sensació que en les passades
eleccions municipals la ciutadania ens
ha demanat unes institucions que escoltin, que siguin receptives, que siguin
properes als seus problemes i que actuïn sent conscients que els diners amb

I en quin sentit es trasllada això al dia
a dia del consistori?
Doncs, pel que fa a les qüestions concretes, en primer lloc m’agradaria pensar que han canviat les formes: volem
treballar fora dels despatxos, a peu de
carrer, i fer política mirant als ulls les
persones que es veuran directament
afectades per les nostres decisions. EnCONTINUA EN LA PÀGINA SEGÜENT

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

tenem que l’Ajuntament ha d’apostar
de manera decidida per les polítiques
socials, i aquestes només es poden desenvolupar si estem en contacte amb les
persones, si parlem amb elles i si ens
preocupem pels serveis que els oferim.

Hem començat la partida,
pel que fa a la situació
econòmica, amb el
marcador en contra. Però
ja l’estem capgirant.

Podria posar algun exemple de què
són polítiques socials per a l’actual
equip de govern?
Podria posar-ne molts exemples! En primer lloc esmentaria aquelles que ens
afecten a tothom, com l’aprovació de taxes i impostos municipals. Per a aquest
2016 hem establert una primera rebaixa
d’impostos, concretament de l’IBI, dins
del nostre compromís de continuar
abaixant-los al llarg de la legislatura.
I després destacaria les que afecten
els col·lectius més vulnerables—com les
persones amb diversitat funcional, que
per a nosaltres són una autèntica prioritat— o les famílies amb menys recursos. Per a aquestes últimes, per exemple, hem establert la targeta moneder:
un sistema que ens permet oferir-los un
ajut directe des de l’Ajuntament sense
que calgui tenir un «carnet». No tenir
diners no pot ser considerat mai com
un tret distintiu: és una circumstància
que no ens pot definir com a persones.
A més, també hem començat a atorgar
ajuts per al pagament de les llars d’infants municipals. Aquest és un pas previ
a un projecte més ambiciós com serà la
propera posada en marxa de la tarifació
social, un sistema perquè cada família
pagui pels serveis municipals en funció
del nivell de renda i de les seves situacions laboral i familiar.
Ara que esmenta la qüestió econòmica,en quin punt es troben els nostres
comptes públics?
Sobre els nostres comptes públics hem
8

Per a aquest 2016 hem
establert una primera
rebaixa d’impostos
dins de la nostra
voluntat de continuar
abaixant-los al llarg
de la legislatura

de dir en primer lloc que no es troben
en la millor situació. L’Ajuntament ha
pagat 3.600.000 euros en sis mesos per
tres expropiacions de zones verdes. I
aquesta és una realitat amb la qual ens
topem de cara quan arribem al govern
municipal. Les sentències que ens forcen a fer aquesta despesa provenen
d’anys anteriors i són ineludibles. Davant del risc que aquesta situació ens
hipotequi i que afecti directament el
ciutadà ens marcàvem trobar-hi una solució com una de les nostres primeres
prioritats. La bona notícia és que ja la
tenim i que, a més, crec que és molt satisfactòria: ara disposem dels 3.000.000
d’euros que hem aconseguit per pagar
la resta a través d’un fons del govern
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espanyol amb unes condicions que ens
permetran continuar donant el servei
que ofereix l’Ajuntament a la població
i mantenir els nostres compromisos de
millorar-los i de rebaixar els impostos i
les taxes. Hem començat la partida, pel
que fa a la situació econòmica, amb
el marcador en contra. Però ja l’estem
capgirant.
Quina altra situació complicada destacaria d’aquest inici de legislatura?
La situació de l’habitatge social. Aquest
és un tema complex. Ens hem marcat
el compromís de posar a l’abast de la
població, especialment d’aquells sectors que més dificultats tenen per a
disposar d’unlloc on viure, aquest tipus
d’habitatge. A Pallejà, a més, ja tenim
aquesta possibilitat a través dels pisos
que es van crear amb aquesta finalitat
a la ronda Santa Eulàlia. El problema és
que van ser construïts per una immobiliària del grup de Catalunya Caixa i
que, des del 2012, van passar a formar
part de la SAREB, el que es coneix com a
«banc dolent». Des d’aquell moment els
lloguers es disparen per sobre del que
podem considerar lloguer social i ens
trobem, quan arribem al govern municipal l’any passat, que encara no existia
una solució al conflicte.

Es pot solucionar, doncs...
Tenim la confiança que la situació és
reversible. És un tema en el qual m’he
responsabilitzat personalment de les
negociacions. En aquests moments ja
estem en contacte amb la immobiliària
de la SAREB que gestiona els pisos i
hem començat a negociar.
Entrem en qüestions que són més
habituals en l’actuació municipal. La
via pública és una de les principals
preocupacions.
Sí, i Pallejà no és una excepció. La majoria de comentaris que em fan al carrer o que m’arriben a través del correu
electrònic van en aquesta línia, sincerament. A la nostra vila existeix una
especial sensibilitat per com de nets
estan els espais que compartim, si són
o no prou accessibles, si es respecten
les normatives relatives als sorolls, per
la seguretat...
I quina és l’aposta de l’Ajuntament
pel que fa als espais públics?
Estem treballant carrer a carrer i servei
a servei per aconseguir que tots ens
sentim més orgullosos dels nostres
espais públics. Hem millorat la neteja
viària, els treballs de jardineria per al
manteniment de l’arbrat, les actua-

cions sobre les voreres, de pintura vial,
de reposició de papereres... Volem que
les persones de Pallejà se sentin orgulloses de viure al nostre municipi des
del moment en què posen un peu al
carrer. I també esperem que s’hi sentin
segures. En aquest sentit, ara per ara,
treballem en la implantació de nous
sistemes de seguretat que confiem
que rebaixaran la delictivitat que es registra al municipi.
En tot cas, cada barri té les seves
pròpies característiques; no és igual
la situació de la via pública a tots els
nuclis.
Cert. Per aquest motiu, per exemple,
hem obert un procés de proximitat a
la Magina que volem estendre a altres
zones del poble. El meu equip i jo ens
reunim periòdicament amb les veïnes
i els veïns per buscar solucions a les
moltes mancances que afecten les 200
persones que hi viuen i estem aconseguint progressos reals. I mentre treballem aquests problemes concrets d’un
barri com la Magina també atenem les
necessitats específiques i diferenciades
d’un barri com Fontpineda. Allà hem reforçat la neteja, per exemple, i, com a la
resta del municipi, estem incidint a reforçar la seguretat. Amb la CMGF també

