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PRESSUPOST 2016: 
augmenten en un 28,7% els recursos 
destinats a l’atenció a les persones
Els primers comptes municipals de la legislatura també 
vénen marcats per la contenció de la despesa i una 
rebaixa dels sous de l’equip de govern en un 19,5% 
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AJUNTAMENT  
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 93 663 00 00 
                  
OFICINA MPAL DE FONTPINEDA 93 650 00 01
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 663 19 23
DEIXALLERIA  93 663 26 62
RÀDIO PALLEJÀ  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 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 93 663 36 20
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 93 663 00 61
ESCOLA JACINT VERDAGUER 93 663 02 74
ESCOLA LA GARALDA  93 663 04 43
ESCOLA L’OREIG  93 650 00 87
IES PALLEJÀ  93 663 18 27
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
L’ESPURNA   93 663 30 16
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
LES ROVIRES  93 663 08 76
LLAR D’INFANTS BABIWEB 
   (Fontpineda)  93 650 08 34
LLAR D’INFANTS LA LLUNA 93 663 15 63

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

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

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

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

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

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

ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia  93 663 03 29

COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
   Informació  902 200 850
   Avaries   900 750 750
CORREUS                       93 663 08 41
FECSA-ENHER  800 760 706
SERVEI AIGÜES
   Informació  900 710 710 
   Avaries   900 700 720
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS 902 230 238
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Les polítiques locals d’ocupació afavoreixen 
la disminució de l’atur

Caminades i activitats 
esportives per a 
solidaritzar-se amb el 
banc d’aliments

Les entitats es bolquen 
amb la Festa Major de 
Santa Eulàlia

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
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J a es troba aprovat el pressupost per al 2016 

de l’Ajuntament de Pallejà. Ha estat una 

tasca que des de l’equip de govern hem 

realitzat conscients que un pressupost no és úni-

cament un exercici de fer quadrar els números: 

va molt més enllà de la comptabilitat. Perquè amb 

la distribució de la despesa a la qual hem donat el 

vistiplau estem decidint en què centrarà les seves 

polítiques el nostre consistori durant tot un any.

En el cas dels nostres comptes podem dir, sense 

dubtar-ho, que les persones són les protagonistes. 

Per sobre dels edifi cis o dels estudis i projectes, les 

veïnes i els veïns se situen al primer pla de la in-

versió municipal. Ho fem, a més, amb una especial 

atenció per aquells que requereixen més suport, ja 

que incrementem en prop d’un 30% la partida 

que es destina als Serveis Socials; així podrem 

fi nançar actuacions com el suport al lloguer social, 

els programes per a persones amb discapacitat o 

l’atenció a les famílies en risc d’exclusió social.

Tot això, no cal oblidar-ho, amb menys ingressos 

per la via dels impostos directes gràcies a l’abaixa-

da establerta de l’IBI. No tindria sentit fer un es-

forç en despesa social a costa, precisament, de les 

economies familiars.

Des de l’equip de govern municipal no tenim cap 

dubte que aquests són els comptes públics que 

necessita el nostre municipi aquí i ara. ●

Y a se encuentra aprobado el presupuesto 

para el 2016 del Ayuntamiento de Palle-

jà. Ha sido una tarea que desde el equi-

po de gobierno hemos realizado conscientes de 

que un presupuesto no es únicamente un ejer-

cicio de cuadrar los números: va mucho más allá 

de la contabilidad. Porque con la distribución del 

gasto a la que hemos dado el visto bueno estamos 

decidiendo en qué centrará sus políticas nuestro 

consistorio durante todo un año.

En el caso de nuestras cuentas podemos decir, 

sin dudarlo, que las personas son las protagonistas. 

Por encima de los edifi cios o de los estudios y pro-

yectos, las vecinas y los vecinos se sitúan en el pri-

mer plano de la inversión municipal. Lo hacemos, 

además, con una especial atención por aquellos 

que requieren de un mayor apoyo, ya que incre-

mentamos en cerca de un 30% la partida que 

se destina a los Servicios Sociales; así podremos 

fi nanciar actuaciones como el apoyo al alquiler so-

cial, los programas para personas con discapacidad 

o la atención a las familias en riesgo de exclusión 

social.

Todo ello, no hay que olvidarlo, con menos ingre-

sos por la vía de los impuestos directos gracias a 

la bajada establecida del IBI. No tendría sentido 

hacer un esfuerzo en gasto social a costa, precisa-

mente, de las economías familiares.

Desde el equipo de gobierno municipal no tene-

mos ninguna duda de que estas son las cuentas 

públicas que precisa nuestro municipio aquí y 

ahora. ●

«Podrem fi nançar actuacions com 
el suport al lloguer social, els 
programes per a persones amb 
discapacitat o l’atenció a les 
famílies en risc d’exclusió social»

Els pressupostos del 2016 situen les persones al primer 
pla de les polítiques de l’Ajuntament de Pallejà

Los presupuestos del 2016 sitúan a las personas en el 
primer plano de las políticas del Ayuntamiento de Pallejà

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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Important baixada de l’atur, amb una 
taxa que se situa en el 12,3%
El percentatge de persones desocupades al municipi es troba molt per sota de la mitjana 
catalana, comarcal i de l’àmbit metropolità

S egons les dades de l’Observato-
ri Comarcal del Baix Llobregat 
corresponents al febrer, Pallejà 

ha aconseguit reduir el nombre d’atu-
rats fi ns als 624, la xifra més baixa dels 
darrers cinc anys. En concret, un cop 
fi nalitzat el mes hi havia un total de 25 
persones menys registrades a les llistes 
de l’atur amb relació al mes de gener.

Aquestes dades confi rmen que conti-
nua la tendència a la baixa al municipi 
i que donen els seus fruits els esforços 
del consistori per prioritzar les políti-
ques d’ocupació, generar nous llocs de 
treball i afavorir la inserció laboral de les 
persones aturades.

La taxa d’atur s’ha situat en el 12,3%, 
un percentatge que es troba molt per 
sota de la mitjana de la comarca (14,4%), 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(14,3%) i de Catalunya (14,8%). ●

Pallejà ha aconseguit 
reduir el nombre 
d’aturats fi ns als 624, 
la xifra més baixa dels 
darrers cinc anys

Tres joves pallejanencs han participat 
en el projecte Innobus 2016
El programa, d’àmbit comarcal, pretenia donar a conèixer el talent dels participants 
entre les empreses del sector  

L’ Ajuntament de Pallejà col·labo-
ra en un projecte impulsat pel 
Consell Comarcal per a fomen-

tar la innovació i l’ocupació entre els 
joves del Baix Llobregat. Durant la pri-
mera setmana del mes de març, tres pa-
llejanencs amb formació universitària 
van participar en l’Innobus 2016. 

La iniciativa pretenia apropar els par-
ticipants al món empresarial de la co-
marca amb un doble objectiu: ajudar els 
joves a tirar endavant els seus projectes, 
d’una banda, i donar suport a les empre-
ses de la zona en la captació de talent i 
noves idees per al sector, de l’altra.

Els participants van poder defi nir un 
itinerari per a desenvolupar el seu pro-
pi projecte, van rebre els consells dels 
tutors i dels col·laboradors de les em-
preses i van poder donar-se a conèixer i 
generar una xarxa de contactes que els 
pot ser útil per al seu futur professional.

El programa va incloure dos dies de 
ruta en autobús per diverses empreses 
de la comarca en les quals van rebre 
xerrades formatives sobre temàtiques 
diverses. Durant la resta de la setmana 
van participar en unes sessions de tre-
ball al Citilab de Cornellà. ●

El programa va incloure 
dos dies de ruta en autobús 
per diverses empreses de 
la comarca i sessions 
de treball al Citilab de 
Cornellà
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Nous cursos de formació per a afavorir 
la inserció laboral de les persones 
en situació d’atur
La Molinada ofereix certifi cats de professionalitat així com tallers de suport 
en la recerca de feina

D urant el mes d’abril es posaran 

en marxa nous cursos que per-

metran als alumnes obtenir un 

certifi cat de professionalitat. Es tracta 

d’accions formatives subvencionades 

pel SOC i el Fons Social Europeu i que 

s’adrecen, prioritàriament, a persones 

en situació d’atur. Aquestes inclouen 

estades de pràctiques en empreses del 

sector. S’ofereixen les especialitats d’au-

xiliar de magatzem i d’atenció sociosa-

nitària de persones dependents en ins-

titucions socials.

