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Pallejà potencia la 
participació de la ciutadania
El consistori obre diverses vies de participació com el 
nou procés per a millorar la mobilitat, l’Assemblea Jove 
i les comissions de la gent gran
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AJUNTAMENT  
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 93 663 00 00 
                  
OFICINA MPAL DE FONTPINEDA 93 650 00 01
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 472 92 54
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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El municipi estrenarà un nou parc ambientat 
en el conte de la Caputxeta

Torna una nova edició de 
les Jornades de la Gent 
Gran, del 20 al 28 de 
maig

El bon temps fa que la 
diada de Sant Jordi sigui 
més participativa

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

4. 

11. 20. 
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E n aquests darrers mesos, hem treballat 

per estar més a prop que mai dels pa-

llejanencs i pallejanenques. Hem orga-

nitzat trobades periòdiques amb veïns i veïnes de 

carrers i barris per conèixer de primera mà les seves 

prioritats; hem posat en marxa nous òrgans de 

participació destinats a aquells que, fi ns ara, se 

sentien més lluny de l’Administració local, com 

són els joves; volem establir un sistema de col·la-

boració amb la gent gran per a donar resposta a 

les seves necessitats, i hem iniciat un nou procés 

participatiu per a preguntar a la ciutadania la seva 

opinió sobre els projectes previstos en matèria de 

mobilitat.

Aquestes accions, com moltes altres que volem 

continuar desenvolupant en el futur, les duem a 

terme amb la voluntat d’implicar tothom en les 

decisions que es prenen des del consistori. I és 

que no volem que Pallejà sigui el poble que dis-

senyem els representants polítics: volem que sigui 

el poble de tots.

Des de l’Ajuntament posem les eines ne-

cessàries per a comptar amb la veu de la ciu-

tadania, però ara cal que sigueu vosaltres, els 

pallejanencs i pallejanenques, els que hi partici-

peu. Necessitem la vostra col·laboració per a saber 

quins equipaments cal millorar, quins serveis hem 

d’ampliar i quines actuacions són prioritàries per a 

ajudar-vos en el vostre dia a dia. Creiem que tre-

ballant tots junts podrem fer de Pallejà el millor 

poble per a viure-hi. ●

E n estos últimos meses, hemos trabajado 

para estar más cerca que nunca de los 

pallejanencs y pallejanenques. Hemos 

organizado encuentros periódicos con vecinos y 

vecinas de calles y barrios para conocer de primera 

mano sus prioridades; hemos puesto en marcha 

nuevos órganos de participación destinados a 

aquellos que, hasta ahora, se sentían más lejos 

de la Administración local, como son los jóve-

nes; queremos establecer un sistema de colabora-

ción con las personas mayores para dar respuesta 

a sus necesidades, y hemos iniciado un nuevo pro-

ceso participativo para preguntar a la ciudadanía 

su opinión sobre los proyectos previstos en materia 

de movilidad.

Estas acciones, como muchas otras que quere-

mos seguir desarrollando en el futuro, las llevamos 

a cabo con la voluntad de implicar a todos en las 

decisiones que se toman desde el consistorio. Y 

es que no queremos que Pallejà sea el pueblo que 

diseñamos los representantes políticos: queremos 

que sea el pueblo de todos.

Desde el Ayuntamiento ponemos las herra-

mientas necesarias para contar con la voz de 

la ciudadanía, pero ahora debéis ser vosotros, los 

pallejanencs y pallejanenques, los que participéis. 

Necesitamos vuestra colaboración para saber qué 

equipamientos hay que mejorar, qué servicios te-

nemos que ampliar y qué actuaciones son priori-

tarias para ayudaros en vuestro día a día. Creemos 

que trabajando todos juntos podremos hacer 

de Pallejà el mejor pueblo para vivir. ●

«Hem posat en marxa nous òrgans 
i processos participatius amb la 
voluntat d’implicar tothom en les 
decisions que es prenen des del 
consistori»

Una administració oberta a la ciutadania

Una administración abierta a la ciudadanía

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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Arranjament de les voreres a l’avinguda 
Generalitat per a millorar la mobilitat
L’actuació pretén eliminar les zones d’arbustos i els arbres que suposin una molèstia 
per al pas dels vianants

E l passat mes d’abril es van iniciar 

uns treballs d’arranjament de les 

voreres a l’avinguda Generalitat 

en el tram comprès entre el carrer Rie-

ra Boter i la rotonda nord de la ronda 

Santa Eulàlia. Aquesta actuació pretén 

eliminar les barreres arquitectòniques i 

oferir voreres més amples que ajudin a 

millorar la mobilitat dels vianants.

Els treballs són similars als que s’han 

realitzat amb anterioritat en altres vies 

del municipi com l’avinguda Prat de la 

Riba i els carrers Joan Maragall i Cer-

vantes. El que es pretén és eliminar la 

zona d’arbustos per col·locar-hi panots 

i treure els arbres amb malformacions 

així com aquells que es consideri que es 

van plantar sense deixar entre ells espai 

sufi cient. ●

Les obres s’estan duent a 
terme en el tram comprès 
entre el carrer Riera Boter i 
la rotonda nord de la ronda 
Santa Eulàlia

El parc de la Torre Fabregat es 
convertirà en el parc de la Caputxeta
Els treballs inclouran l’ampliació de la zona infantil i la substitució dels elements de joc

D urant el mes de maig es duran 

a terme un seguit de treballs 

en el parc de la Torre Fabregat 

que el convertiran en un parc de conte. 

Davant la bona acollida que va tenir el 

parc del Patufet, ubicat al carrer Barcelo-

na, ara el consistori ha decidit ambientar 

aquesta altra zona infantil en el conte de 

La Caputxeta Vermella.

La seva bona ubicació i el seu entorn 

natural faran que la remodelació vagi 

molt més enllà de la zona de jocs infan-

tils. La intenció és ampliar aquest espai, 

retirar-ne la tanca existent i distribuir els 

nous elements de tal manera que s’inte-

grin amb el mobiliari i la jardineria que 

ja hi ha.

El parc disposarà d’elements com el 

motlle de la Caputxeta, el balancí de la 

cistella, el gronxador del caçador, el to-

bogan del llop, el pont del camí del bosc i 

la caseta de l’àvia. També hi haurà un pa-

nell explicatiu on els infants podran llegir 

el conte de La Caputxeta Vermella. ●

Els nous elements de joc 
infantil es distribuiran de tal 
manera que s’integrin amb 
el mobiliari i la jardineria 
existents
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L’ Ajuntament està elaborant el 

nou Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible (PMUS) de Pallejà. 

Es tracta d’un projecte que marca les 

actuacions a emprendre al municipi per 

a millorar la mobilitat i fer-la més segura 

i sostenible. 

Un cop enllestida la fase de diagno-

si i elaborat el pla d’acció, es va iniciar 

un procés de participació anomenat 

«Mou-te per Pallejà». La intenció era ob-

tenir el màxim consens possible i que 

la ciutadania pugui plantejar les seves 

propostes sobre aspectes com l’accessi-

bilitat, l’aparcament, el transport públic 

o el carril bici, entre d’altres.