Em reuneixo periòdicament,
a través d’un procés de
proximitat, amb els
veïns i veïnes de la Magina
per trobar solució a les
mancances que pateixen i
pretenc fer el mateix amb
altres zones del poble

treballem per millorar voreres, enllumenat, carrers i zones verdes.
Per finalitzar, què podem esperar a
Pallejà per al 2016?
Tot i que pugui sonar ingenu, vull pensar que ha de ser un any per a redreçar,
amb total seguretat, la situació econòmica en la qual ens hem vist immersos
i per a reprendre la il·lusió: la il·lusió en
allò que podem ser com a municipi, la
il·lusió per participar en la vida social i
associativa, la il·lusió per crear els mecanismes que promoguin ocupació i
benestar... la il·lusió que, entre tots, podem protagonitzar el canvi que es va
demanar. ●
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Es posa en marxa un grup de suport per
a cuidadors de malalts d’Alzheimer
La iniciativa pretén millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu que té al seu càrrec
persones en situació de dependència

L

a Fundació Ana Ribot, en col·laboració amb la Fundació Pasqual
Maragall, posa en marxa un grup
terapèutic per a familiars de malalts
d’Alzheimer. La voluntat és millorar la
qualitat de vida d’aquests cuidadors no
professionals que tenen al seu càrrec
persones que pateixen aquesta malaltia
degenerativa.

Suport als familiars
El grup es posa en marxa aquest mes de
febrer i consta de 16 sessions, una per
setmana, d’una hora i mitja de durada
cadascuna. Aquestes estaran dinamitzades per una psicòloga clínica de la
Fundació Pasqual Maragall.
En les trobades es pretén oferir assessorament i suport psicològic als
cuidadors de familiars que pateixen
Alzheimer en una fase moderada de la

Es faran un total de 16
sessions que estaran
dinamitzades per una
psicòloga clínica de la
Fundació Pasqual Maragall

malaltia. Els participants podran compartir les seves experiències alhora que
rebran consells per a superar la sobrecàrrega emocional que pateixen de forma diària. Les persones interessades a
formalitzar la inscripció caldrà que truquin al telèfon 936 632 580. ●

Es netegen les zones forestals
de Fontpineda per prevenir incendis
Als voltants de l’Escola L’Oreig i les vies Llobregat i Manantial es deixa
una franja de seguretat neta de matolls

D

es del final de desembre, s’està
treballant en la neteja forestal
al barri de Fontpineda per tal
de crear una franja de seguretat per a
prevenir incendis. En concret, s’ha començat per les zones del voltant de
l’Escola L’Oreig i les vies Llobregat i Manantial per complir un segon objectiu:
dotar-les d’una seguretat addicional
que eviti els robatoris a les llars que donen al bosc.

Franja de protecció
contra incendis
Amb la neteja de matolls i herbes, el
barri de Fontpineda ja comptarà amb
10
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una franja de protecció contra incendis
completa. Els camins forestals quedaran lliures i seran més segurs contra el
risc de foc. A més, la població pallejanenca també podrà gaudir d’un entorn
natural més net i amable. ●

Els camins forestals
aporten més seguretat
contra el foc i un
entorn natural més
net perquè tothom
pugui gaudir-ne

PROGRAMA
CARNESTOLTES
PALLEJÀ 2016

4

DIJOUS
FEBRER

Concurs de truites
es
Hora: 18.30 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________
Arribada de Sa Majestat
el Rei Carnestoltes
Hora: 19 h
Lloc: plaça de l’Estació
_________________________________________
Botifarrada pallejanenca
Hora: 19.30 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________

5

DIVENDRES
FEBRER

Taller de màscares
res
Cal inscripció prèvia
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________
Carnestoltes Zumba
Inici amb tronada a càrrec dels
Dimonis
Hora: 20 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________

PROGRAMA
FESTA MAJOR
D’HIVERN 2016

11

DIJOUS
FEBRER

Espectacle de màgia
Martingales
A càrrec de Giseve
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
_________________________________________

Ball per a joves i grans
A càrrec dels Q’76
Hora: 23.30 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________

6

DISSABTE

FEBRER

Els vampirs de la
a
Kaco surten al carrer
Hora: 10 h
Lloc: botigues i parades del mercat del
poble
_________________________________________
Pallejòdrom
Hora: 18.30 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________
Pregó
A càrrec dels Q’76
Hora: 19 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________
Rua de Carnestoltes
Hora: 19.30 h
Sortida: plaça del Castell
_________________________________________
Gran ball de disfresses
Hora: 22.30 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________

7

DIUMENGE
FEBRER

Concentració de
disfresses infantils
Hora: 12 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________
Engegada de rua infantil
Hora: 12.15 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________
Ball infantil
Hora: 13 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________

10

DIMECRES
FEBRER

Rua mortuòria i
enterrament de la sardina
Al ritme del grup local Ruachamba
Hora: 19 h
Inici: plaça Major
_________________________________________
Sardinada pallejanenca i
cremada de Rei Carnestoltes
Hora: 19.30 h
Lloc: plaça Major
_________________________________________

Lliurament de premis de
disfresses
Hora: 24 h
Lloc: plaça del Castell
______________________________________

Inauguració de l’exposició del
col·lectiu d’artistes locals
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
_________________________________________
Concert de Festa Major
A càrrec del Taller de Música
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
_________________________________________

12

DIVENDRES
FEBRER

Torneig de petanca de la gent
gran i lliurament de premis
Hora: des de les 8.30 h a les 18.30 h
Lloc: pistes de petanca del Casal de la Gent
Gran
_________________________________________
Eucaristia en honor a Santa
Eulàlia
Hora: 11 h
Lloc: parròquia Santa Eulàlia
_________________________________________

12

13

DIVENDRES
FEBRER

PROGRAMA FESTA MA
DISSABTE
FEBRER

Xocolatada popular
Hora: 11 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________

Exhibició de bitlles catalanes
Hora: 11 h
Lloc: parc de la Molinada
_________________________________________

Espectacle infantil
Amb Kids Party Show
Hora: 12 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________

Inauguració de l’exposició
«El sindicat de pagesos
a Pallejà»
Hora: 12 h
Lloc: Masia Museu
_________________________________________

Tertúlia del museu
«Records dels camps de maduixes
de Pallejà»
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
_________________________________________
Concert
Amb les actuacions de: Adrian Jara
(pop flamenc), Los Sobraos (tecnorumba),
En la Stackada (rock metal punk)
Hora: 22 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________
DEL DIVENDRES
FEBRER

12

AL DIUMENGE

21

Fira d’atraccions
Lloc: ronda Santa Eulàlia
Exposició del col·lectiu
d’artistes locals
Lloc: sala d’exposicions del Castell