Tallers de recerca de feina  

La Molinada ofereix també un seguit de 

tallers formatius que pretenen donar als 

participants eines que els facilitin la re-

cerca de feina. Fins ara se n’ha impartit 

un per a entendre la importància de la 

imatge personal i un altre adreçat a do-

nes de més de 45 anys. Durant aquest 

primer semestre de l’any està previst 

també oferir-ne un altre, a l’abril, de pre-

paració per a obtenir el certifi cat ACTIC; 

al maig, un sobre el recorregut compe-

tencial; i un darrer, al mes de juny, sobre 

l’entrevista per competències.

Les persones interessades en qualse-

vol d’aquestes opcions formatives han 

d’adreçar-se a La Molinada (av. Prat de 

la Riba, 27). ●

Els cursos que permeten 
obtenir un certifi cat de 
professionalitat inclouen 
estades de pràctiques en 
empreses del sector

Sortides per a reforçar 
la formació adquirida

Els alumnes del Curs de gestió 

administrativa i fi nancera del 

comerç internacional van visitar les 

instal·lacions del Port de 

Barcelona. La sortida pretenia 

reforçar els coneixements adquirits 

durant la formació i apropar els 

participants a empreses del sector.

Per la seva part, els alumnes del 

curs d’atenció sociosanitària van 

visitar el Centre per a l’Autonomia 

Personal Sírius, on van veure el 

treball que s’hi realitza per millorar 

l’autonomia i l’accessibilitat de les 

persones dependents.

L’ Ajuntament de Pallejà promou 

la posada en marxa del Club del 

Comerç. Aquesta iniciativa pre-

tén convertir-se en un punt de trobada 

en el qual els comerciants del municipi 

puguin compartir tots aquells aspectes 

relacionats amb el sector. La primera 

sessió es farà el dimarts 19 d’abril de 15 

a 16.30 h a La Molinada i comptarà amb 

la dinamització d’un expert en matèria 

comercial de la patronal PIMEC. Des del 

consistori també s’ha posat en marxa un 

programa formatiu d’assessorament in-

dividualitzat amb la intenció d’oferir als 

professionals eines per a esdevenir més 

competitius i millorar tant la seva imat-

ge com la gestió comercial del seu punt 

de venda. Aquesta acció formativa està 

subvencionada i compta amb el suport 

de la Diputació de Barcelona. ●

Suport del consistori al comerç de proximitat
Es posen en marxa nous recursos com el Club del Comerç i un nou programa formatiu 
sobre gestió comercial
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Garantir les necessitats socials i la qualita
dues de les prioritats del nou pressupost 
Els primers comptes del nou equip de govern vénen marcats per una contenció en la 
despesa i un augment dels recursos destinats a l’atenció a les persones

L’ Ajuntament de Pallejà ha apro-
vat el primer pressupost mu-
nicipal de la legislatura, que 

ascendeix a 12.069.608,46 €. La seva ela-
boració ha tingut en compte el context 
actual així com les mesures que planteja 
el pla econòmic i fi nancer que es va ela-
borar a la darreria del 2015 i que prete-
nia poder fer front al deute del consis-
tori sense que això afectés directament 
la qualitat dels serveis ni suposés un 
augment de la pressió fi scal al ciutadà. 
Aquest era un dels compromisos electo-
rals de l’actual equip de govern, així com 
el de potenciar la participació ciutadana 
per detectar les polítiques prioritàries 
que cal desenvolupar al municipi. En 
aquest sentit, el pressupost per a l’exer-
cici 2016 es caracteritza per un augment 
dels recursos destinats a les polítiques 
d’atenció a les persones i, alhora, una 

base sòlida de fi nançament que en ga-
ranteixi l’execució.

Reducció de l’Impost de 
Béns Immobles 

Els comptes municipals vénen mar-
cats per un augment dels ingressos 
d’1.896.805,38 €, un 18,5% amb relació 
a les previsions de l’any 2015. Els impos-
tos directes, però, suposen un percen-
tatge inferior al de l’anterior exercici per 

causa, principalment, de la lleugera re-
ducció de tipus de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) aprovada en les orde-
nances fi scals del 2016.

Els recursos arriben, majoritàriament, 
d’un augment d’ingressos procedents 
de les plusvàlues, d’una subvenció de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
a inversions i d’una operació de crèdit 
que s’ha obtingut a través de la Diputa-
ció de Barcelona.

Més recursos per a cobrir 
les necessitats socials 

El pressupost contempla també un aug-
ment de la despesa, amb una variació 
d’1.783.805,38 € amb relació a l’any an-
terior. La voluntat de l’equip de govern 
per a aquest exercici ha estat prioritzar 
les polítiques socials i aquelles desti-
nades a lluitar contra l’atur. La partida 

Entre les mesures 
previstes hi ha la rebaixa 
en un 19,50% de sous i 
salaris de l’equip de govern 
i l’optimització de la 
despesa corrent
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at dels serveis, 
municipal

de Serveis Socials s’incrementa en un 

28,7%, amb la voluntat de reforçar les 

línies d’acció relacionades amb el banc 

d’aliments, els ajuts i l’atenció social 

a les famílies, així com els programes 

adreçats a persones amb discapacitat. 

Aquest any també està previst destinar 

part del pressupost a garantir que els 

ciutadans que ho necessitin puguin op-

tar a un lloguer social.

Durant l’any 2016 es preveu destinar 

també més recursos a les polítiques de 

joventut i a garantir la qualitat i quantitat 

dels serveis que s’ofereixen a la ciutada-

nia amb un augment dels recursos des-

tinats al manteniment de la via pública.

A totes aquestes despeses caldrà afe-

gir el 1.381.217,19 € que resta pendent 

d’abonar en compliment d’una sentèn-

cia judicial que determina l’expropiació 

forçosa de tres fi nques.

La rebaixa de sous i salaris de l’equip 

de govern en un 19,50% i l’optimització 

de la despesa corrent són alguns dels 

aspectes que permetran que, tot i l’aug-

ment de la despesa, es pugui destinar 

una partida a realitzar algunes inver-

sions al municipi. ●

La partida de Serveis Socials 
s’incrementa en un 28,7% 
per reforçar, entre d’altres, 
el banc d’aliments i els ajuts i 
l’atenció social a les famílies

Ingressos previstos any 2016:

Distribució de la despesa any 2016:

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Transferències de capital

Passius fi nancers

 56,4%

0,9%
10,7%

21,7%

0,95%
4,35%

5%

Personal

Béns i serveis 

Despeses fi nanceres 

Transferències corrents 

Inversions   

Transferència de capital  

Actius fi nancers   

Passius fi nancers    

30,45%

2%
36,64%

10,28%

0,91%
11,44%

8,25%
0,02%
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Substitució dels 
fanals per reduir 
la contaminació 
lumínica

L’ enllumenat públic del 

municipi s’està substi-

tuint per noves tecnolo-

gies més modernes i menys con-

taminants. Els fanals en forma 

de globus que es trobaven en 

mal estat s’han canviat per d’al-

tres amb lluminària de led. Amb 

aquest reemplaçament s’acon-

segueix reduir la contaminació 

lumínica d’acord amb el que 

exigeix la normativa i alhora es 

solucionen els desperfectes de-

tectats en alguns fanals. Aques-

tes actuacions s’han dut a terme 

als carrers Pau Claris, Tarragona i 

Ausiàs March, i ara s’estendran a 

la resta del municipi. ●

Millores en el subministrament 
dels serveis de llum, aigua 
i telèfon
L’Ajuntament aprofi ta les reformes de les companyies 
subministradores per a ampliar voreres i soterrar 
el cablejat

D urant aquests primers mesos 

de l’any les companyies sub-

ministradores dels serveis de 

llum, aigua i telèfon estan renovant 

Els treballs de les 
companyies 
subministradores pretenen 
millorar la qualitat del 
servei que s’ofereix a la 
ciutadania

Enllestides les obres de millora de l’accessibilitat 
als carrers Tarragona i Velázquez
El projecte ha permès garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles 
que hi circulen

E l passat mes de febrer van fi na-

litzar les obres del carrer Tarra-

gona, que ara compta amb un 

paviment a nivell únic. Els treballs han 

suposat la remodelació de les voreres i 

un nou asfaltat, que han permès prio-

ritzar el pas dels vianants i restringir la 

velocitat dels vehicles que hi circulen.