Tres jornades participatives

Fins al moment s’han organitzat tres jor-

nades de participació que han comptat 

amb una bona resposta per part de la 

ciutadania. La primera es va celebrar el 

passat 16 d’abril i va ser una passejada 

a peu i en bicicleta que pretenia identi-

fi car els punts crítics de la mobilitat pel 

municipi i debatre algunes de les ac-

cions proposades al pla. També es van 

El nou Pla de Mobilitat Sostenible 
s’obre a la ciutadania
S’ha posat en marxa un procés participatiu que pretén consensuar amb els ciutadans 
les mesures que es prendran en matèria de mobilitat

convocar dues trobades més al Centre 

Cívic de Fontpineda i al Castell on els 

pallejanencs van poder expressar les 

seves opinions per a gaudir d’una mo-

bilitat més sostenible i segura.

El pla de mobilitat s’està elaborant amb 

el suport de la Diputació de Barcelona. ●

La ciutadania ha pogut 
plantejar les seves propostes 
sobre aspectes com 
l’accessibilitat, l’aparcament 
o el transport públic



L’ADROC DE PALLEJÀ #92 MAIG/JUNY 2016 Revista d’informació local6

Treball conjunt amb la gent gran per a 
decidir les polítiques municipals
El consistori posa en marxa unes comissions participatives per a determinar quines accions 
són prioritàries per a un envelliment actiu

L’ Ajuntament vol escoltar els pa-
llejanencs i pallejanenques de 
més edat abans de decidir els 

eixos bàsics de les polítiques municipals 
relacionades amb la gent gran. Aquest 
és el motiu pel qual està previst posar en 
marxa un seguit de comissions partici-
patives que pretenen conèixer de prime-
ra mà les seves inquietuds i necessitats. 

Es convida a formar part de les co-
missions entitats, associacions i usuaris 
dels serveis destinats al co·lectiu de més 
edat. Aquestes volen ser un punt de tro-
bada en el qual treballar conjuntament 
ciutadania i ajuntament per fomentar un 
envelliment actiu al municipi. ●

Es convida a formar part de les comissions 
entitats, associacions i usuaris dels serveis 
destinats a la gent gran

Els joves participen en l’organització 
de les activitats de la Festa Major
En la darrera assemblea celebrada al Jovespai també es va parlar de la tasca que 
realitza la Comissió de Videojocs

E l passat 20 d’abril es va celebrar 
una nova sessió de l’Assemblea 
Jove, una trobada periòdica que 

permet als majors de 15 anys donar a 
conèixer les seves inquietuds i partici-
par directament en l’organització de les 
activitats destinades al seu col·lectiu. 

Està previst realitzar dues 
activitats prèvies el cap 
de setmana abans de la 
Festa Major d’Estiu: 
una nit de videojocs i una 
gimcana nocturna

En aquesta darrera 
sessió la Comissió de Vi-
deojocs va donar a conèi-
xer els tornejos de Fifa’16 
i Just Dance que hi havia 
previstos i es va confi rmar 
la celebració de la revetlla 
jove de Sant Joan a la pis-
ta poliesportiva.

La trobada va servir 
també per a confi rmar 
alguns aspectes relacio-
nats amb la Festa Major 
d’Estiu, com l’horari de 

fi nalització de les festes nocturnes o el 
canvi d’ubicació de la «disco» amb escu-
ma, que enguany es farà a la plaça de la 
Llum. També s’ha previst realitzar dues 
activitats prèvies el cap de setmana 
abans: una nit de videojocs i una gimca-
na nocturna amb una festa fi nal. ●
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Nova rotonda al passeig de les Masies 
per a regular el volum de trànsit
Aquesta actuació és una demanda ciutadana sorgida en una de les reunions que es fan 
periòdicament amb veïns i associacions del municipi

E l passeig de les Masies disposarà 
d’una nova rotonda a l’alçada 
dels carrers de la Fontcoberta 

i Ausiàs March. Es tracta d’una actua-

ció que pretén millorar la mobilitat en 
aquesta cruïlla que té un elevat volum 
de trànsit. I és que, des que es va obrir 
el nou vial d’accés a Fontpineda, són 

molts els usuaris que diàriament utilit-
zen el carrer Ausiàs March per a accedir 
al nucli urbà. 

La construcció de la rotonda és una 
demanda ciutadana que va sorgir en 
una de les reunions que l’alcaldessa, As-
censión Ratia, organitza periòdicament 
amb veïns i associacions locals per co-
nèixer de primera mà les necessitats i 
preocupacions de la ciutadania. 

La nova rotonda oferirà més segu-
retat i millorarà l’accés dels vehicles al 
centre urbà. ● 

La rotonda es construirà a 
l’alçada dels carrers de la 
Fontcoberta i Ausiàs March

Millores en els serveis i la mobilitat per a 
donar resposta a les demandes ciutadanes
El consistori té previst dur a terme algunes actuacions que s’han decidit de forma conjunta 
amb els veïns i veïnes de diversos carrers

E n les darreres setmanes l’alcal-
dessa, Ascensión Ratia, s’ha tro-
bat amb els propietaris de les Ca-

ses Molins, ubicades a l’avinguda Prat 
de la Riba, amb els quals s’han tractat 
temes relacionats amb la millora de ser-
veis i de la mobilitat. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha adquirit el compromís 
de pintar l’espai destinat a aparcament i 
millorar l’enllumenat del carrer.

Els veïns i veïnes del passeig de les 
Masies també van fer arribar a l’alcal-
dessa aquelles actuacions que consi-
deren prioritàries. En aquesta zona el 
consistori té previst realitzar millores 
en l’enllumenat i el mobiliari urbà, la 

construcció d’una rotonda i fer-hi una 
nova pintura vial que indiqui la veloci-
tat màxima permesa en aquest tram. ●

Amb els propietaris de les 
Cases Molins l’Ajuntament 
ha adquirit el compromís 
de pintar l’espai destinat 
a aparcament i millorar 
l’enllumenat
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Condicionament d’un nou espai a 
l’entorn de l’escola L’Oreig
Les actuacions en aquests terrenys, que ara són de titularitat municipal, volen convertir 
el parc en un important punt de trobada per als veïns i veïnes del barri

U na de les actuacions més im-
portants previstes a Fontpine-
da en aquesta legislatura serà 

el condicionament d’un espai ubicat al 
costat de l’escola L’Oreig i del parc dels 
Encantats. 

Es tracta d’uns terrenys que, a causa 
de les expropiacions forçoses, han pas-
sat a ser de propietat municipal i que 
molts veïns i veïnes anomenen «parc de 
l’Oreig». El projecte de condicionament 
es va iniciar amb la celebració de la 17a 
Festa de l’Arbre i permetrà dur a terme 

altres treballs de millora en els carrers 
del voltant, com el soterrament de ser-
veis, l’ampliació de les voreres o la ins-
tal·lació d’un nou enllumenat.