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ FEBRER

6

DISSABTE

Tast de cervesa
solidària – Oxfam Trailwalker
Venda de Tiquets a 10 € (places
limitades) al local de l’avinguda Prat
de la Riba, 75
Hora: 12.30 h
Lloc: plaça Jacint Verdaguer
_________________________________________
Batucada amb Ruachamba
Hora: 18.30 h
Lloc: plaça del Castell
_________________________________________
Espectacle pirotècnic i
correfoc
Amb els Dimonis de Pallejà
Hora: 19 h
Inici i final: plaça del Castell
_________________________________________

8

Musicoral
Amb les corals: Agrupació Coral La Lira,
Schola Gregoriana de Catalunya, Coral
Heura i Orfeó Catalònia
Hora: 20 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________

14

Taller de gegants
Adreçat als alumnes de P3 de les
3 escoles públiques de Pallejà
Hora: matí
Lloc: Castell
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

FEBRER

Plantada de gegants i capgrossos
Hora: 9.30 h
Lloc: plaça de la Llum
_________________________________________
1a Fira Animalista
Diverses activitats relacionades amb
el món de l’animal
Hora: 11 h
Lloc: pista de terra del parc de la Molinada
_________________________________________
13a Trobada de Col·leccionistes
Locals de Plaques de Cava
Hora: 11 h
Lloc: plaça Major
_________________________________________
Inici de cercavila de gegants
Amb les colles de Bellouig, Cornellà de
Llobregat, Casablanca, la Granada del
Penedès, Argèles-Sur-Mer (França) i Pallejà
Hora: 11.30 h
Lloc: plaça de la Llum
_________________________________________

10

DILLUNS

FEBRER

DIUMENGE

DIMECRES
FEBRER

Taller de dimonis
Adreçat als alumnes de P4 de les
3 escoles públiques de Pallejà
Hora: matí
Lloc: Castell
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

FEBRER

4a Jornada Lliga Catalana
absoluta
Hora: de 10.30 a 13.30 h
Lloc: pavelló
Organitza: Disport FC
_________________________________________
Batejos, acció solidària
Donatius per a la investigació
del càncer
Hora: matí
Lloc: piscina coberta
Organitza: CEM Pallejà, Red de Vigilantes
Marinos
_________________________________________

DEL DILLUNS
FEBRER

8

AL DIVENDRES

12

2n període d’inscripció als
cursos de català per a adults
Lloc: Castell
Organitza: Servei Local de Català

11

DIJOUS
FEBRER

Espectacle per a la escola
Hora: matí
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: La Xarxa
_________________________________________

_________________________________________

9

DIMARTS

FEBRER

Taller d’adolescència
Hora: de 21.30 a 23 h
Lloc: rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA INS, AMPA
Escola L’Oreig
_________________________________________

16

DIMARTS
FEBRER

Taller de cuina «L’eriçó i l’ou»
Activitat «De l’hort a la biblioteca»
A partir dels 4 anys. Cal inscripció prèvia
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

AJOR D’HIVERN 2016

18

DIJOUS
FEBRER

Concentració i ballada final
de les colles de gegants
Hora: 13 h
Lloc: plaça del Castell
___________________________________

Portes obertes
Hora: 15 h
Lloc: Escola La Garalda
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

Ball de bastons
Amb els Bastoners de Pallejà
Hora: 13.30 h
Lloc: plaça del Castell
___________________________________

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

Paella popular de festa
major
A càrrec de la Peña Madridista
de Pallejà
Hora: 14 h
Lloc: Sala Pal·ladius
___________________________________

Presentació del llibre
Si te llaman Mercedes
A càrrec de l’autora Alícia
Rodríguez-Martos
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

2a Batalla de Gallos
Hora: 17 h
Lloc: glorieta del parc de la
Molinada
___________________________________
Cinefòrum de
curtmetratges
Amb la presència dels
realitzadors
Hora: 18 h
Lloc: sala d’actes del Castell
___________________________________

DEL DIMARTS
DISSABTE

12

16

DE FEBRER AL

DE MARÇ

Exposició de l’hort
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

17

DIMECRES
FEBRER

Club de lectura fàcil
Tertúlia sobre la lectura del llibre
Tristany i Isolda
Hora: 11 h
Lloc: Castell
Organitza: Servei Local de Català Biblioteca
_________________________________________
Portes obertes
Hora: 16.45 h
Lloc: Escola Àngel Guimerà
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

19

DIVENDRES
FEBRER

Racó del Conte
A càrrec de Contents Contem Contes
Cantant
Adreçat a infants a partir de 4 anys
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

20

DISSABTE
FEBRER

Portes obertes
Primària i ESO
Hora: 10 h
Lloc: Escola L’Oreig
Organitza: Ensenyament
_________________________________________
Club de lectura d’adults
Atles furtiu, d’Alfred Bosch
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________
Representació de teatre: No et
vesteixis per sopar
Venda d’entrades al local dels Amics
dels Ocells. Preu de 6 €
Hora: 20 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Grup antic de teatre
_________________________________________

21

DIUMENGE
FEBRER

Lliga Catalana – Ronda 5
Hora: 9 h
Lloc: zona bar Sala Pal·ladius
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________

Tirada al plat
Hora: 10 h
Lloc: Camp de tir
Organitza: Societat de Caçadors de Pallejà
_________________________________________
Representació de teatre: No et
vesteixis per sopar
Venda d’entrades al local dels Amics
dels Ocells. Preu de 6 €
Hora: 17 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Grup antic de teatre
_________________________________________

23

DIMARTS
FEBRER

Portes obertes
Hora: 17 h
Lloc: Escola Jacint Verdaguer
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

24

DIMECRES
FEBRER

Tarda de sexualitat
A càrrec de l’Agustina Díaz Sánchez,
llevadora de l’ambulatori
Consultes confidencials i en privat
Hora: tarda
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
_________________________________________
Club de lectura infantil: Escuela de
dragones, de Salamanda Drake
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

25

DIJOUS
FEBRER

Conte: Una mica perdut
A càrrec de Sandra Rossi. Per a nadons
de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia
Hora: 18 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

28

DIUMENGE
FEBRER

Lliga Catalana – Ronda 6
Hora: 9 h
Lloc: zona bar Sala Pal·ladius
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________
Jugateca
Gimcana a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

28

DIUMENGE
FEBRER

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

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MARÇ

1

DIMARTS
MARÇ

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h
Lloc: sala gran del Castell
_________________________________________
Taller d’adolescència
Hora: de 21.30 a 23 h
Lloc: rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA INS, AMPA
Escola L’Oreig
_________________________________________

5

DISSABTE
MARÇ

Sortida a Sant Joan de les
Abadesses
Més informació al Centre Cívic
Organitza: Club Fontpineda Plus 55
_________________________________________