També s’han aprofi tat les obres per a 

renovar l’enllumenat públic amb noves 

línies i la incorporació de nous fanals 

led per a reduir la contaminació lumí-

nica. D’altra banda, s’han soterrat els 

serveis de telèfon i llum, per tal de re-

duir-ne l’impacte, i s’ha col·locat la nova 

senyalització vial.

Asfaltat al carrer Velázquez  

Paral·lelament a aquestes obres, s’han 

enllestit també els treballs realitzats al 

carrer Velázquez per a millorar la segu-

retat dels vehicles que diàriament cir-

culen per aquesta via: en concret, s’hi 

ha asfaltat el tram comprès entre els 

números 22 i 34, des del carrer Sant Isi-

dre al carrer Tarragona. ●

les seves instal·lacions per millorar la 

qualitat del servei. Aigües de Barcelo-

na està substituint les canalitzacions 

d’uralita per altres d’homologades 

a la zona de l’Oreig. A més, el nucli 

urbà, la Magina i Fontpineda ja dispo-

sen de fi bra òptica. L’Ajuntament ha 

aprofi tat per a ampliar algunes vore-

res i soterrar les línies, fi ns ara aèries. 

A més, hi ha en tràmits un projecte 

de soterrament de l’enllumenat i el 

cablejat de mitja tensió en diversos 

carrers del municipi. ●
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Prova pilot a la zona esportiva: nou 
aparcament de seguretat per a motos
En les darreres setmanes s’han realitzat diversos treballs de millora amb la intenció de 
reforçar la seguretat a la zona

E l consistori ha impulsat una sèrie 

de treballs de millora a la zona 

esportiva, per cobrir-hi algunes 

necessitats existents. A l’exterior s’ha 

instal•lat un aparcament per a motos 

amb la intenció de reforçar la segure-

tat dels vehicles i vianants. Es tracta 

d’una zona del municipi que compta, 

diàriament, amb una gran afl uència de 

vianants, majoritàriament, infants que 

participen en moltes de les activitats 

esportives que es realitzen en aquest 

equipament. Aquest nou servei que es 

posa a disposició de la ciutadania no 

suposa cap cost per a l’Ajuntament. ●

El nou aparcament per a 
motos no suposa cap cost 
per a l’Ajuntament de Pallejà

Actuacions a la Magina per a garantir la 
seguretat de vehicles i vianants
Els treballs han inclòs l’arranjament del camí de terra que arriba fi ns 
a l’escola Àngel Guimerà

L a Magina millorarà l’accessibilitat 

i la seguretat dels vianants i dels 

vehicles gràcies a uns treballs 

que impulsa l’Ajuntament de Pallejà, 

amb l’estreta col·laboració de l’Associa-

ció de Veïns de la Magina. Durant els 

mesos de març, abril i maig, es duran a 

terme diverses reformes en punts de tot 

el barri. Es repararà l’asfaltat així com les 

reixes per a corregir el curs de les aigües 

pluvials, que es troben en mal estat en 

alguns carrers, sobretot al principi del 

carrer de Santa Magina venint del carrer 

Àngel Guimerà.

També està previst l’arranjament del 

camí de terra que va cap a l’escola Àn-

gel Guimerà, en el tram fi ns al carrer 

Catalunya, i s’ampliarà la vorera de l’en-

creuament dels carrers Sant Joan i San-

ta Magina. A més, s’eliminaran alguns 

arbres de la via pública en carrers com 

el de Santa Magina, Andreu Manjón i 

Sant Joan per facilitar el pas dels via-

nants per les voreres, que, sense tants 

obstacles, oferiran una major sensació 

d’amplitud.

Entre les millores previstes 
hi ha la reparació de l’asfalt 
i l’ampliació de la vorera a la 
cruïlla dels carrers Sant Joan 
i Santa Magina

Els treballs de reforma tenen una du-

rada prevista de tres mesos i l’objectiu 

de millorar el pas, tant a peu com amb 

vehicle, pels carrers del barri de la Magi-

na i, alhora, incrementar la seguretat. ●
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Millores en l’accés i el mobiliari urbà 
d’alguns espais públics de Fontpineda
Al parc Central s’han millorat les rampes, s’han instal·lat noves porteries i s’han reparat 
les dues cistelles de bàsquet

L’ Ajuntament de Pallejà està rea-
litzant millores en alguns parcs 
i zones verdes del barri de Font-

pineda. En alguns d’aquests espais s’han 
instal·lat o millorat les rampes d’accés 
per tal de facilitar-hi el pas, especial-
ment a les persones que hi accedeixen 
amb cadira de rodes i amb cotxets d’in-
fants. Els treballs s’han localitzat al parc 
Central, a la plaça dels Encantats i al parc 
dels Cingles, a la via Pallejà. També s’han 

col·locat dues noves porteries homolo-
gades al parc Central i s’hi han reparat 
les dues cistelles de bàsquet existents. 

Pel que fa a les zones verdes, s’han re-
plantat plantes aromàtiques als espais 
més deteriorats i s’han repintat algunes 
superfícies per esborrar-ne els grafi ts. Al 
costat de l’escola L’Oreig, a la via Alegria, 
s’han ampliat les baranes per garantir la 
seguretat dels alumnes que diàriament 
es desplacen per aquesta zona. ●

La Festa de l’Arbre 
permetrà condicionar 
l’esplanada de l’Oreig

A proposta de l’associació de veïns 

de Fontpineda i la CMGF, aquest any 

la 17a edició de la Festa de l’Arbre 

dedicarà els seus esforços a 

condicionar l’esplanada situada a la 

zona de l’Oreig. La celebració, que 

tindrà lloc el proper dia 9 d’abril, té 

per objectiu recuperar una zona del 

barri per tal que es converteixi en 

un espai del qual puguin gaudir tots 

els ciutadans. Durant la festa es 

plantaran més de 300 plantes i 

s’instal·larà nou mobiliari urbà.

Enllestida la segona fase de la neteja 
forestal contra incendis a Fontpineda
S’estan duent a terme treballs de neteja forestal a la via Manuel de Falla i a l’entorn 
de l’escola L’Oreig

L a Comissió Municipal de Gestió 
de Fontpineda (CMGF) i l’Ajun-
tament de Pallejà han impulsat, 

aquest any, treballs de neteja forestal 
en aquest nucli per reduir el risc d’in-
cendis. La segona franja, que agafa els 
terrenys de la via Manuel de Falla i els 
voltants de l’escola L’Oreig, ja està en-
llestida i només queda la tercera, entre 
les vies Manantial i Llobregat, que es-

tarà fi nalitzada abans de l’estiu. Aques-
ta actuació compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i respon a 
una inquietud dels veïns de Fontpine-
da, que ara podran gaudir d’un entorn 
net, verd i més segur davant el risc d’in-
cendi. En acabar s’haurà construït una 
anella verda transitable des de la via 
Llobregat fi ns la via Farigola i el camí a 
les antenes. ●

A les zones verdes de 
Fontpineda s’han replantat 
plantes aromàtiques i s’han 
repintat alguns espais per 
esborrar-ne els grafi ts 
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La Policia Local 
garanteix la seguretat 
dels pallejanencs
La seva tasca de vigilància ha fet 
possibles algunes detencions per 
robatoris al municipi els darrers mesos

L a bona comunicació entre l’Ajuntament i la Poli-

cia Local i els Mossos d’Esquadra permet mante-

nir un nivell de vigilància a Pallejà que garanteix 

la seguretat dels seus ciutadans. En els dos últims me-

sos, la Policia Local ha detingut una persona —durant 

una patrulla— per un presumpte robatori amb força i, 

uns dies més tard, i amb la col·laboració dels Mossos, 

cinc persones en una casa de Fontpineda, a més d’una 

parella que van enxampar fent-se passar per policies 

de paisà per robar mòbils a menors d’edat. ●

Participació oberta de la ciutadania en 
les decisions que afecten el seu barri
L’alcaldessa s’ha reunit amb alguns ciutadans per conèixer les seves inquietuds 
i compartir els projectes previstos a la zona

A mb la voluntat d’obrir a la par-

ticipació dels ciutadans les 

decisions que es prenen des 

del consistori, l’alcaldessa, Ascensión 

Ratia, està duent a terme un seguit de 

trobades amb veïns i veïnes del poble. 