En el marc d’aquestes actuacions tam-
bé està previst solucionar altres proble-
mes que comporta la proximitat d’un 
centre escolar, com l’aparcament, el 

L’Ajuntament treballa en el projecte 
de remodelació de la via Alegria
Es preveu que les obres de millora d’aquest carrer es puguin iniciar a fi nals d’any 
amb el fi nançament de la Diputació de Barcelona

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

millorar la seguretat dels vehicles que 
circulen per la via Alegria, un dels car-
rers amb més volum de trànsit del barri 
de Fontpineda. Actualment existeixen 
alguns problemes estructurals que afec-
ten la calçada i que fan necessària una 
important inversió per a solucionar-los. 

Un projecte de l’any 2013  

El projecte de remodelació es va pre-

Existeixen alguns problemes 
estructurals que afecten la 
calçada i que fan necessària 
una important inversió

sentar l’any 2013 a les administracions 
supramunicipals, però el context econò-
mic dels darrers anys no ha permès tro-

volum de trànsit o aspectes relacionats 
amb el civisme i la sostenibilitat.

La voluntat del consistori és trobar 
fi nançament d’altres administracions 
supramunicipals que permeti conver-
tir aquest parc en un punt de trobada, 
amb espais per a joves i gent gran i amb 
zones que permetin la socialització dels 
animals de companyia.

Millores en altres vies de 
Fontpineda  

Entre les actuacions previstes per als 
propers mesos hi ha les que es duran a 
terme a les vies Abadia de Poblet, Pallejà 
i Alegria, amb la intenció de garantir-hi la 
seguretat i millorar-hi la mobilitat de ve-
hicles i vianants. Aquests treballs comp-
taran amb el suport d’Aigües de Barcelo-
na. En concret està previst el soterrament 
de serveis, l’ampliació de les voreres i la 
instal·lació de nous fanals, una actuació 
similar a la que es va realitzar durant el 
2015 a la via Internacional. ●

El projecte permetrà dur 
a terme altres treballs de 
millora com el soterrament 
de serveis, l’ampliació de 
voreres i la instal·lació de 
nou enllumenat

bar el fi nançament per a poder-lo des-
envolupar. La Diputació de Barcelona, 
però, ja ha anunciat que farà una apor-
tació econòmica que permetrà iniciar 
l’obra abans que fi nalitzi l’any 2016. ●
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Nou programa per a impulsar el 
creixement de les empreses
Les companyies participants rebran suport material i professional per a poder elaborar 
un full de ruta i dur-lo a terme

L’ Ajuntament de Pallejà ofereix 

a les empreses locals la parti-

cipació al programa «Accelera 

el creixement», que impulsa els negocis 

mitjançant l’elaboració d’un full de ruta. 

L’objectiu és proporcionar-los els serveis 

necessaris per a fomentar el seu creixe-

ment, com són un pla d’empresa i les ei-

nes de suport per a materialitzar-lo. Així, 

els participants podran fer una refl exió 

estratègica per a identifi car els factors 

clau del seu èxit i dur a terme els seus 

projectes amb un acompanyament per-

sonalitzat per part de professionals. 

Les empreses interessades a partici-

par-hi hauran de passar un procés de se-

lecció. Per a més informació poden diri-

gir-se a La Molinada, a l’avinguda Prat de 

la Riba, 27, o enviant un correu electrònic 

a adel.palleja@palleja.cat. El programa 

«Accelera el creixement» està promogut 

per la Diputació de Barcelona i PIMEC. ●

L’Ajuntament cedeix l’antic edifi ci de la Creu 
Roja per a l’estacionament de les ambulàncies
Amb la reforma necessària de l’edifi ci, també s’ha destinat un espai a la restauració 
de mobles del Museu de Pallejà

E l consistori de Pallejà ha signat 

un conveni amb l’empresa que 

ofereix el servei d’ambulàncies, 

Transport Sanitari de Catalunya, per a 

cedir-li un espai de la Torre Fabregat 

per a estacionar-hi els vehicles. L’edifi -

ci de l’antiga Creu Roja s’ha remodelat 

i s’hi ha habilitat una sala de descans, 

un vestidor i un lavabo, a més del porxo 

exterior per a l’aparcament. El contrac-

te té una durada de vuit anys i l’empre-

sa s’encarregarà del manteniment de 

l’espai cedit. 

A més, amb la reforma també s’ha 

destinat un altre espai al Museu de Pa-

llejà perquè hi pugui restaurar mobles 

o maquinària. Disposen d’una sala dià-

fana amb accés independent des del 

carrer Loreto. La casa d’ofi cis compta 

amb un espai de magatzem a la ma-

teixa Torre Fabregat, on duu a terme 

activitats de jardineria i fusteria. ●

Les empreses interessades 
han de dirigir-se a 
La Molinada i passar un 
procés de selecció

El conveni signat amb 
Transport Sanitari de 
Catalunya té una vigència 
de 8 anys, durant els 
quals s’haurà d’ocupar del 
manteniment
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Un grup de pallejanencs 
participa a la Fira Gran 
de Barcelona

U n grup d’una seixantena de persones de Pa-
llejà va ser a la Fira Gran de Barcelona per re-
presentar-hi el col·lectiu de la gent gran del 

nostre municipi. Els Diverball van oferir una actuació 
en el marc del certamen. ●

Les Jornades de la 
Gent Gran promouen 
l’envelliment actiu
La novena edició es celebra del 20 al 28 de maig amb la 
participació de moltes entitats locals

U n any més, tornen les Jornades 
de la Gent Gran, plenes d’ac-
tivitats per a aquest col·lectiu. 

L’objectiu principal és el de promoure 
l’envelliment actiu, la participació co-
munitària i les relacions intergenera-
cionals, i és per aquest motiu que s’ha 
convidat les entitats locals del municipi 
a prendre part en els diversos actes. 

Les Jornades tindran lloc del 20 al 28 
de maig i s’inauguraran amb un berenar 
que comptarà amb l’actuació de grups 
de la gent gran i associacions del poble. 
La cloenda serà l’espectacle Mamma 

Les entitats i associacions 
locals han estat convidades a 
participar-hi per fomentar les 
relacions intergeneracionals

mia... Pallejà es mou!, que és el resultat 
d’un projecte intergeneracional i trans-
versal dut a terme durant els últims 
mesos. Podeu consultar el programa 
sencer de les activitats de les jornades 
a l’agenda de l’Adroc. ●

El Casal de 
la Gent Gran 
estrena pistes 
de petanca

L es tres pistes de pe-
tanca del Casal de la 
Gent Gran ja estan 

enllestides, gràcies a la tas-
ca de quatre usuaris volun-
taris que han impulsat les 
tasques de construcció de 
manera desinteressada. Les 
noves instal·lacions comp-
ten amb marcadors i bara-
nes i són de mides regla-
mentàries, fet que permetrà 
crear un equip federat a Pa-
llejà que jugui a la petanca. 
A més, s’hi han col·locat tres 
bancs de descans i observa-
ció per al públic en un dels 
costats de les pistes. ●
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El programa «Fem pinya!» s’adreça als estudiants de 
6è de primària per prevenir el consum de drogues
Els participants visitaran equipaments com el Jovespai, la biblioteca, el CAP, el Casal 
de la Gent Gran o la zona esportiva, on faran sis sessions

E l Pla Local de Drogodependèn-

cies inclou el programa «Fem 

pinya!», adreçat a nois i noies 

de sisè de primària amb l’objectiu de 

promoure i reforçar actituds contràries 

al consum de drogues. Els participants 

seguiran sis sessions entre els mesos de 

maig i juny, en les quals visitaran equi-

paments com el Jovespai, la bibliote-

ca, el CAP, el Casal de la Gent Gran o la 

zona esportiva, en horari extraescolar. 