6

DIUMENGE
MARÇ

Lliga Catalana – Ronda 7
Hora: 9 h
Lloc: zona bar Sala Pal·ladius
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________
Jugateca
«Els ocells del parc de la Molinada»
i «Fem caixes-niu»
A càrrec de Fundesplai
Hora: d’11.30 a 14 h
Lloc: parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

10

DIJOUS
MARÇ

«L’hort urbà DIY»
A càrrec d’Esther Casanovas. Activitat
per a adults. Cal inscripció prèvia
Hora: 18.30 h
Lloc: sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

11

DIVENDRES

MARÇ

Espectacle per a l’escola
Hora: matí
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: La Xarxa
_________________________________________
Racó del Conte
A càrrec dels Contents Contem
Contes Cantant. A partir de 4 anys
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
_________________________________________
Presentació de les parelles
lingüístiques del Programa de
Voluntariat per la Llengua
Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes del Castell
Organitza: Servei Local de Català
_________________________________________

13

DIUMENGE

DISSABTE
MARÇ

Ball de la gent gran
Hora: 21.30 h
Sala Pal·ladiius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

20

DIUMENGE
MARÇ

Jugateca
Sortida a la font de les Rovires
A càrrec de l’Ajuntament
Hora: d’11.30 a 14 h
Sortida: parc de la Molinada
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________
VII Calçotada
A càrrec de la Peña Madridista de Pallejà
Hora: 14 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________

MARÇ

Lliga Catalana – Ronda 8
Hora: 9 h
Lloc: zona bar Sala Pal·ladius
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________
Caminada solidària
Hora: 10 h
Sortida: parc dels Nens
Organitza: Associació de Veïns
de Fontpineda
_________________________________________
Jugateca
«El bon consumidor: responsable
i sostenible!»
A càrrec de Fundesplai
Hora: d’11.30 a 14 h
Lloc: parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________
Espectacle infantil
Hora: 12 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: grup local La Xarxa
_________________________________________
Ball de la gent gran
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

16

19

DIMECRES

MARÇ

Club de lectura fàcil
Tertúlia sobre la lectura del llibre
El fantasma de Canterville
Hora: 11 h
Lloc: Castell
Organitza: Servei Local de Català Biblioteca
_________________________________________

23

DIMECRES
MARÇ

Acte recordatori de la mort de
Jesús
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Testimonis de Jehovà
_________________________________________

24

DIJOUS
MARÇ

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

27

DIUMENGE
MARÇ

Ball de la Gent Gran
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

30

DIMECRES
MARÇ

Tarda de sexualitat
A càrrec de l’Agustina Díaz Sánchez,
llevadora de l’ambulatori
Consultes confidencials i en privat
Hora: tarda
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
_________________________________________

Han finalitzat les obres de l’avinguda Prat
de la Riba per a millorar la mobilitat a peu
Se n’han eliminat les plantes arbustives de les voreres i s’hi han col·locat panots

L

es obres realitzades a les voreres
de l’avinguda Prat de la Riba ja
han finalitzat. Els treballs afectaven el tram comprès entre els carrers
Joan Maragall i Cervantes i des del carrer Riera del Mig fins al de Maestro Falla i consistien a eliminar-ne les plantes
arbustives i col·locar panots al seu lloc:
d’aquesta manera es pretenia millorar
la mobilitat dels vianants, que ara troben menys obstacles a les voreres.
A més, s’han canviat o eliminat alguns
dels arbrats que es troben més a prop
dels balcons o que estan en mal estat.

La modificació s’ha fet tenint en compte
la seva distribució uniforme al llarg de
l’avinguda. Aquesta actuació és similar

L’avinguda Prat de la Riba abans de les obres

a la que es va fer fa uns anys a l’avinguda Generalitat, entre els carrers del Sol i
Pau Claris. ●

Aspecte actual de l’avinguda un cop enllestits els treballs

Substitució de les tanques
exteriors de l’escola
Àngel Guimerà
El consistori ha aprofitat les vacances escolars
per a fer aquests treballs que pretenen millorar
la seguretat del centre educatiu

L’

escola Àngel Guimerà ja
disposa de noves tanques
a tot el recinte, més segures i més resistents. Durant el mes
de desembre i les vacances escolars s’han acabat de substituir les
antigues, que eren de simple torsió, per les noves tanques electrosoldades, més difícils de trencar.
Amb aquesta actuació es vol
reforçar la seguretat del recinte i
es dóna resposta a una demanda

de feia temps del centre educatiu, que l’Ajuntament ha atès amb
la substitució de les tanques per
trams. ●

Amb aquesta actuació
es dóna resposta a una
demanda del centre
educatiu

Enllestida la nova
pista poliesportiva
a l’aire lliure

D

es de fa unes setmanes, la
ciutadania disposa d’una
nova pista poliesportiva a
l’aire lliure. Aquesta s’ha construït en
uns terrenys cedits per Ferrocarrils
de la Generalitat, a la zona del final
del soterrament del tren, i compta
amb porteries i cistelles que faciliten
la pràctica esportiva de futbol i bàsquet. Al voltant s’han instal·lat unes
tanques de fusta per adaptar-les a
l’entorn i també s’hi ha col·locat una
xarxa per a evitar que les pilotes surtin fora de la pista. ●
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L’Oficina Municipal d’Habitatge millora el seu
servei d’atenció al públic
En les darreres setmanes s’estan duent a terme reformes per a ampliar l’espai existent
en el local ubicat al carrer Mercat

L’

Oficina Municipal d’Habitatge
estrenarà local amb les reformes de millora que s’hi estan
duent a terme. L’objectiu és el d’aconseguir un espai més ampli i renovat al
local ja existent del carrer Mercat, cantonada amb el carrer J. Molins Parera.
El nou local tindrà un espai de 20 metres quadrats, que inclourà una zona
d’atenció al públic, una sala d’espera i
un lavabo. D’aquesta manera, es pretén millorar l’atenció al públic i garantir
una bona qualitat del servei. Les obres
s’estan efectuant des del passat mes de
desembre. ●

El local tindrà un
espai de 20
metres quadrats,
que inclourà una
zona d’atenció al
públic, una sala
d’espera i un lavabo

Finalitzada una de les
voreres previstes en les
obres del carrer Tarragona
S’ha enllestit el tram del costat que dóna a la
muntanya i s’han iniciat els treballs de la vorera
del costat del riu

L

es obres del carrer Tarragona
continuen segons les previsions. La vorera del costat
que dóna a la muntanya ja s’ha finalitzat, a excepció del tram afectat per la companyia elèctrica, i
a la vorera del costat del riu s’està
treballant amb l’objectiu d’afectar
al mínim possible els guals dels
veïns. Les properes fases de l’obra