La intenció és conèixer de primera mà 

les seves inquietuds i necessitats i in-

formar-los, en primera persona, de les 

actuacions previstes en diversos carrers 

del municipi.

El consistori, a disposició 
dels ciutadans  

A la reunió que l’alcaldessa i el regidor 

de Participació Ciutadana van organit-

zar amb els veïns i veïnes de la Magina 

fa només unes setmanes s’han afegit 

altres trobades durant els mesos de ge-

ner i febrer. Una d’elles va ser amb els 

propietaris del barri de les Cases Molins, 

amb els quals es va parlar sobre les mi-

llores previstes a la zona i es va inten-

tar buscar solucions per als problemes 

d’aparcament que pateixen diàriament.

En els darrers mesos l’alcaldessa de 

Pallejà també s’ha reunit amb els veïns 

i veïnes dels Massets, amb qui es van 

tractar aspectes importants com la ur-

banització del carrer i la connexió amb 

el clavegueram. Prèviament a l’inici de 

les obres del carrer Tarragona, l’equip 

de govern va voler reunir-se amb els 

propietaris afectats per explicar les ac-

tuacions que s’hi volien dur a terme i 

les mesures que es prendrien per a mi-

nimitzar les molèsties a la zona. Durant 

el mes de febrer l’alcaldessa també s’ha 

reunit amb els veïns i veïnes del carrer 

Enric Morera i de la plaça Anselm Clavé.

Aquestes són només algunes de les 

reunions que s’han dut a terme en les 

darreres setmanes amb la intenció 

d’obrir un canal directe entre l’Ajun-

tament i la ciutadania. El consistori es 

posa a disposició dels veïns i veïnes del 

municipi per atendre les seves inquie-

tuds i millorar la seva qualitat de vida. ●

La voluntat del consistori 
amb aquestes reunions és 
obrir un canal directe entre 
l’Ajuntament i la ciutadania
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L’antiga Creu Roja 
es convertirà 
en el punt 
d’estacionament 
de les ambulàncies

L’ edifi ci de l’antiga Creu Roja, 

annex a la Torre Fabregat, 

tindrà un nou ús. Les obres 

de reforma a les quals es sotmetrà 

permetran convertir-lo en el punt 

d’estacionament i recepció de les 

ambulàncies de la zona. Gràcies a 

un conveni signat amb l’empresa de 

transport sanitari per un període de 

8 anys, aquesta assumirà una part 

de la despesa total de la reforma. Un 

altre dels espais de l’edifi ci també es 

cedirà a l’Associació Amics del Mu-

seu, perquè hi puguin restaurar nous 

elements per a incorporar al Museu 

de Pallejà. A banda dels treballs ne-

cessaris de rehabilitació i adequació, 

també se’n repararà la coberta, per 

evitar les humitats, i se’n reforçaran 

alguns punts de l’estructura. ●

L’Ajuntament signa un conveni amb Solidança 
per impulsar tasques de reinserció laboral 
L’entitat treballarà conjuntament amb els Serveis Socials i destinarà un 0,5% de la roba 
recollida al banc municipal

L’ Ajuntament de Pallejà ha sig-

nat un conveni amb l’entitat de 

recollida de roba Solidança per 

impulsar tasques de reinserció laboral 

amb els ciutadans amb més difi cultats 

del municipi. Segons l’acord, els Serveis 

Socials municipals treballaran conjun-

tament amb Solidança per identifi car 

les persones en risc d’exclusió social i 

oferir-los formació per tal de millorar la 

seva capacitat de trobar feina. A més, 

l’entitat lliurarà anualment el 0,5% en 

pes de la roba recollida a Pallejà al banc 

municipal, percentatge que suposa uns 

150 quilograms anuals. Aquest és el 

primer conveni que signa el consistori 

amb Solidança, malgrat que l’entitat ja 

fa temps que presta el servei de recolli-

da de roba, electrodomèstics, olis i mo-

bles al municipi. ●

Treball conjunt amb el Consell 
Comarcal per a desenvolupar noves 
polítiques d’envelliment actiu
L’alcaldessa, Ascensión Ratia, s’ha reunit amb la 
consellera de Gent Gran i Dones per defi nir de forma 
conjunta les línies d’actuació

L’ Ajuntament de Pallejà tre-

ballarà conjuntament amb 

el Consell Comarcal en 

diferents projectes sobre l’envelli-

ment actiu i la situació de les do-

nes. L’alcaldessa, Ascensión Ratia, 

es va reunir a mitjan mes de març 

amb la consellera de Gent Gran 

i Dones del Baix Llobregat, Vicky 

Castellanos, per defi nir les línies 

d’actuació i les polítiques que s’han 

de desenvolupar els propers anys 

en aquests àmbits.

A més, la trobada també va servir 

per a convidar el municipi a parti-

cipar en el Consell de les Dones i el 

Consell Consultiu de la Gent Gran 

del Baix Llobregat, on es treballa 

amb la resta de poblacions de la 

comarca. ●

En la trobada es va 
convidar Pallejà a 
participar en el Consell 
de les Dones i el Consell 
Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat
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Gran resposta de la ciutadania en la 
2a Jornada de la «Saludaritat» 
Les activitats van recaptar 2.059,5 €, destinats a la Xarxa Solidària d’Aliments

E l diumenge 13 de març es va 
celebrar la segona jornada de 
la «Saludaritat», on els palleja-

nencs van demostrar un cop més el seu 
alt nivell de participació i implicació en 
les causes solidàries. En total, es van 
recaptar 2.059,5 € gràcies a la venda 
de samarretes i a un esmorzar solidari, 
uns diners destinats a la Xarxa Solidària 
d’Aliments.

En la jornada, que també potencia la 
salut a través de l’esport, hi havia orga-
nitzades tres caminades, de difi cultat 
diversa, que van seguir recorreguts 
per Fontpineda i pel nucli urbà, a més 
d’una master class de ball a càrrec dels 
instructors de la Piscina de Pallejà. L’èxit 
va ser possible gràcies al nombrós grup 

de voluntaris que des de dies abans va 
preparar-ho tot per a l’esmorzar solida-
ri i que també donava suport a les ca-
minades i als punts informatius.

Comerços, associacions i empreses 
del poble també van co·laborar en 
aquesta jornada, que va comptar amb 
un «Punt de Salut» a càrrec del Centre 
d’Atenció Primària. ●

Un grup de voluntaris va 
organitzar l’esmorzar solidari 
i es va ocupar de la venda 
de samarretes als punts 
informatius
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L’Assemblea Jove: una eina de 
participació juvenil
Els nois i noies poden expressar-hi les seves inquietuds i necessitats sobre temes 
que els afecten i formar part de la presa de decisions

U n cop cada mes i mig, aproxi-

madament, el Jovespai acull 

una nova Assemblea Jove de 

Participació, una sessió on es crida a les 

aportacions dels nois i noies del muni-

cipi sobre temes que els afecten. L’ela-

boració del pressupost de Joventut o la 

programació de la Festa Major són pro-

jectes tractats a partir de les inquietuds 

i necessitats expressades en aquestes 

sessions, on participen tant joves que 

formen part d’entitats com altres a ni-

vell individual, estudiants i treballadors. 

La darrera sessió celebrada va ser el 9 

de març, on hi va haver una pluja d’idees 

de cara a la Festa Major d’estiu i es va 

valorar la de Santa Eulàlia. L’Assemblea 

Jove també s’organitza en comissions 

de treball, com la de recent creació so-

bre videojocs, que s’ocupa d’organitzar 

tornejos al municipi. ●

En la darrera assemblea es 
van fer propostes de cara a 
la Festa Major d’estiu

Obert el període de preinscripció 
i matrícula escolar
Les famílies amb infants i/o joves que hagin de cursar el segon cicle d’educació infantil, 
primària o ESO podran presentar les sol·licituds des del 30 de març al 7 d’abril

E ls mesos d’abril i maig són temps 

de preinscripcions i matrícules 

escolars i cal estar atents per a no 

passar cap termini. Els primers són els 

del segon cicle d’educació infantil i els 

d’educació primària i secundària obliga-

tòria. El termini de presentació de sol·li-

cituds és del 30 de març al 7 d’abril (o el 

6 d’abril a les 24 h si es fa per Internet) i 

el 15 d’abril es publicaran les llistes ba-

remades. El sorteig per a determinar el 

número de desempat serà el 18 d’abril 

als Serveis Centrals d’Ensenyament.