A cada sessió rebran un cromo que 

podran col·locar a l’àlbum que se’ls en-

tregarà, a banda d’un quadern d’acti-

vitats i l’agenda del programa. Els que 

completin l’àlbum podran participar en 

el sorteig d’un premi fi nal. La inscripció 

al projecte és voluntària, i tots els alum-

nes de 6è ja n’han rebut una breu expli-

cació a l’escola. ●

El Taller de Música 
celebrarà el 
concert de fi nal de 
curs el 16 de juny

E ls alumnes del Taller Muni-

cipal de Música de Pallejà 

ja tenen tancada la data del 

seu concert de fi nal de curs; serà el 

dijous 16 de juny, a la sala d’actes 

del Castell, en dos horaris diferents: 

els alumnes més petits obriran l’es-

pectacle a les 18 h, i els seguiran els 

més grans a dos quarts de vuit del 

vespre. 

El concert del Taller de Música és 

l’esdeveniment per a mostrar als fa-

miliars, amics i conciutadans el tre-

ball que s’ha fet a l’escola durant tot 

el curs. Hi actuaran diversos alumnes 

de diferents grups i instruments. ●

Els centres escolars recolliran 
aliments del 23 al 27 de maig
Els punts de recollida s’instal·laran a les llars 
d’infants, escoles i instituts

L a setmana del 23 al 27 de 

maig, Pallejà demostrarà la 

seva solidaritat amb les fa-

mílies més necessitades. Els centres 

escolars del municipi recolliran ali-

ments a través de diversos punts 

instal·lats a les llars d’infants, les 

escoles i els instituts. L’objectiu de 

la campanya és doble: d’una ban-

Els productes més 
necessaris són sucre, 
farina, llet, cereals, cacau 
en pols i productes 
d’higiene i neteja

La participació en el 
programa és voluntària entre 
els alumnes de 6è, que n’han 
rebut una explicació a l’escola

da, treballar la conscienciació i la 

solidaritat dels alumnes i les seves 

famílies i, de l’altra, donar resposta 

a la situació de vulnerabilitat de les 

famílies de Pallejà. 

Les persones que hi vulguin 

col·laborar poden portar els pro-

ductes més necessaris, com sucre, 

farina, llet, cereals, cacau en pols, 

productes d’higiene personal (sabó, 

xampú, compreses, bolquers) o de-

tergent, als diferents punts de reco-

llida. Com a agraïment, el divendres 

3 de juny s’organitzarà un acte amb 

tallers infantils, mercadet solidari i 

berenar a la plaça del Castell. ●
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CASAL LÚDIC ESCOLA
ÀNGEL GUIMERÀ

«EXPLOREM EL 
NOSTRE MÓN»
«CASAL MULTIESPORTIU, 
ARTÍSTIC I AVENTURER»
«ESTIRA LA CORDA I 
ARRIBARÀS!!»

CASAL 
ESTUDI
CASTELL

SPORTIVE SUMMER A 
LA PISCINA COBERTA 
DE PALLEJÀ

CASAL D’ESTIU, 
CAMPUS 
MULTIESPORT, 
FITNESS 
CAMPUS

VI CAMPUS D’ESTIU 
BÀSQUET

ESCOLA JACINT 
VERDAGUER

INS PALLEJÀ

Inscripcions

Quan i on

Horaris

Edat

Organitza
Gestiona

CAMPUS FUTBOL
CAMP MUNICIPAL 
FUTBOL

CASAL LÚDIC D’ESTIU
ESCOLA LA GARALDA

«UN MUNT 
D’EXPLORADORS, UN 
MÓN PER DESCOBRIR»

L’OREIG 2016

ENGLISH 
SUMMER
SUMMER 
CAMP!

CASAL D’ESTIU 
JACINT VERDAGUER

DE BÀRKENO A 
BARCELONA, UN 
VIATGE EN EL TEMPS!

Inscripcions

Horaris

Edat

Organitza
Gestiona

Informació a les 
ofi cines 
del club

1r. torn: del 27 de juny a l’1 
de juliol
2n. torn: del 4 al 8 de juliol
3r. torn: de l’11 al 15 de juliol 

Campus: 
De 9 a 13.30 hores

De 5 a 14 anys (prioritat per als 
jugadors del club)

Club Futbol Pallejà

Del 22 d’abril al 15 de maig, 
de 17 a 18 hores, al mòbil 
670087862

Del 27 de juny al 29 de juliol 
Del 29 d’agost al 9 de setembre

Casal:
De 9 a 13 hores 
De 9 a 16.30 hores
Servei d’acollida
De 8 a 9 hores

De 3 a 12 
anys

AMPA Escola 
La Garalda ÀBAC

A partir del 4 de maig a l’escola 
Àngel Guimerà (bústia entrada 
edifi ci principal); per mail a: 
info@elmonextraescolar.com
Més informació: mòbil 
647820304
www.elmonextraescolar.com

Del 27 de juny al 29 de juliol 
Del 29 d’agost al 9 de setembre
NOVETAT: de l’11 al 22 de 
juliol: casal en anglès!!

De 9 a 13 hores
De 9 a 15 hores servei 
carmanyola
De 9 a 17 hores servei 
carmanyola
Acollida: De 7.30 a 9 hores
Ludoteca: De 17 a 18 hores

De 3 a 12 anys

AMPA Escola À. Guimerà
«El món extraescolar.com»

A partir del 4 de maig
info@elmonextraescolar.com
Més informació: mòbil 
647820304

Del 5 al 28 de juliol
El Castell

Casal:
De 10 a 13 hores
Dimarts, dimecres 
i dijous

Alumnes de primària, ESO i 
batxillerat

AMPA INS Pallejà
«El món extraescolar.com»

Del 18 d’abril al 3 de juny de 
2016 a la recepció de la Piscina 
Coberta de Pallejà, al telèfon 
936630243 (ext. 2) o al correu 
piscinadepalleja@geafe.com
NOVETAT: Fes la inscripció de 9 
a 15 h i et regalem la tarda (de 
15 a 17 h)

Del 27 de juny al 29 de juliol 
De l’1 d’agost al 9 de setembre
NOVETAT: servei ininterromput 
durant tot l’estiu

Casal:
De 9 a 13 hores, de 9 a 15 hores 
i de 9 a 17 hores
Servei d’acollida:
De 8 a 9 hores i de 13 a 14 hores

Cursos de P3 a P5, de 1r a 6è 
i de 1r a 4t d’ESO 

Piscina Coberta 
Pallejà GE.A.F.E.