16

també inclouen la instal·lació de la
nova il·luminació, la instal·lació del
telèfon i la pavimentació del carrer,
que es preveu que es faci durant la
primera quinzena de febrer. Des de
l’Ajuntament s’estan centrant els esforços a mirar que els treballs que
ha de realitzar la companyia elèctrica no provoquin cap retard en el
desenvolupament del projecte. ●
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Es reforça la pintura
vial al nucli urbà i
a Fontpineda

E

ls passos de vianants del
municipi estan subjectes a
treballs de manteniment de
la via pública: aquells que estaven
més malmesos s’estan repintant
amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’accessibilitat dels vianants,
alhora que es garanteix un correcte
nivell de neteja de l’espai públic.
En concret, s’han pintat els passos de vianants en diversos carrers
del nucli urbà de Pallejà i de la zona
del parc central i de la ronda Montmany de Fontpineda. ●

L’Ajuntament obre una via de
col·laboració amb la nova
Associació de Veïns de la Magina
Des del consistori pretenen reunir-se periòdicament
amb l’entitat per explicar les actuacions
previstes al barri

La Magina té una
nova pista per a
la pràctica del
bàsquet

E

ntre els veïns de la Magina
i l’Ajuntament de Pallejà es
posa en marxa una nova línia
de col·laboració que comptarà amb
la mediació de l’Associació de Veïns

A

quest mes de gener
s’han dut a terme
diverses actuacions
al barri de la Magina. Una de
les més importants és la instal·lació de marquesines a les
parades d’autobús, per a la
comoditat i la protecció de les
persones que utilitzen el transport públic. A més, també s’ha
construït una nova pista per a
la pràctica del bàsquet, que se
suma a la resta d’equipaments
esportius del municipi. ●

recentment creada. El treball conjunt
entre el consistori i l’entitat ha permès
detectar les necessitats més urgents
del barri. L’alcaldessa i el regidor de
participació ciutadana s’han posat a
disposició dels veïns amb la
intenció de trobar-s’hi periòdicament i poder detallar-los
les tasques que té previst realitzar l’Ajuntament de Pallejà
en aquest barri, la incidència
que tindran en els pressupostos globals del municipi
i la previsió d’actuacions a la
Magina a curt i llarg termini.
A banda d’atendre personalment les inquietuds dels
veïns, l’alcaldia es posa a disposició de l’associació per
tractar els temes referents a
aquest nucli, amb l’objectiu
de millorar el benestar dels
seus habitants. ●

Pallejà s’incorpora al Consell de Municipis Metropolitans
per la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica
Les 36 poblacions metropolitanes elaboraran una estratègia conjunta
per a millorar la qualitat de l’aire

P

allejà forma part del Consell de
Municipis Metropolitans per la
Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica, des de la seva creació el passat 1 de desembre, juntament amb la
resta de poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu d’aquest
ens és el d’elaborar una estratègia conjunta per a millorar la qualitat de l’aire.
Molts d’aquests municipis es troben
a la Zona d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric, per la contaminació
que hi arriba principalment a causa del
trànsit rodat i de les condicions meteo-

rològiques. Amb la creació d’aquest
consell de municipis es pretén coordinar mesures conjuntes, identificar les
necessitats comunes, plantejar solucions i potenciar mesures transversals
com l’educació i la sensibilització. ●

El Consell es va crear l’1
de desembre amb tots els
municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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Canvis en el mobiliari
urbà a Fontpineda
Entre les accions que s’han dut a terme hi ha la renovació
de bancs i papereres i la reparació de les bombes
del clavegueram

Aquestes millores als parcs
Central, dels Nens i dels
Encantats milloren la imatge i
la comoditat de l’espai públic

E

n els darrers dies s’ha renovat
part del mobiliari urbà de Fonpineda. Als comptadors i diferencials elèctrics del parc dels Nens i
del parc Central s’han instal·lat nous
armaris més resistents per evitar actes
vandàlics. També s’han reparat les bombes de clavegueram que no funcionaven correctament per la seva antiguitat

i s’han col·locat noves arquetes i tapes
metàl·liques que havien estat robades:
d’aquesta manera s’eviten també les
males olors.

Altres millores
El parc dels Encantats s’han substtuït els
bancs i les papereres per altres de nous,
gràcies a una subvenció de la Diputació
de Barcelona. A més, s’han netejat les
estacions de bombejament de les zones de Dr. Tarruella i de la via Farigola i
s’hi ha fet reparacions en alguns casos.
Al Centre Cívic també s’ha substituït el
mobiliari interior: els taulons amb cavallets que s’utilitzaven des de feia quinze
anys s’han canviat per una vuitantena
de taules modernes i funcionals, que
permetran realitzar les activitats culturals amb molta més comoditat. ●

El Club Fontpineda Plus 55 celebra
el 10è aniversari
En l’acte de commemoració, es va fer un homenatge a l’actual president
i a l’expresidenta

E

l Club Fontpineda Plus 55 ha celebrat el seu 10è aniversari aquest
mes de gener, i ho ha fet amb
un sopar al Centre Cívic on s’han reunit
més de 80 socis. Els van acompanyar
l’alcaldessa de Pallejà, Ascensión Ratia;
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el president de la CMGF, Rafael Martín,
i la regidora de promoció econòmica i
solidaritat, Montse Escobedo, que van
aprofitar per a brindar per la dècada del
club i, sobretot, per la bona salut de la
gent gran.
A més, es va aprofitar l’acte per a retre
un homenatge a l’actual president del
club, Joan Pons, i a l’expresidenta, Lídia
Pascual, per haver situat l’entitat com a
referent de les associacions de Pallejà. Els
dos homenatjats van tenir un record per
a les persones que van deixar empremta
al barri i van agrair l’ajuda dels socis per
a poder organitzar les 200 activitats que
s’han realitzat en aquests 10 anys. ●

Jornades de portes
obertes als centres
escolars

L’Ajuntament posa en
marxa la targeta moneder
per a les famílies amb
menys recursos

Els pares poden conèixer escoles,
instituts i llars d’infants de cara a la
matriculació per al proper curs

La targeta permetrà adquirir aliments
frescos en els establiments del poble
mes de maig

E

ls centres escolars de Pallejà obren les seves
portes en unes jornades pensades específicament per als pares dels futurs alumnes. Durant
el mes de febrer, per tenir prou temps segons el calendari de matriculació, les escoles i instituts celebren
jornades de portes obertes. Per qüestions de calendari, les llars d’infants celebraran les portes obertes al
mes d’abril. Aquestes jornades es duen a terme per tal
que els pares interessats a matricular els seus fills en
un centre concret puguin conèixer-lo prèviament. ●