Cada centre resoldrà les seves peti-

cions i el 20 de maig publicarà la llista 

d’admesos i d’infants o joves en espera. 

La matrícula genèrica caldrà fer-la del 

13 al 17 de juny, excepte per als cursos 

de 2n, 3r i 4t d’ESO, que serà del 27 de 

juny a l’1 de juliol.

Calendari per a les llars 
d’infants  

En el cas del primer cicle d’educació in-

fantil la presentació de les sol·licituds és 

una mica més tard: del 2 al 13 de maig. 

El sorteig de desempat es farà el 31 de 

maig i tres dies més tard es publicaran 

les llistes d’admesos. La matriculació 

caldrà fer-la del 6 al 10 de juny. ● 



 DIMECRES
 MARÇ

Club de lectura infantil i juvenil: 
El dit màgic, de Roald Dahl
Hora: 18.30 h

Lloc: Biblioteca

Organitza: Biblioteca

_________________________________________

Programa Mes de la Dona
Cornelia Abril
Sóc, ets, som dones!
Jazz, fl amenc i literatura
Hora: 19 h

Lloc: Sala d’actes del Castell

Organitza: Igualtat

_________________________________________

 DISSABTE
 ABRIL

Taller de polseres candeles
Hora: 10 h

Lloc: Sala gran del Castell

Organitza: Cooperació

_________________________________________

Espectacle: Mia Mamma
Preu: 5 € (menors de 18 anys), 8  € (majors 

de 18 anys)

Hora: 18 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Cultura

_________________________________________
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AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MARÇ

Preinscripció curs escolar 
2016-2017 per al segon cicle 
d’educació infantil, educació 
primària, centres integrats i 
educació secundària 
obligatòria
Lloc: Escoles i/o instituts
Organitza: Ensenyament

DEL DIMECRES           DE MARÇ AL

DIJOUS          D’ABRIL 

30
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AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ ABRIL

3 DIUMENGE
 ABRIL

Interclubs 2016
Amb la participació dels clubs de 
Castelldefels, Setmenat, Matadepera, 
Caldes i Pallejà
Hora: de 9 a 14 h

Lloc: Pavelló

Organitza: Club de Patinatge Pallejà

_________________________________________

Lliga Catalana – Ronda 9
Hora: 9 h

Lloc: Zona bar Sala Pal·ladius

Organitza: Club Escacs Pallejà

_________________________________________

Festa de Pasqua
Hora: 11 h 

Lloc: Centre Cívic Fontpineda

Organitza: Cercle Hispano Belga

_________________________________________

Jugateca: «Transformem els 
materials»
Hora: 11.30 h 

Lloc: Parc de la Molinada 

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Sessió de ball + dinar
Hora: 14.30 h 

Preu: 10 €/soci, 13 €/no soci

Lloc: Centre Cívic Fontpineda

Organitza: Club Fontpineda Plus 55

_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: 18 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Preu: 5 €

Organitza: Associació de la Gent Gran

_________________________________________

 DILLUNS
 ABRIL

Visita de l’escola Jacint 
Verdaguer a l’ajuntament
Hora: 9 h

Lloc: Ajuntament

Organitza: Ensenyament

_________________________________________

 DIMECRES
 ABRIL

Inici sessions de formació ACTIC
Certifi ca els teus coneixements
Hora: De 15 a 18 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Promoció Econòmica

_________________________________________
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Xerrada: Els subministraments 
de la llar
Hora: 16 h

Lloc: Casal de la Gent Gran

Organitza: Diputació de Barcelona

Gent Gran

_________________________________________

 DISSABTE
 ABRIL

Taller de polseres candeles
Hora: 10 h

Lloc: Sala gran del Castell

Organitza: Cooperació

_________________________________________

Festa de l’Arbre
Hora: 11 h

Lloc: Esplanada costat escola L’Oreig

Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda 

i CMGF

_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: 21.30 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Preu: 5 €

Organitza: Associació de la Gent Gran

_________________________________________

 DIUMENGE
 ABRIL

Jugateca: «El conte reciclat i la 
gimcana del reciclatge», a càrrec 
de Fundesplai
Hora: 11 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Aniversari Malignos
Hora: Tot el dia

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Malignos Gang Barcelona

_________________________________________

 DILLUNS
 ABRIL

Visita escola La Garalda 
a l’ajuntament
Hora: 9 h

Lloc: Ajuntament

Organitza: Ensenyament

_________________________________________

Acte multitudinari sobre el 
procés constituent
Hora: 19 h

Lloc: Sala d’actes del Castell

Organitza: ANC Pallejà

_________________________________________
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 DIMARTS
 ABRIL

Inici del curs d’atenció 
sociosanitària de persones 
dependents en institucions 
socials
Hora: De 9 a 15 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Promoció Econòmica

_________________________________________

Portes obertes
Hora: 17.30 h

Lloc: LLIM Les Rovires

Organitza: Ensenyament

_________________________________________

 DIMECRES
 ABRIL

Xerrada col·loqui sobre el llibre 
Flores de Bach, relatos y 
emociones, d’Elvira Anducas
Hora: 17.30 h

Lloc: Sala gran del Castell

Organitza: Biblioteca

_________________________________________

 DIJOUS
 ABRIL

Portes obertes
Hora: 17.30 h

Lloc: LLIM L’Espurna

Organitza: Ensenyament

_________________________________________

 DISSABTE
 ABRIL

Pla de mobilitat 
urbana – “Mou-te en bici i 
Mou-te a peu”
Hora: 10.30 h a 13 h

Organitza: Medi Ambient

_________________________________________

Festa dels 80
Hora: 22.30 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Cultura

_________________________________________

 DIUMENGE
 ABRIL

Jugateca: «Excursió fi ns al riu!», 
a càrrec de Fundesplai
Hora: 11 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Feria de Abril
Hora: Tot el dia

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Palmas y al Compás

_________________________________________
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18 DILLUNS
 ABRIL

Visita de l’escola La Garalda a 
l’ajuntament
Hora: 9 h

Lloc: Ajuntament

Organitza: Ensenyament

_________________________________________

Inici Curs d’Activitats Auxiliars 
de Magatzem
Hora: De 9 a 14.30 h

Lloc: Castell

Organitza: Promoció Econòmica

_________________________________________

 DIMARTS
 ABRIL

1a sessió Club del Comerç
Competidors vs col·laboradors

Hora: De 15 a 16.30 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Comerç i PIMEC

_________________________________________

Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h

Lloc: Rambla Pau Casals, 6

Organitza: Ensenyament, AMPA INS Pallejà, 

AMPA Escola L’Oreig

_________________________________________

 DIJOUS
 ABRIL

Excursió a la Fageda i al poble 
medieval de Santa Pau
Hora: de 8 a 14 h

Sortida de la zona esportiva

Cal inscripció prèvia del 29.03.16 al 13.04.16

Organitza: Gent Gran 

_________________________________________

Pla de mobilitat urbana
Taller participatiu oberta a la ciutadania 

i entitats

Hora: 19 h a 21.30 h

Lloc: Centre Cívic Fontpineda

Organitza: Medi Ambient

_________________________________________

Bingo
Hora: 18 h

Lloc: Casal de la Gent Gran

Organitza: Gent Gran

_________________________________________
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 DILLUNS
 ABRIL

Visita de l’escola La Garalda 
a l’ajuntament
Hora: 9 h

Lloc: Ajuntament

Organitza: Ensenyament

_________________________________________

 DIMARTS
 ABRIL

Laboratori de lectura: Pim 
Pam Pomelo
A càrrec de Marta Roig

Hora: 18 h

Lloc: Sala gran del Castell

Organitza: Biblioteca

_________________________________________

 DIJOUS
 ABRIL

Pla de mobilitat urbana
Taller participatiu oberta a la ciutadania 

i entitats

Hora: 19 h a 21.30 h

Lloc: Castell

Organitza: Medi Ambient

_________________________________________

 DIVENDRES
 ABRIL

Tarda jove de sexualitat
A càrrec de l’Eli Márquez, llevadora de 

l’ambulatori

Consultes confi dencials i en privat

Lloc: Jovespai

Organitza: Joventut i Ambulatori 

_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca: «Les plantes del parc 
de la Molinada. Fem remeis amb 
plantes»
A càrrec de Fundesplai