Del 18 d’abril al 17 de juny al 
despatx del club o bé a través 
del web 
(www.basquetpalleja.cat) o 
del correu electrònic 
(direccio.tecnica@
basquetpalleja.cat)

Del 27 de juny al 29 de juliol
Escola J. Verdaguer (iniciació)
Del 27 de juny al 29 de juliol
INS Pallejà (tecnifi cació)

Campus:
De 9 a 13 hores
De 9 a 15 hores
De 9 a 17 hores
Servei d’acollida:
De 8 a 9 hores

De 4 a 14 anys

Club Esportiu Bàsquet 
Pallejà

Fins el 15 de maig
Reunió informativa:
Dimecres 8 de juny a les 17.15 h 
a l’escola

Del 27 de juny al 29 de juliol

Casal:
De 9.30 a 13 hores
De 9.30 a 14 hores (inclou dinar)
De 9.30 a 15 hores (inclou dinar)
De 9.30 a 17 hores (inclou dinar)
Servei d’acollida: 
De 8.30 a 9.30 hores

Cursos d’infantil a 4t de 
primària /  Primària (a partir 
de 3r)
ESO (1r, 2n i 3r)

Escola L’Oreig
Cati Barceló Acadèmia

Del 25 d’abril al 31 de maig, 
a l’escola Jacint Verdaguer 
(deixeu el formulari d’inscripció 
a la bústia de l’entrada). Més 
informació: 670 087 862 o
ampajacintverdaguer@
gmail.com

Del 27 de juny al 29 de juliol

Casal:
De 9 a 13 hores
De 9.30 a 16.30 hores   
Servei d’acollida: 
De 8 a 9 hores

Accés obert a nens 
i nenes de P3 
a 6è de primària

Escola Jacint Verdaguer
ÀBAC

Gran ventall 
de casals d’estiu 
per a tots els 
gustos

Per tal de cobrir les necessitats dels infants i garantir la 
conciliació laboral dels pares, diverses entitats del municipi 
organitzen casals d’estiu durant el període de vacances escolars. 
Com cada any, l’oferta és molt variada i per als diferents grups 
d’edat, dividida entre els casals esportius i lúdics. L’anglès és 
el gran protagonista de molts d’ells, perquè els nens i joves el 
puguin aprendre i practicar alhora que juguen i s’ho passen bé.
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Noves iniciatives per a una tinença 
responsable dels animals de companyia
L’Ajuntament vol impulsar noves mesures per a sensibilitzar la població 
sobre les seves obligacions

E l consistori ha adquirit alguns 
compromisos com ara la revisió 
de l’ordenança de tinença d’ani-

mals, un nou espai de socialització per 
a gossos i una campanya de sensibilit-
zació ciutadana amb l’objectiu de fo-
mentar el respecte i la cura dels espais 
públics i la tinença responsable dels 
animals domèstics.

Aquestes accions que està previst 
que s’impulsin sorgeixen de diverses 
reunions amb veïns i veïnes del muni-
cipi i l’entitat local SOS Ladridos. La idea 
de l’Ajuntament és que les mesures que 
es preguin siguin el màxim de consen-
suades possible per aconseguir la im-

plicació de la ciutadania. A més, es vol 
que es prengui consciència de les obli-
gacions que suposa tenir un animal de 
companyia, com la d’inscriure’l al cens 

municipal. Un dels problemes més fre-
qüents és la presència d’excrements a la 
via pública, una infracció que pot san-
cionar-se amb una multa de 150 €. ●

Pallejà se suma a la celebració de la 
Setmana de l’Energia
Els mesos de maig i juny s’organitzaran diverses activitats per a potenciar 
un model d’energia neta

U n any més, el municipi se suma 
a la Setmana de l’Energia, im-
pulsada per la Unió Europea. 

Sota el títol «Quan parlem d’estalviar 

energia i diners, tu tens la paraula», Pa-
llejà ha organitzat diverses activitats, 
com ara exposicions temàtiques sobre 
l’energia, jocs infantils i un taller de cui-

na solar, que tindran lloc entre els me-
sos de maig i juny. 

La Setmana de l’Energia —que se 
celebra del 13 al 17 de juny— té com 
a objectiu avançar cap a un nou mo-
del d’energia neta basat en l’efi ciència 
energètica, les energies renovables i la 
garantia d’accés a l’energia amb una 
qualitat, quantitat i preu raonables. A 
banda de sumar-s’hi administracions, 
empreses i entitats, es demana la col·la-
boració i el compromís de la ciutadania, 
clau per a assolir l’objectiu. ● 

La Setmana de l’Energia té 
com a objectiu avançar cap a 
un nou model d’energia neta

Deixar els excrements 
de l’animal a la via 
pública està sancionat 
amb una multa de 150 €



   DIVENDRES
     MAIG

Inauguració 
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Gent Gran

   DISSABTE
     MAIG

Gimcana «Mou-te amb 
el 76»
Inscripcions del 9 a 19 de maig al 
Casal de la Gent Gran
Hora: 10 h
Lloc: Sortida del Casal
Organitza: Gent Gran

   DIUMENGE
     MAIG

Inauguració pista de 
petanca
Hora: 10 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

   DILLUNS
     MAIG

Activitat intergeneracional 
grup Reactiva’t i llars 
d’infants
Hora: 10 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Gent Gran i Llars d’infants

Taller de treballs manuals: 
caixa d’àlbum de cromos
Inscripcions: Del 9 al 21 de maig a 
Serveis Socials
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

   DIMARTS
     MAIG

Torneig de petanca amb 
les persones usuàries del 
Centre de Dia
Hora: 11 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran i Centre de Dia

Laboratori de lectura 
intergeneracional: L’armari 
de l’Olívia
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Gent Gran i Biblioteca

 DIMECRES
 MAIG

Visita a la planta de triatge i 
envasos 
Hora: 11.30 h (sortida: 10 h)
Lloc: Planta de triatge Gavà-Viladecans
Organitza: Medi Ambient / Gent Gran
_________________________________________

Campanya donació de sang
Hora: De 16 a 22 h
Lloc: El Castell
Organitza: Banc de Sang i Teixits
_________________________________________

 DIVENDRES
 MAIG

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

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca: Projecte Orenetes
A càrrec de Fundesplai 
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Ajuntament de Pallejà 
_________________________________________

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

 DIMARTS
 MAIG

Xerrada: Economia 
domèstica 
Hora: 10 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Consum 
_________________________________________
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AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MAIG

 DIMECRES
 MAIG

Club de lectura fàcil: L’anticlub, 
d’Àngel Burgas 
Hora: 11 h
Lloc: Sala del Castell
Organitza: Biblioteca i Servei Local de 
Català
_________________________________________

Conte de la Sherezade
Activitat per a nadons de 0 a 3 anys 
Hora: 18 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca 
_________________________________________

 DIJOUS
 MAIG

Lliurament de premis del 
concurs de microcontes de 
primavera
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca 
_________________________________________

13

15

17

18

19

IX Jornades de la 
Gent Gran

Portes obertes zona 
esportiva 
Hora: De 8 a 14 h
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Gent Gran i GEAFE