Les dates són les següents:
●

Escola Àngel Guimerà: dimecres 17 de gener, 16.45 h

●

Escola La Garalda: dijous 18 de gener, 15 h

●

Escola L’Oreig: dissabte 20 de gener, 10 h (primària

i ESO) i 10.45 h (Infantil)
●

Escola Jacint Verdaguer: dimarts 23 de gener, 17 h

●

Institut de Pallejà: dimecres 24 de gener, 17 h

●

Llar d’infants Les Rovires: dimarts 12 d’abril, 17.30 h

●

Llar d’infants L’Espurna: dijous 14 d’abril, 17.30 h

L’

Ajuntament de Pallejà s’ha adherit al conveni entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Caixabank per a
posar en marxa la targeta moneder. Aquesta iniciativa és una nova forma de donar una prestació econòmica a través d’una targeta de crèdit,
i va dirigida a les famílies
que es trobin en situació
Aquesta iniciativa
de pobresa o vulnerabilievita
estigmatitzar
tat social, perquè puguin
els beneficiaris
adquirir aliments frescos
i
en fomenta
als establiments del poble
l’autonomia i
segons la seva preferència.
responsabilitat
La targeta s’emplenarà
periòdicament amb les
quanties que corresponguin, segons els barems
dels Serveis Socials: així
s’evita
l’estigmatització
dels beneficiaris i es garanteixen els drets bàsics
de foment de l’autonomia,
la promoció i la coresponsabilitat de les persones, a
més d’atendre les necessitats econòmiques. ●
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Novetats en les
tradicions nadalenques
La Cavalcada estrena carrosses i música i es recupera
el Pessebre Vivent de Pallejà

L

es festes de Nadal s’han viscut de
forma molt intensa a Pallejà, amb
una gran implicació de totes les
entitats i la participació de tots els infants. La Cavalcada de Reis ha estat una
de les que ha congregat més gent. La
comitiva la formaven unes 110 persones, entre els Reis Mags, els patges, els
músics o els carboners que anaven en
alguna de les 7 carrosses.
Les principals novetats van ser la incorporació de música a tots els vehicles,
patges adults que anaven a peu per recollir les cartes, la percussió en directe o
les noves carrosses amb diferents personatges. Per a tot això, es va comptar
amb la col·laboració de l’Antic Grup de
Teatre i Grocs Teatre, Ruachamba, Dimonis de Pallejà o els organitzadors que
han treballat en el vestuari i les carrosses
de forma desinteressada.

Recuperant les tradicions
El Nadal del 2015 també ha portat la
recuperació del tradicional Pessebre Vivent de Pallejà. L’Ajuntament vol agrair
la col·laboració dels voluntaris que han
fet possible aquesta activitat. Per la seva

banda, el grup de joves va portar un tió
a la plaça del Castell perquè els infants el
poguessin fer cagar, amb la novetat que
era solidari, ja que recollia aliments per
al banc municipal. La festa de Cap d’Any,
organitzada per l’empresa local Pepmusic_i_cia, va ser un èxit de participació,
amb més de 900 persones, i no va registrar incidents. ●

Els tallers infantils 100% Ciutadania treballen
la igualtat i la solidaritat
Durant les vacances escolars de Nadal

treballar els valors de la igualtat de

s’han organitzat els tallers infantils

gènere. La gran diversitat de tallers va

100% Ciutadania, amb el doble ob-

fer possible comptar amb la presència

jectiu d’oferir activitats lúdiques i de

d’un cotxe patrulla de la Policia Local,
una ambulància o un altre vehicle dels
Mossos perquè els infants els poguessin visitar. A més, els tallers també es
van tenyir de solidaritat amb la col·laboració amb el Banc d’Aliments i el
projecte Oxfam Trailwalker. L’èxit de
participació és degut a la tasca voluntària dels monitors.
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ESPAI ENTITATS

El Club de Patinatge Artístic
fomenta l’esperit d’equip
d’un esport individual
Amb una seixantena de membres, el club té
patinadores als jocs escolars i d’altres
que competeixen a nivell federatiu

E

l Club de Patinatge Artístic de Pallejà reuneix una
seixantena de membres que
practiquen un esport individual i
de manera competitiva, alhora que
potencia molt l’esperit d’equip i la
creació de llaços d’amistat entre els
patinadors. Els esportistes competeixen en els jocs escolars o a nivell
federatiu, en funció del nivell i els
avenços de cadascú.
Per preparar-se, assagen tots els
dimarts i dijous al pavelló i, des del
curs passat, els divendres fan classes de ball amb un professor espe-

cialitzat. Aquesta modalitat es va
programar perquè els patinadors
adquireixin més aptituds en la coreografia i perdin la vergonya als
balls. El patinatge és un esport molt
complet que desenvolupa, a més,
les habilitats d’equilibri, flexibilitat
i agilitat.
Creat el 1994, actualment el Club
està dirigit per Loly Grajea. Una de
les activitats més importants de
l’entitat és el Festival de Final de
Curs, que se celebra entre el maig i
el juny i en el qualparticipen tots els
patinadors. ●

FITXA TÈCNICA:
Nom:
Club Patinatge Artístic Pallejà
Any de fundació:
1994
Adreça:
Avinguda Onze de Setembre de 1714, 1
Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous de 17 a 19 h i divendres
de 17 a 20h
Telèfon:
936 630 243
Correu electrònic:
cpapalleja@gmail.com

Pallejà es bolca amb La Marató de TV3
El Mercadet Solidari o les activitats organitzades per les AMPA de les escoles
i per les entitats recapten en total 6.275,45 €

E

l passat mes de desembre, el municipi va demostrar, un cop més,
la seva solidaritat. Amb motiu de
La Marató de TV3, que enguany estava
dedicada a les malalties metabòliques,
es van organitzar diverses activitats per
a recollir fons. Una de les més importants va ser el Mercadet Solidari per La
Marató, sota la organització de la Xarxa
Solidària per Pallejà i la Regidoria de
Cooperació i Solidaritat i que va comptar també amb activitats paral·leles de
l’AMPA de l’Escola Jacint Verdaguer, els
Castellers de Pallejà, l’AMPA de la llar
d’infants Les Rovires i la mateixa llar d’infants. En total, es van recaptar 1.115 €.
A més, l’entitat Ruachamba va organitzar la Timbalada Solidària, els Nicolaus de l’escola Jacint Verdaguer van

oferir una cantada al mercat de Pallejà,
el Club Fontpineda Plus 55 va organitzar el Dinar Solidari per La Marató i l’es-