Hora: 11 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________
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Ball de la gent gran
Hora: 18 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Preu: 5 €

Organitza: Associació de la Gent Gran

_________________________________________

 DIMARTS
 MAIG

Visita de l’escola La Garalda 
al mercat municipal
Hora: De 9 a 11 h

Lloc: Mercat municipal

Organitza: Comerç

_________________________________________

 DIMECRES
 MAIG

Visita de l’escola La Garalda 
al mercat municipal
Hora: De 9 a 11 h

Lloc: Mercat municipal

Organitza: Comerç

_________________________________________

 DIVENDRES
 MAIG

Sessió formativa de 
manipuladors d’aliments
Hora: De 9 a 14 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Promoció Econòmica

_________________________________________

 DISSABTE
 MAIG

Salsoteca
Hora: 21 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Palmas y al Compás

_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca
Hora: 11 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Preinscripció curs 2016-2017 
llars d’infants
Lloc: Llars d’infants
Organitza: Ensenyament

DEL DILLUNS           DE MAIG AL

DIVENDRES           DE MAIG 

2
13

3

4

6

 DIMARTS
 MAIG

Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h

Lloc: Rambla Pau Casals, 6

Organitza: Ensenyament, AMPA INS Pallejà, 

AMPA Escola L’Oreig

_________________________________________

Inici sessions formatives de 
recorregut competencial
Hora: De 9 a 15 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Promoció Econòmica

_________________________________________

2a sessió Club del Comerç
Hora: De 15 a 16.30 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Comerç

_________________________________________

 DIJOUS
 MAIG

Bingo
Hora: 18 h

Lloc: Casal de la Gent Gran

Organitza: Gent Gran

_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca: projecte «Orenetes», 
a càrrec de Fundesplai
Hora: 11 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: 18 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Preu: 5 €

Organitza: Associació de la Gent Gran

_________________________________________

 DIVENDRES
 MAIG

Inauguració Jornades de la 
Gent Gran
Hora: 18 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Gent Gran

_________________________________________

7

8

10

12

Jornades de la Gent Gran
Programa específi c
Organitza: Gent Gran

DEL DIUMENGE           DE MAIG AL

DIVENDRES           DE MAIG 

15

27

15

 DISSABTE
 MAIG

Espectacle musical: Gisela y el 
libro mágico
Hora: 19.30 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Preu entrada anticipada: a Atrapalo

15 €/adults i 12 € /infants de 2 a 12 anys

Preu mateix dia: 18 €/aduls, 15 €/infants de 

2 a 12 anys.

Organitza: Cultura

_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca
Hora: 11 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

 DIVENDRES
 MAIG

Cloenda Jornades de la Gent 
Gran
Hora: 17 h

Lloc: Plaça del Castell

Organitza: Gent Gran

_________________________________________

Tarda jove de sexualitat
A a càrrec de l’Eli Márquez, llevadora de 

l’ambulatori

Consultes confi dencials i en privat

Lloc: Jovespai

Organitza: Joventut i Ambulatori

_________________________________________

 DISSABTE
 MAIG

Open de Físic Culturisme
Hora: Tot el dia

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Federació Físic Culturisme

_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca: «Estampem la 
samarreta», a càrrec de 
Fundesplai
Hora: 18 h

Lloc: Parc de la Molinada

Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: 18 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Preu: 5 €

Organitza: Associació de la Gent Gran

_________________________________________
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Més de 2.000 persones participen en 
el Carnestoltes 2016

U n any més, el Carnestoltes ha deixat a Pallejà unes xifres d’èxit: més de dues 

mil persones formaven les 52 comparses que van ballar i desfi lar a la Rua de 

la Disbauxa mostrant les seves disfresses i acompanyades, la majoria d’elles, 

per espectaculars carrosses. El premi principal se’l va endur la comparsa «Quq», dels 

quarantins del ‘74. L’Associació de la Gent Gran també va participar en la rua i ho va 

fer amb una comparsa formada per una seixantena de persones. ●



Gran implicació de les entitats durant 
la Festa Major de Santa Eulàlia

E l cap de setmana del 12, 13 i 14 de febrer es va celebrar la Festa Major          

d’Hivern en honor a la patrona, santa Eulàlia. Una gran varietat d’activitats 

pensades per a tots els públics van vestir la festa, que va comptar, un any 

més, amb la col·laboració d’entitats i col·lectius locals. Entre les propostes no van 

faltar la cercavila de gegants, l’espectacle dels Dimonis de Pallejà, el concert coral           

i la 1a Fira Animalista del municipi. ●
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E l correcte reciclatge dels residus 

té molts benefi cis per a la ciutada-

nia, el municipi i el medi ambient. 

La recuperació del material recollit per-

met produir nous productes, estalviar en 

el consum de recursos naturals, d’aigua 

i d’energia, reduir l’ús dels abocadors i 

les plantes d’incineració i les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle. A més, re-

porta benefi cis econòmics, tant per la 

creació de llocs de treball al sector com 

per l’augment dels ingressos per al mu-

nicipi, proporcionals a les tones recicla-

des. Tot plegat s’aconsegueix amb la se-

paració dels residus des de casa i reduint 

al màxim el percentatge d’impropis en 

cada fracció per facilitar-ne la posterior 

classifi cació. 

Menys ingressos si no         
es recicla

En canvi, no reciclar pot provocar l’es-

gotament dels recursos naturals i una 

Un bon reciclatge aporta benefi cis 
mediambientals, econòmics i socials
Els pallejanencs tenen a les seves mans millorar-lo mitjançant la correcta 
separació dels residus

major contaminació de l’aire, les aigües i 

els sòls, a més de la reducció dels llocs de 

No reciclar pot fer perdre 
el retorn del cànon per la 
disposició del rebuig, que 
suposa entre 8.000 i 10.000 €

treball associats al sector. Per al municipi 

suposa una reducció dels ingressos, com 

ha passat aquest any, en què s’ha deixat 

de rebre el retorn del cànon que s’obté 

per la disposició del rebuig, la qual cosa 

suposa una pèrdua d’entre 8.000 i 10.000 

€. Una altra de les conseqüències patides 

darrerament ha estat el canvi de la plan-

ta de tractament de la fracció orgànica, 

per l’elevada presència d’impropis. ●

E l mes de març s’han organitzat 

diverses activitats dedicades al 

gènere femení, en commemora-

ció del Dia Internacional de les Dones. 

La Molinada ha impulsat un curs de for-

mació per a dones de més de 45 anys, 

per a facilitar-los els canvis i la cerca de 

feina, i ha acollit un taller, a càrrec de 

Xavier Vicent, sobre les autoexigències 

i les «motxilles» que es posen les dones.

A més, també s’ha celebrat un so-

par-concert amb el grup Jazz de Copes i 

un espectacle de jazz, fl amenc i literatu-

ra a càrrec de Cornelia Abril. El dia cen-

Pallejà dedica tot el mes 
de març a la dona
Diversos tallers, cursos de formació i activitats musicals 
commemoren el Dia Internacional de les Dones

tral de celebració va ser el 8 de març, 

quan es va llegir el manifest davant 

l’ajuntament, es va inaugurar l’exposi-

ció «Les dones i l’art» a la Biblioteca i es 

va projectar el documental Indomables, 

una historia de mujeres libres. ●
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Club de Futbol Pallejà: 
formació que els ajuda a 
créixer com a jugadors i com 
a persones
L’entitat és una de les més grans del municipi 
pel que fa al nombre d’esportistes i equips

A pocs anys de complir el centenari, el Club de Futbol Pallejà comp-

ta amb un important nombre d’equips i jugadors: aquesta tempo-

rada són 297 esportistes, des de les prepromeses fi ns als més ve-

terans, l’equip amateur. En competició té una trentena d’equips, i no només 

masculins, sinó que ha integrat també les nenes i les dones en els seus tres 

equips femenins: aleví-infantil, cadet-juvenil i amateur.