DEL DIVENDRES           DE MAIG 

AL DISSABTE           DE MAIG 

20

28

20

21

22

23

24



 DIVENDRES
 MAIG

Conte de Préssecs amb 
bruixes i xocolata (Any 
Roald Dahl) a càrrec de la 
Cia. Patawa
Adreçat a públic familiar 
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca 
_________________________________________

Tarda jove de sexualitat a 
càrrec de l’Eli Márquez, 
llevadora de l’ambulatori
Hora: Tarda
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut i Ambulatori 
_________________________________________

 DISSABTE
 MAIG

Presentació al Club de 
Lectura d’adults d’El fi l de 
plata, amb la presència 
de l’autor, en Lluís-Anton 
Baulenas
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Espectacle musical Gisela 
y el libro mágico
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Cultura
_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca: «Aigua neta!», 
a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

Exposició «Regala 
somriures»
Lloc: Vestíbul del Castell
Organitza: Fundació Ana Ribot

20

DEL DIVENDRES           DE MAIG 

AL DIVENDRES           DE MAIG 

20

27

21

22

 DIMECRES
 MAIG

Club de lectura infantil i 
juvenil: Un amic excepcional, 
de David Walliams
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DIJOUS
 MAIG

Presentació del llibre El 
bosque de los inocentes, de 
Graziella Moreno
Hora: 19  h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DISSABTE
 MAIG

Open Físic Culturisme
Hora: Per concretar
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Federació Catalana de Físic 
Culturisme
_________________________________________

III Jornada Solidària
Hora: De 16.30 a 22 h
Lloc: Jardins del Centre de Dia
Organitza: Fundació Ana Ribot
_________________________________________

 DIUMENGE
 MAIG

Jugateca: «Estampem la 
samarreta», a càrrec de 
Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

Campanya recollida 
aliments a les escoles
Lloc: Escoles i llars d’infants
Organitza: Serveis Socials, Escoles i 
llars d’infants

DEL DILLUNS           DE MAIG 

AL DIVENDRES           DE MAIG 

23

27

25

26

28

29

   DIMECRES
     MAIG

Excursió a Vic i al pla del 
Lluçanès
Hora: 9 h
Sortida zona esportiva 
Preu: 12  € - Venda de tiquets: del 9 al 
16 de maig al Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

   DIJOUS
     MAIG

Macrotaller de memòria
Inscripcions: Del 9 al 24 de maig a 
Serveis Socials
Hora: 10 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

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

   DIVENDRES
     MAIG

Del Bocamoll a El gran 
dictat
Hora: 10 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

Cloenda jornades
«Mamma mia, Pallejà es 
mou!!»
Hora: 17 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Gent Gran

25

26

27



XI Aniversari Randy 
Motorclub
Hora: De 8 a 14 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Randy Motor Club
_________________________________________

 DIMARTS
 MAIG

Sorteig desempat places 
llars d’infants
Hora: 17.45 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

Taller de fi nançament 
alternatiu a la banca
Adreçat a empreses i emprenedors
Més informació a La Molinada
Hora: De 9.30 a 11.30 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Promoció Econòmica
_________________________________________

 DIVENDRES
 JUNY

Acte agraïment recollida 
aliments a les escoles
Hora: 17 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Serveis Socials
_________________________________________

Representació obra de teatre 
fi  de curs
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Teatre Juvenil Grocs Teatre
_________________________________________

Representació obra de teatre 
fi  de curs
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Teatre Juvenil Grocs Teatre
_________________________________________

31

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JUNY

4

3

 DISSABTE
 JUNY

Fira Pallejà al carrer
Hora: De 17 a 24 h
Organitza: Comerç
_________________________________________

 DIUMENGE
 JUNY

Jugateca: «Les noves 
energies renovables»
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

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

 DILLUNS
 JUNY

Visita dels alumnes de 4t 
de l’escola Àngel Guimerà a 
l’ajuntament
Hora: 9 h
Lloc: Ajuntament
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

 DIMARTS
 JUNY

Visita dels alumnes de 4t 
de l’escola Àngel Guimerà a 
l’ajuntament
Hora: 9 h
Lloc: Ajuntament
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

Club de lectura Barrufets
Hora: 18 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

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

5

6

7

 DIMARTS     DIMECRES
 JUNY       JUNY

Visita dels alumnes de 3 EP 
de l’escola Àngel Guimerà al 
mercat
Hora: De 9 a 11 h
Lloc: Mercat Municipal
Organitza: Comerç
_________________________________________

 DIVENDRES
 JUNY

«Contes per menjar» a càrrec 
d’Anna
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DISSABTE
 JUNY

Club de lectura d’adults: 
Blau de prússia
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

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

Carnestiu
Programa específi c
Organitza: Cultura
_________________________________________

 DIUMENGE
 JUNY

Festival fi  de curs
Hora: Per concretar
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Dance&Fitness Pallejà
_________________________________________

10

11

12

7 8



 DIJOUS
 JUNY

Arribada de la Flama del 
Canigó
Hora: 21 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Cultura
_________________________________________

Encesa de fogueres 
d’entitats
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Cultura
_________________________________________

Revetlla de la gent gran
Hora: 22 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

Revetlla popular
Reserva de taules fi ns el 21.06.16 al 
Castell
Hora: 23 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura
_________________________________________

Revetlla Sant Joan
Hora: 23 h
Lloc: Parc Central
Organitza: Associació de Veïns de 
Fontpineda i CMGF
_________________________________________

Revetlla Jove
Hora: 24 h
Lloc: Zona Esportiva
Organitza: Pallehouse
_________________________________________

 DIUMENGE
 JUNY

Festival de fi  de curs
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: El Roure
_________________________________________

 DIMECRES
 JUNY

Club de lectura fàcil: Sarazad 
i les mil i una nits
Hora: 11 h
Lloc: Sala al Castell
Organitza: Biblioteca i Servei Local de 
Català
_________________________________________

 DIJOUS
 JUNY

Concert fi  de curs Taller 
Municipal de Música
A les 18 h els petits i a les 19.30 h els 
grans
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

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

 DISSABTE
 JUNY

Festival d’estiu
Hora: De 17 a 21 h
Lloc: Pavelló Municipal
Organitza: Club de Patinatge Artístic de 
Pallejà
_________________________________________

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

 DILLUNS
 JUNY

Taller de tècniques de 
relaxació i respiració a càrrec 
d’Inma Corpas
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

26

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JULIOL

2

3

Festa Major
Programa específi c
Organitza: Cultura

DEL DIVENDRES           DE JULIOL 

AL DILLUNS           DE JULIOL 

8
11

 DIVENDRES
 JULIOL

Presentació 37a cursa 
atletisme
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Club Atletisme Pallejà
_________________________________________

 DISSABTE
 JULIOL

Sopar de gala
Hora: 21 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Peña Madridista
_________________________________________

 DIUMENGE
 JULIOL

37a Cursa Pallejà
Hora: 9 h
Sortida: La Molinada
Organitza: Club Atletisme Pallejà
_________________________________________

Festival 
Hora: A concretar
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Palmas y al Compás
_________________________________________

1

18

20
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L a zona degradada del costat del 
parc dels Encantats de Fontpine-
da s’ha convertit en el nou parc 

de l’Oreig. Durant la 17a Festa de l’Arbre, 
més de 450 persones —un rècord de par-

ticipació— van dur a terme les tasques 
de condicionament per a convertir-lo en 
un espai de lleure per als pallejanencs. 