cola L’Oreig també va recaptar fons. La
xifra total de recollida al municipi va ser
de 6.275,45 €. ●
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Paso a paso,
cumpliendo
Durante el medio año que Entesa per Pallejà lleva
en el gobierno estamos ejecutando la ruta que hace
posible responder al encargo que se nos hizo. Nos
encontramos sentencias firmes que implicaban pagos millonarios; pues bien, ya hemos podido pagar más de tres millones de euros y hemos conseguido financiación del gobierno estatal para pagar
otros tres millones más, sin que afecte al bolsillo
de los vecinos y vecinas.
Reafirmamos el compromiso de seguir reduciendo los impuestos. Este año hemos iniciado la bajada,
pequeña, del IBI y hemos incluido más bonificaciones en la tasa de basuras. No es suficiente, pero la
prioridad para seguir ajustando los impuestos era
sanear las deudas del Ajuntament.
Calle a calle. Una mejor iluminación, más limpieza
viaria y poda del arbolado, mejor señalización, más
atención al estado de parques, colegios y espacios
públicos. Ya hemos introducido mejoras. Aun así,
hay camino por recorrer para mejorar.
El pago de los servicios municipales según renta
y situación familiar y laboral: otro gran compromiso.
De entrada, entrarán en vigor las primeras ayudas
para el pago de la tarifa de las guarderías. Serán
modestas, pero ya nos preparamos para aplicar la
tarifación social según renta y situación familiar
y laboral al resto de los servicios.
La participación efectiva con reuniones con diferentes vecinos y vecinas de calles y sectores del pueblo para proyectar conjuntamente las actuaciones
necesarias. El camino, aunque con dificultades, se
hace al andar y con todos unidos.
Grup Municipal d’Entesa per Pallejà

Más de lo mismo
El día de los Santos Inocentes, cual broma, Entesa
aprobó sus presupuestos para el 2016: después de
tres años, unos nuevos presupuestos aprobados solamente con los siete votos del equipo de gobierno
(ni siquiera ERC, el gran valedor de esta alcaldía, les
dioapoyo).
Dicen que su propuesta se basa en tres ejes: la
participación ciudadana (se les preguntó en el pleno con quién habían contado y reconocieron que
con nadie), el aumento de las partidas sociales (un
aumento de 65.000 € en un presupuesto de 12 millones) y la bajada de los salarios del equipo de gobierno (se han mantenido intactos los 133.500 € de
la última prórroga del 2014). Es decir, todo humo.
Los presupuestos son una actualización del último presupuesto de CiU, con un mínimo maquillaje.
Pura y dura continuidad. Además, se han hecho sin
que se haya presentado la famosa auditoría.
No vale continuar justificándose en la herencia
recibida para incumplir sus promesas electorales,si
a la primera oportunidad que tienen de virar el rumbo del Ayuntamiento deciden apostar por la continuidad o se dedican a tumbar sistemáticamente
las propuestas de mejora para los ciudadanos que
desde los socialistas proponemos, con la excusa del
«no hay dinero». Recuerdan ustedes mucho al PP de
Mariano Rajoy en el 2011, cuando prometieron el
oro y el moro en su programa electoral y después
hicieron todo lo contrario con la misma excusa.
Pallejà necesita valentía, gente preparada y compromiso, pero, por desgracia, nos hemos encontrado con más de lo mismo.
Socialistes de Pallejà - palleja@socialistes.cat

«Donde dije
“digo”...»

Pagar i planificar
La realitat econòmica s’imposa i ha arribat el moment de pagar, per ordre judicial, una part dels
deutes pendents de l’Ajuntament per poder continuar endavant.
Les expropiacions forçoses de les zones verdes ens
costen a tots l’escandalosa quantitat de 6.322.000
euros, en aquests moments... Una barbaritat!
Solucionarem els temes econòmics encallats de fa
temps i portarem a terme projectes nous de millora.
Continuarem endavant tenint en compte la promoció econòmica i la millora dels serveis municipals;
sobretot, els serveis socials del nostre poble.
L’inici de la legislatura ha estat difícil i sembla
que aquesta serà la tònica per als propers anys. No
obstant això, som optimistes i pensem que podrem
dur a terme, a poc a poc, els projectes que ens hem
proposat.
Ho vam dir al principi de la legislatura i ara, si ens
permeteu que hi insistim: el PDF suma sempre per
Fontpineda i per Pallejà.
Hem de ser prudents a l’hora de fer les previsions.
L’equip de govern actual està portant a terme una
planificació dels pagaments i treballarem amb les
possibilitats que ens dóna el nou pressupost.
Com sempre, farem realitat els projectes de tots:
la remodelació de la Caseta de Fusta per a la seva
utilització per part de la gent jove i les necessitats
de l’Associació Esportiva; l’arranjament de zones com
L’Oreig, la zona comercial del costat del Centre Cívic, les vies Alegria, Bellavista i Abadia de Poblet
i l’entrada a la Gran Via per Corbera... entre d’altres.
Estem decidits a fer-ho!
Grup Municipal PDF - www.fontpineda.com
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Avui som més a prop de la independència.
L’acord assolit permet l’estabilitat parlamentària,
la transversalitat del procés, tirar endavant el mandat democràtic del 27S i la declaració inicial d’independència del 9N.
ERC ha tingut un paper cabdal en tota la negociació, i ha posat sempre el país per davant. En les
últimes eleccions hem obtingut els millors resultats
de la nostra història! Hi ha més diputats independentistes al Congrés dels que hi havia hagut mai.
ERC ha triplicat el nombre de representants fins a 9
diputats. A Pallejà vam obtenir 799 vots, vuitanta-un
més que a les passades eleccions municipals.
En aquests primers sis mesos, ERC Pallejà, actuant
sempre de forma constructiva, ha donat suport a
l’equip de govern en aquelles mocions, que sent del
tot necessàries, calia tirar endavant per al bon funcionament, organització i gestió de l’Ajuntament.
En situacions com les que viu el nostre municipi
cal ser constructius i ajudar a avançar. Aquesta legislatura és vital per a afrontar els problemes que arrossega Pallejà. S’han de trobar solucions i aconseguir
fer net, entre tots, de forma participativa. A nosaltres, si es fa bé!, per sumar ens hi trobaran sempre!
Totes les mocions que hem presentat als plens de
l’Ajuntament han estat aprovades. Hem transmès a
l’equip de govern totes aquelles propostes i inquietuds que ens han fet arribar els veïns del poble. Amb
la vostra col·laboració, seguirem treballant per fer un
Pallejà millor per a tots. Us animem a participar en
les nostres reunions setmanals.
@ercpalleja
ercpalleja
www.esquerra.cat/palleja - palleja@esquerra.org