El principal objectiu de l’entitat és formar les persones en un sentit inte-

gral: així, utilitzen el futbol com a eina per a formar bons jugadors —mit-

jançant l’entrenament constant i la disputa de partits— i per a fer-los créixer 

com a persones, a través dels valors que transmeten.

El club està presidit per Miquel Parés, acompanyat d’una junta directiva 

de 8 membres, i compta amb un personal tècnic, com entrenadors i prepa-

radors físics, d’una seixantena de persones. Les seves instal·lacions estan al 

Camp Municipal de Pallejà. ●

FITXA TÈCNICA:
Nom: 
Club de Futbol Pallejà
Any de fundació: 
1922

Adreça: 
Avinguda Onze de Setembre de 1714, 1
Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a dijous de 17.30 a 19 h
Telèfon: 
936 630 243 – ext. 4
Correu electrònic: 
cf.palleja@hotmail.com

ESPAI ENTITATS

Un Sant Jordi amb roses, llibres i sardanes
El consistori organitza una gran diada sardanista amb la Cobla Ciutat de Terrassa

L a celebració de la diada de Sant 

Jordi serà més completa que en 

altres anys. El fet que caigui en 

dissabte farà possible que, a banda de 

les tradicionals roses i llibres, també hi 

hagi tallers, clubs de lectura i el lliura-

ment de premis del 29è concurs lite-

rari el mateix dia de Sant Jordi. A més, 

la principal novetat serà la jornada sar-

danista que ha organitzat el consistori 

amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Cada 

dissabte a les 12 h es fan tallers gratuïts 

a la plaça del Castell per a tots aquells 

que vulguin aprendre a ballar sardanes.

29è Concurs Literari 

Tots els pallejanencs de més de 8 anys 

poden participar en el Concurs Literari 

de Sant Jordi presentant una obra en 

vers o en prosa, narració o conte, en 

català o en castellà, en funció de la ca-

tegoria. Els originals es poden presentar 

fi ns el dia 8 d’abril. Podreu trobar-ne les 

bases al web municipal. Un jurat deci-

dirà els guanyadors, que es donaran a 

conèixer el mateix dia 23 d’abril a les 20 

h del vespre. ●

Cada dissabte es fan 
tallers gratuïts per a 
aprendre a ballar sardanes, 
a la plaça del Castell 
a les 12 h
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Durant els últims anys, als plens de l’Ajuntament 
hem sentit expressions com «manca de transparèn-
cia» i «falta de participació» utilitzades pels diferents 
grups municipals en referència a l’actitud de l’antic 
equip de govern, expressions que eren punta de 
llança de totes les formacions polítiques. Fa set me-
sos que es va formalitzar el nou equip de govern. Els 
correspon a ells desenvolupar i potenciar aquests 
valors tan importants, valors que ells mateixos tant 
havien trobat a faltar. A Pallejà hi ha 5 formacions 
polítiques i totes elles representen els veïns del po-
ble; totes elles, amb punts de vista diferents, treba-
llen pel bé del poble. Els partits de l’oposició restem 
en espera de veure com actuarà l’equip de govern.

Decisions. Sembla que, de moment, toca anar 
«dia a dia». Els primers dies, res a dir. Ara haurien de 
planifi car més i evitar caure en errors, com contrac-
tar treballadors que hauran d’acomiadar setmanes 
més tard. Què hi ha? Què ha passat? Improvisació? 
Manca de coneixement? O potser voler forçar una 
situació que després, per no comptar amb els repre-
sentants legals i jurídics de l’Ajuntament, s’ha hagut 
d’aturar a corre-cuita?

Finalment, volem expressar el nostre reconeixe-
ment i agraïment a tots els veïns que ens han fet 
confi ança per a defensar les seves peticions: neteja 
del Paradís, més papereres, qüestions del passeig de 
les Masies, problemes del carrer Velázquez, gronxa-
dor per a minusvàlids, seguretat i senyalització del 
carril bici. Sense ells no podríem fer la nostra feina. 
Moltes gràcies.
     @ercpalleja          ercpalleja      
www.esquerra.cat/palleja - palleja@esquerra.org 

En la oposición insistíamos sobre la necesidad de 
aprobar un presupuesto municipal. Ahora, en el go-
bierno, hemos podido aprobarlo para el año 2016 
tras años sin él. Y no es anecdótico, permite ordenar 
las cuentas y los pagos que dejó pendientes el ante-
rior alcalde y llevar a la práctica los compromisos que 
adquirimos con los vecinos y vecinas.

El trabajo diario permite ahorrar en las partidas 
que, sin atención y dedicación, siempre disparan el 
gasto en elementos que no notan las personas. He-
mos reducido un 19,5% los salarios del gobierno y un 
5% los gastos en personal. Bajamos un 14,3% el coste 
en material de ofi cina, un 19,8% en fotocopias y un 
47,4% menos en material informático. En revistas y 
diarios nos gastaremos un 34% menos.

Ahorrar permitirá priorizar. Las prioridades son 
claras: creamos una partida, tras años sin ella, para 
poder mejorar y reformar poco a poco las calles del 
pueblo, aumentamos el gasto social un 29% y las po-
líticas de juventud un 17%. Las partidas para generar 
empleo y para poder establecer políticas de acceso a 
la vivienda también salen reforzadas.

Una gestión que da margen para pagar las deudas 
por sentencias judiciales que dejó la legislatura ante-
rior sin que los vecinos y vecinas deban hacer contri-
buciones especiales. Un orden que permite empezar 
a bajar los impuestos y sentar las bases para que los 
tributos de Pallejà se puedan ir ajustando, como nos 
comprometimos, y se asemejen a los que se pagan 
en pueblos cercanos. Y seguiremos con la tarea que 
nos encomendasteis. 
     @entesapalleja         entesa.perpalleja  
Grup Municipal d’Entesa per Pallejà

Ahorrar, priorizar 
e invertir

La seguretat és un tema que preocupa, i molt, tot el 
veïnat. Necessitem seguretat contra els robatoris, 
hi ha d’haver més seguretat vial als nostres carrers i 
cal treballar per tenir una franja de protecció efi caç 
contra els incendis forestals.

Volem sentir-nos lliures per a passejar i per a gau-
dir de les nostres llars i de la nostra família, que són 
els béns més preuats que tenim.

NOTÍCIES ALARMANTS
Últimament les notícies a la premsa no poden ser 

més alarmants, però estem treballant perquè, amb 
els mitjans de què disposem en el nostre municipi, al 
nostre barri, ens sentim cada dia més segurs.

Som conscients que amb els efectius que tenim 
de la Guàrdia Urbana, 18 agents, i encara que sempre 
tenim els Mossos al nostre costat, és difícil arribar a 
tots els llocs i d’una manera permanent.

En els últims anys les xifres a Pallejà són positi-
ves i els robatoris cada vegada han baixat més, en 
nombre i en intensitat.

VIDEOVIGILÀNCIA I RADARS MÒBILS
El PDF SEMPRE hem apostat per incorporar les 

càmeres de videovigilància i per reforçar la segure-
tat. Això està aconseguit, però no és sufi cient. Treba-
llem per aconseguir instal·lar més càmeres i, amb els 
radars mòbils i els senyals informatius, tenir uns ca-
rrers més tranquils. En breu se’n veuran els resultats.

GRÀCIES
Finalment, volem donar les gràcies a la col·labo-

ració ciutadana, a la Guàrdia Urbana i als Mossos 
d’Esquadra per aconseguir detenir en els últims dies 
5 individus in fraganti en una casa de Fontpineda.
Grup Municipal PDF - www.fontpineda.com

Lo tan criticado al antiguo grupo de gobierno de 
Pallejà es lo que a día de hoy ENTESA está fomen-
tando: «actúan sin transparencia, ocultan informa-
ción, escasa participación ciudadana y nula partici-
pación política».