Els veïns van ser partícips de la remo-
delació el passat 9 d’abril, el mateix dia 

Fontpineda celebra la 17a Festa de 
l’Arbre amb rècord de participants
Més de 450 persones col·laboren en el condicionament del nou parc de la zona de l’Oreig

que també van poder gaudir de tallers 
de caixes niu —col·locades per tots els 
parcs del barri—, un espectacle de pa-
llassos i una paella popular.

Aquesta zona verda és una de les més 
grans de Fontpineda i que es trobava en 
més mal estat. Amb aquesta iniciativa de 
la CMGF i l’Associació de veïns de Fontpi-
neda, l’espai del costat de l’escola L’Oreig 
canviarà per oferir nous serveis, alhora 
que s’hi organitzaran millor les zones 
d’aparcament i de circulació. ●

L’ Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona estan duent a terme 
una actuació de tala selectiva 

d’arbrat en una parcel·la de propietat 
municipal de la via Alegria de Fontpi-
neda, amb l’objectiu de prevenir incen-
dis forestals. Els treballs consisteixen a 
netejar l’espai per reduir-hi la densitat 
d’arbres i desbrossar el sotabosc, segons 
els criteris per a crear una franja de pro-
tecció. Els troncs es tallaran petits i es 
deixaran a la parcel·la perquè els puguin 
utilitzar els veïns.

Neteja dels passos de la 
ronda Montmany  

Els espais de vianants entre fi nques de la 

ronda Montmany i altres vies com la de 
Pallejà o Alexandre Plana s’han netejat 
i condicionat per permetre-hi el pas de 
vianants i serveis bàsics. Per tal de ga-
rantir el funcionament d’aquests serveis 
i mantenir la protecció contra incendis, 
s’hi ha fet un tractament amb herbicides. 
A més, s’ha avisat els veïns perquè millo-
rin l’aspecte de les parets que donen a 
aquests passos. ● 

Treballs de neteja forestal a la via Alegria 
amb el suport de la Diputació
A més, també s’han condicionat els espais per vianants del barri per facilitar-hi la circulació

Per tal de prevenir els incendis 
forestals, s’està duent a terme 
una tala selectiva d’arbrat

El nou parc de la zona de 
l’Oreig, al costat de la plaça 
dels Encantats, es convertirà 
en un nou espai de lleure a 
Fontpineda per a tots
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U n any més, Pallejà ha viscut la 

diada de Sant Jordi amb les 

tradicionals parades de llibres i 

roses a la plaça Major. Enguany el dia 23 

d’abril ha caigut en dissabte, fet que ha 

promogut que més gent sortís al carrer a 

gaudir del bon temps i de totes les activi-

tats programades, com ara els racons de 

lectura pública o la ballada de sardanes 

a la plaça del Castell amb la Cobla Ciutat 

de Terrassa.

El mateix dia de la diada, a les 20 h del 

vespre, la sala d’actes del Castell va aco-

llir el lliurament de premis del 29è Con-

curs Literari, amb una participació total 

de 53 escriptors pallejanencs d’edats 

compreses entre els 8 i els 85 anys. El 

punt musical el va posar l’actuació del 

grup Gospel Feelings Choir al Centre Cí-

vic de Fontpineda, a les 18 h. ●

El bon temps acompanya la diada 
de Sant Jordi a Pallejà
El fet que hagi caigut en dissabte ha facilitat que els ciutadans poguessin passejar 
per les parades de llibres i roses

Més d’una cinquantena 
d’escriptors pallejanencs han 
presentat les seves obres al 
29è Concurs Literari

E l dijous 23 de juny, la plaça del 

Castell rebrà la Flama del Canigó, 

l’encarregada d’encendre les fo-

gueres de Sant Joan del municipi. Serà 

a les nou del vespre, moment en el qual 

es llegirà el manifest que l’acompanya, 

escrit per Òmnium Cultural. Mitja hora 

més tard es començaran a encendre les 

fogueres de les entitats. 

De revetlles, a Pallejà, se n’organitza-

ran quatre. La popular és la de la plaça 

del Castell, a partir de les onze de la nit. 

Per reservar alguna de les taules dispo-

nibles es pot fer fi ns el dia 21 de juny 

al Castell. A més, l’Associació de la Gent 

Gran organitza una revetlla a la Sala 

Pal·ladius des de les 22 h, i els joves ho 

Pallejà prepara la celebració 
de Sant Joan 
S’organitzen quatre revetlles al municipi, a la plaça del Castell, la Sala Pal·ladius, 
el parc central de Fontpineda i el pavelló

faran al pavelló municipal a partir de 

les 24 h. A Fontpineda la revetlla serà al 

parc Central des de les 23 h. ●

Es poden reservar les taules 
disponibles de la revetlla 
popular al Castell fi ns 
el 21 de juny
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El Club de Tennis 
Pallejà, un model de 
treball en equip
Els seus equips participen en diverses competicions, 
com el Campionat de Catalunya, i tornejos al Baix 
Llobregat

E l Club de Tennis Pallejà, com a entitat esportiva de la ciutat, aporta 

salut física, benestar i treball en equip. I a més, com a valor afegit, 

ofereix la pràctica a l’aire lliure, en un ambient natural i sa. El seu 

equip d’entrenadors i professionals de l’esport fan classes per a tots els pú-

blics, de diversos nivells: des d’iniciació fi ns a perfeccionament, adaptades 

a nens/es i adults.

El club compta amb diversos equips que participen en competicions 

com la Lliga Catalana, a segona divisió, o el Campionat de Catalunya (amb 

la categoria d’alevins). A més, habitualment prenen part en tornejos orga-

nitzats al territori del Baix Llobregat, en els nivells de sub-11 mixt, alevins 

sub-13 mixt i infantil sub-16 mixt. També ofereixen classes per a adults, 

amb una participació d’una trentena d’homes i dones. ●

FITXA TÈCNICA:

Nom: 
Club Tennis Pallejà
Any de fundació: 
1989

Adreça: 
Avinguda Onze de Setembre 
de 1714, 1
Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, de 17.30 
a 21.30 h
Telèfon: 
936 631 112

ESPAI ENTITATS

Torna el Carnestiu amb la rua, el sopar 
de germanor i el ball de disfresses
L’11 de juny es celebrarà la segona edició d’aquesta festa, que combinarà disfresses 
i música en directe

E l Carnestoltes de Pallejà és una de 

les activitats més multitudinàries 

i participatives del municipi, i és 

per això que la Kaco, la comissió orga-

nitzadora, ha decidit celebrar-ne dos 

a l’any. Al 2014 ja va programar el Car-

nestiu i, després de l’èxit de la primera 

edició, està preparant-ne la segona per 

a aquest estiu. 