Encetem un nou any i Entesa per Pallejà va dir que
farien un nou pressupost municipal només arribar
a l’Alcaldia de Pallejà. Aquesta voluntat és l’expressada per Entesa durant els darrers anys, quan eren
a l’oposició. A més de criticar sistemàticament el
pressupost prorrogat del passat equip de govern,
proposaven per al «seu» pressupost millores fiscals,
socials, econòmiques, d’organització municipal,
etc.
Doncs al desembre es va aprovar el «seu» nou
pressupost municipal. I la nostra sorpresa és que és
exactament igual al pressupost anterior, precisament, molt criticat per Entesa, abans i ara. On és la
retirada de la TAXA D’ESCOMBRARIES, tan anunciada a bombo i plateret, recollint més de 1.000
signatures de veïns i veïnes per a aquesta retirada
quan estaven a l’oposició? On són les millores fiscals per a tots nosaltres i que tant es notariena les
nostres butxaques des del primer dia? On són les
reduccions i, fins i tot, les «QUITES» que el regidor d’hisenda, Sr. Parera, va dir que aconseguiria en
els imports de les expropiacions forçoses de zones
verdesper estalviar molts diners a l’Ajuntament?
O també, on és la important reducció dels sous
de l’equip de govern actual envers l’anterior?: ÉS
IDÈNTICA QUANTITAT EN SOUS, SENT MENYS REGIDORS A L’EQUIP DE GOVERN ARA QUE ABANS.
On és la «famosa» auditoria i el pla econòmic financer per a afrontar, segons Entesa, la nefasta gestió
anterior? Doncs ja veieu: tant queixar-se i fan un
pressupost «calcat» al de CiU Pallejà. «DONDE DIJE
“DIGO” DIGO “DIEGO”»!!
Convergència i Unió a Pallejà
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En marzo de 2015 un grupo de afiliados a Ciudadanos solicitó el registro formal de nuestro grupo local
en el Ayuntamiento de Pallejà. En pocas semanas, y
con menos medios, nos presentamos a las elecciones municipales. Gracias a que 382 vecinos nos otorgaron su confianza, conseguimos representación en
el consistorio: ¡impensable solo unas fechas antes!
Después del verano, en las elecciones regionales del 27S obtuvimos el segundo puesto (primero
como formación en solitario) en nuestro pueblo al
obtener 1.631 sufragios: toda una proeza y una gran
satisfacción.
Finalmente, en las elecciones nacionales de diciembre conseguimos 1.038 votos, con lo que se
consolidó C’s como algo más que una fuerza emergente en el municipio.
Estamos orgullosos y agradecidos por estos resultados. Pero, no conformándonos con lo obtenido,
aspiramos a más. Así que hacemos un llamamiento
a todos los vecinos que estén dispuestos a trabajar
por que no se despilfarre el dinero de los contribuyentes, por que los espacios de todos estén libres
de símbolos de unos, por que todos los ciudadanos
seamos iguales en derechos y obligaciones, por
queno se quiebre nuestra convivencia; en definitiva, por la Democracia. Llamamiento para animaros
a que nos ayudéis (como afiliados o simpatizantes)
a continuar lo iniciado no hace un año y poder hacer
que estos valores prevalezcan en nuestro municipio.
ciutadansdepalleja.blogspot.com
palleja@ciudadanos-cs.org
Cs_Palleja
CiutadansPalleja
Grupo municipal CIUTADANS-PALLEJÀ (C’s)

Notícies
breus

Noves
inscripcions als
cursos de català
per a adults
Del 8 al 12 de febrer, el Servei
Local de Català obre les inscripcions per als cursos d’adults de
febrer a juny. Els nivells i horaris
s’adaptaran a la demanda i les
necessitats dels usuaris i, com
a novetat, s’obre un taller d’escriptura. Les classes comencen
el 15 de febrer al Castell. ●

Pallejà compta
amb un
gronxador
adaptat
El municipi ha col·locat un
gronxador adaptat per a minusvàlids al parc de la ronda Santa
Eulàlia per tal de facilitar l’accés
de tota la població als jocs urbans. La nova instal·lació permet a l’usuari de cadira de rodes
pujar-hi de forma autònoma. ●

Torna la
Jugatecambiental
al parc de la
Molinada
El 28 de febrer es reprendran
les activitats de la Jugatecambiental cada diumenge al matí
al parc de la Molinada: són jocs
educatius, dirigits al públic familiar, per a aprendre conceptes
sobre la sostenibilitat ambiental. L’última sessió serà el 5 de
juny. ●

Es crea la Taula
de Suport
a la Població
Refugiada
L’Ajuntament ha aprovat una
moció per a la creació d’una
Taula de Suport a la Població
Refugiada. El consistori canalitzarà les gestions per a oferir ajuda, i per això ha obert un compte corrent i ha fet una aportació
al Fons Català de Cooperació.
Qui hi vulgui col·laborar pot
adreçar-se al departament de
Solidaritat de La Molinada. ●

Aprovacions al Ple Municipal Ple extraordinari 14/12/2015
Aprovació de la formalització de l’operació de préstec inclosa en
el Fons d’Impuls Econòmic 2015 per al finançament de sentències
judicials fermes
●

Aprovacions al Ple Municipal Ple extraordinari 28/12/2015
Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions —ajuts econòmics individuals— per a l’escolarització en
escoles bressols municipals en règim de concurrència competitiva
Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’estudi de la formació de l’instrument de planejament corresponent als
terrenys situats a l’av. Prat de la Riba sota la B-24 (núm. expedient
2675/2015)
Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’estudi de la formació de l’instrument de planejament corresponent als
terrenys situats ala finca de Ca l’Espluga i pl. Anselm Clavé (núm. expedient 2676/2015)
Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’estudi de la formació de l’instrument de planejament corresponent als
terrenys situats a la pl. J. Molins Figueras i entorn i correcció dels desajustos en l’àmbit d’actuació del sector de Can Seix (núm. expedient
2677/2015)
Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’estudi de la formació de l’instrument de planejament corresponent als
terrenys situats a l’entorn de la Casa Consistorial i terrenys de la pl.
Arquebisbe Dr. Modrego (núm. expedient 2685/2015)
●

●

●

●

●

Aprovació de la interposició del recurs de revisió contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció Segona, de data 14 de gener de 2011, dictada
en el recurs ordinari núm. 152/2008
Aprovació de l’expropiació forçosa / actuacions relatives a l’assumpció, per part de l’Ajuntament de Pallejà, de l’obligació de pagament
de la suma d’1.380.015,51 € en concepte de preu just més interessos
de demora dels articles 56 i 57 de la Llei d’Expropiació Forçosa, a favor de la mercantil BARCELONA PARK I, SA, per l’expropiació d’una
finca de la seva titularitat
Aprovació de l’expropiació forçosa / actuacions relatives a l’assumpció, per part de l’Ajuntament de Pallejà, de l’obligació de pagament
de la suma de 3.322.259,63 €, inclòs el 5% del premi d’afecció, a favor
de les mercantils GLADRI, SA, i LONGAN, SL, per l’expropiació d’una
finca de la seva titularitat
Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic
2016 i la plantilla orgànica
●

●

●

●
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