Antes de entrar en el periodo electoral 2015 ya 
se conocía el nivel de endeudamiento de nuestro 
ayuntamiento y las sentencias a las cuales se tenía 
que hacer frente (recordemos Camps d’en Ricard). 
Ya es hora de dejar de justifi carse en la mala ges-
tión del equipo de gobierno anterior con la única 
fi nalidad de tapar las carencias de gobernabilidad 
que están continuamente demostrando (no han 
sido capaces de llegar a ningún acuerdo con los 
propietarios de Camps d’en Ricard, la circulación 
de camiones por la ronda Santa Eulalia, inseguridad 
ciudadana, pisos sociales «SAREB», etc.).

Nosotros SÍ QUEREMOS fomentar la PARTICIPA-
CIÓN e INFORMACIÓN ciudadana; por ello pone-
mos a disposición de todos los que queráis un nú-
mero de difusión vía WHATSAPP (envía «OK» al 607 
200 275 y se te añadirá al grupo) en el cual recibirás 
información de nuestro pueblo, podrás aportar su-
gerencias o algún plan de mejora, incluso denun-
ciar situaciones de manera anónima (manteniendo 
las formas). Tu contacto no será revelado a ningún 
medio ni persona, ni visualizado por ningún otro 
participante. ES TOTALMENTE ANÓNIMO. El único 
contacto visible en el grupo es el del administrador.

Entre todos haremos un Pallejà mejor.

Socialistes de Pallejà - palleja@socialistes.cat

Aquest mes de març, coincidint amb el ple munici-
pal ordinari del dijous 31, es farà efectiu el relleu 
dels nostres regidors a l’Ajuntament de Palle-
jà, l’Ismael Àlvarez i l’Esther Moreno. Com ja va 
avançar l’Ismael Àlvarez a la passada campanya 
municipal del 2015, aquelles serien les darreres 
eleccions en què es presentés com a alcaldable, i és 
per això que ja va confeccionar la llista electoral pre-
veient el futur relleu. Complint la seva paraula, i una 
vegada renovat el grup local de Convergència De-
mocràtica de Catalunya a Pallejà, ara és el moment 
de renovar el grup municipal de CiU a l’Ajuntament 
i fer un pas al costat.

Una vegada sigui efectiva la renúncia de les ac-
tes de regidors de l’Ismael Àlvarez i l’Esther Moreno, 
els seus successors seran el Jordi Pastó i la Virgi-
nia González, qui defensaran el grup municipal a 
l’Ajuntament amb noves energies, noves propostes 
i noves il·lusions per a tots nosaltres. Des d’aquí els 
desitgem tot l’encert en les seves futures decisions 
pel bé de tot un poble.

Des del grup local de CDC Pallejà, volem agrair 
tot l’esforç, la feina i la dedicació dels nostres dos 
regidors, l’Ismael i l’Esther, que durant molts anys 
han treballat incansablement per la millora del 
nostre municipi i dels seus vilatans i que han sabut 
trobar el millor relleu i el millor moment per a fer-
lo efectiu, d’una manera planifi cada, consensuada 
i il·lusionant.

Moltes gràcies, Ismael i Esther, i molta sort i 
molt d’encert al Jordi i la Virginia. Per un partit 
nou, per un nou Pallejà.
Convergència i Unió a Pallejà

Nuestra alcaldesa se dice de todos los vecinos, pero 
ha permitido y favorecido que Pallejà fi gure como 
municipio independentista, y nos haga pagar más 
de 1.100 € al año por ello, cuando solo una minoría 
de los vecinos (incluso entre sus votantes) estaría de 
acuerdo. También se dice controladora del gasto, 
pero alardea de generosidad a costa de una deuda 
de ya más de 9.000.000 €. Habiendo contribuyentes 
a los que esquilmar, ¿para qué controlar ese gasto?

Su aliado, el PDF, sigue en la poltrona, antes con 
griegos; ahora, con troyanos. Sin sonrojo, permane-
ce expectante al chorreo continuo de críticas a su 
anterior encamado (cuando fue corresponsable de 
sus desafueros), pero con aumento de la remunera-
ción en el trasiego. El PSC, con sus ínclitos comple-
jos, critica los Presupuestos, pero los apuntala con 
su abstención; vota contra el separatismo, pero se 
excusa por ello pretendiendo mantener una inexis-
tente equidistancia. Tal vez dejar puertas abiertas 
para eventualidades futuras sea la razón. ERC se ufa-
na de promover columpios y podas a costa del con-
tribuyente, de mirar por el bienestar de los vecinos, 
pero lo único que le importa es mantener a Pallejà 
en la AMI y en la charlotada separatista, en contra 
precisamente de la opinión abrumadoramente ma-
yoritaria del pueblo. En fi n, el marxismo predomina 
en nuestro consistorio; el marxismo de Groucho: 
«Estos son mis principios; si no le gustan, tengo 
otros.» GROUCHO MARX
ciutadansdepalleja.blogspot.com
palleja@ciudadanos-cs.org
     Cs_Palleja           CiutadansPalleja
Grupo municipal CIUTADANS-PALLEJÀ (C’s)

El poder revela cómo 
son realmente las 
personas

Transparència i 
participació

Estem per la 
seguretat

Un partit nou per 
un nou Pallejà Marxismo
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Notícies 
 breus

El cap de setmana del 20 i 21 de 

febrer, el grup Antic de Teatre va 

representar l’obra No et vesteixis 

per sopar a la Sala Pal·ladius. Els 

actors i actrius d’aquest grup lo-

cal van aconseguir un gran èxit 

d’assistència, i el seu caràcter 

amateur no va impedir que s’en-

duguessin grans aplaudiments 

del públic gràcies a la seva des-

tresa en la interpretació. ●

El grup Antic de 
Teatre actua a la 
Sala Pal·ladius

Durant el mes de març, s’han 

substituït alguns bancs en mal 

estat de la zona exterior del ce-

mentiri vell i se n’han instal·lat 

de nous al carrer J. Molins Pare-

ra, per tal de millorar la comodi-

tat de la gent gran. A més, s’han 

repoblat les zones enjardinades 

de l’estació del tren amb plantes 

arbustives. Durant el mes de fe-

brer també es va reparar el pa-

viment en mal estat de la plaça 

Mossèn Jacint Verdaguer. ●

Millores en 
l’espai públic

Aprovacions al Ple Municipal Ple ordinari 28/01/2016

● Aprovació de l’aportació anual de l’Ajuntament de Pallejà a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a partir de l’exercici 

2016 sobre la participació municipal en els tributs de l’Estat

● Aprovació defi nitiva del pressupost de la corporació per a 

l’any 2016 i la plantilla orgànica

● Moció conjunta dels grups municipals d’EP, PDF, PSC, CIU i 

C’s sobre l’atenció a la ciutadania pel que fa als serveis bàsics 

d’aigua, gas i llum

● Moció conjunta dels grups municipals d’EP, PDF, PSC, CIU i 

C’s contra el tancament de grups de P3 per al curs 2016-2017

● Moció del grup municipal d’ERC d’instal·lació en algun dels 

parcs infantils del poble d’un gronxador adaptat per a nens i 

nenes amb discapacitats

Gràcies a un conveni de col·la-

boració amb l’Ajuntament de 

Pallejà, la residència Les Masies, 

la residència Roma, la residèn-

cia Fontpineda 2000 i la Funda-

ció Ana Ribot acolliran alumnes 

en pràctiques del curs «Certifi -

cat de professionalitat d’aten-

ció sociosanitària a persones 

dependents en institucions 

socials». Les pràctiques, de 80 

hores, complementen el seu iti-

nerari formatiu i faciliten la seva 

inserció al món laboral. ●

Les residències 
geriàtriques 
acullen alumnes 
en pràctiquesLa dotzena edició del Volun-

tariat per la Llengua comptarà 

amb 20 parelles, formades per 

18 voluntaris i 23 aprenents. 

Aquestes van ser presentades 

en un acte al Castell, on també 

es va fer entrega dels certifi cats 

d’agraïment a les parelles que 

han participat en l’11a edició, 

de les quals la responsable del 

Servei Local de Català va desta-

car la seva dedicació. L’alcaldes-

sa de Pallejà, Ascensión Ratia, 

va cloure l’acte amb un poema 

de M. Mercè Marçal. ●

Presentació 
de les 20 
parelles del 
Voluntariat per 
la Llengua