El dissabte 11 de juny es celebrarà, 

per tant, el 2n Carnestiu, on no faltarà 

la rua, el sopar de germanor i el ball de 

disfresses, que donaran la benvingu-

da a l’estiu. La Kaco proposa a tots els 

participants que reciclin les disfresses 

de l’any passat per transformar-les en 

disfresses d’estiu, o bé que se’n facin de 

noves amb robes que tinguin per casa. 

Carnestoltes amb música  
en directe

El format de la segona edició del Carnes-

tiu serà una mica diferent del tradicional 

Carnestoltes de febrer. Els participants 

podran passejar a peu de carrer animats 

per unes quantes xarangues amb músi-

ca en directe, en comptes de tenir equips 

de música. Tampoc hi haurà carrosses ni 

elements mòbils. ●
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Gent. Som transmissors de les vostres peticions; en 
cada ple, estem incorporant el que ens demaneu. 
Seguirem treballant per i amb la gent de Pallejà.

Mascotes. Zona d’esbarjo per a les mascotes. Es-
tem feliços que l’equip de govern incorpori propera-
ment aquesta instal·lació com un nou equipament 
del poble. Vàrem fer una enquesta a la ciutadania 
per confeccionar el programa municipal i aquesta 
proposta era una petició que en destacava com a 
prioritària. Es farà una demanda dels ciutadans, sí, 
però sense consultar-los on i com la volen, sense fer-
los participar activament; llàstima.

Riu. Estem immersos en un dels projectes que 
considerem més importants per al poble, un punt 
fort del nostre programa. Pallejà ha de deixar de 
girar l’esquena al riu!!!

Fa temps que treballem en aquest projecte, reu-
nint informació, analitzant l’estat del riu, visitant i or-
ganitzant reunions amb responsables d’altres pobles. 
El fet que siguem veïns amb Sant Vicenç dels Horts i 
la nostra proximitat amb el seu equip de govern fan 
que el seu projecte sigui un gran mirall per a nosal-
tres. Cal apropar el riu al poble, millorant-hi els acces-
sos, arranjant el camí rural, instal·lant senyalitzacions, 
creant zones de lleure i descans, etc.; fer del riu una 
zona agradable de passeig i de fàcil pràctica esportiva 
a l’aire lliure, per a ciclistes i corredors. Un projecte en-
grescador que cal tirar endavant. Animem l’equip de 
govern a posar fi l a l’agulla. De moment, tots vosaltres 
podeu participar-hi omplint la nostra enquesta, que 
trobareu al Facebook i al lloc web.
     @ercpalleja          ercpalleja      
www.esquerra.cat/palleja - palleja@esquerra.org 

Participación ciudadana. Es la «baza» que todos 
los partidos prometen en sus programas y el eslo-
gan que utilizan todos los gobiernos. De la promesa 
al hecho hay un trabajo práctico que permite mate-
rializar ese acto democrático.

En Entesa per Pallejà ya aplicamos la participa-
ción escogiendo a nuestra candidata a la Alcaldía 
con unas primarias abiertas a todos los vecinos y 
vecinas. Fuimos la única agrupación del pueblo que 
se exigió a sí misma el respeto de la decisión vecinal 
inapelable.

Y en el gobierno seguimos dotando de sentido a 
la participación ciudadana efectiva, con reuniones 
vecinales para que, dentro de las posibilidades eco-
nómicas del consistorio, consensuemos con los ve-
cinos las prioridades de cada calle; contando con las 
entidades que dedican su tiempo y esfuerzo a te-
mas concretos para desarrollar proyectos; realizan-
do un Plan de Movilidad Sostenible que decide las 
acciones en relación al tráfi co y aparcamiento con 
los vecinos y vecinas; instaurando una Comisión Jo-
ven que propone y decide junto con su concejalía; 
estableciendo comisiones temáticas con nuestros 
mayores para que se impliquen en los programas 
dirigidos a su colectivo. Es más trabajo, pero es nues-
tro deber.

Seguiremos con estas dinámicas y os pedimos 
que participéis y acudáis para decidir, con toda la in-
formación, los asuntos que atañen a todos y a todas. 
Se trata de hacer más pequeño el «trecho» para que 
del dicho al hecho haya cada vez menos distancia.
     @entesapalleja         entesa.perpalleja  
Grup Municipal d’Entesa per Pallejà

Decidimos entre 
todos. Del dicho 
al hecho

Fa un any que ens preparàvem per a votar a les elec-
cions municipals i avui fem un balanç clarament 
positiu dels primers mesos de govern.

La legislatura va començar complicada, ja que l’or-
dre judicial obligava a pagar més de 6 milions d’eu-
ros de les expropiacions forçoses de terrenys. S’ha 
trobat la fórmula per a fer front a aquest pagament 
de forma controlada sense afectació directa en el 
nostre pressupost.

Amb el Pressupost per al 2016 aprovat, s’han 
continuat les obres pendents i s’han iniciat projectes 
nous.

L’obra de connexió entre el nucli urbà i Fontpineda 
va ser de les primeres que es van acabar, seguida de 
l’ampliació del camí al cementiri. S’ha remodelat el 
carrer Tarragona i la via Internacional, amb el disseny 
previst del que serà el nostre poble. S’han començat 
a soterrar serveis a la via Abadia de Poblet i a la 
zona de L’Oreig, i està en marxa el projecte d’una 
part de la via Bellavista.

La ferma decisió de donar suport a les persones 
en atur es fa evident oferint-los formació especialit-
zada en diferents sectors, nodrint la borsa de treball 
d’ofertes de feina i activant de nou el programa «Pa-
llejà contracta». Pel que fa al suport a emprenedors 
i a empreses, s’ha activat la línia de préstecs del pro-
grama «Emprèn 2015».

Hem abaixat impostos bonifi cant la taxa de resi-
dus i reduint les tarifes del bus urbà. I pel que fa a 
nous serveis, ja està en marxa el centre d’ambulàn-
cies medicalitzades al Casal de la Gent Gran i els 
desfi bril·ladors.
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Va a hacer un año de las elecciones municipales que 
supusieron el cambio de gobierno en la alcaldía a 
favor de Entesa y parece que no haya cambiado 
nada. El trato a los grupos de la oposición es exacta-
mente igual que en la legislatura anterior: falta de 
comunicación e información, nula colaboración 
y participación y peor talante; y como acción 
política, el postureo, la foto y la venta de humo.

Vista la situación, desde el PSC hemos decidido 
pasar a la acción y desde principios de año hemos 
empezado a presentar propuestas para arreglar los 
problemas endémicos de nuestro ayuntamiento 
(regular las contrataciones, transparencia en la in-
corporación del personal…), propuestas de las que 
hemos hecho partícipes al resto de grupos para 
que participaran y añadieran sus ideas, unas veces 
con más éxito que otras pero siguiendo la línea 
de cómo creemos que se ha de gobernar Pallejà: 
entre todos y para todos.

Ante esto, Entesa ha empezado a contraprogra-
mar sistemáticamente las propuestas que desde la 
oposición estamos lanzando, presentando de ma-
nera descarada mociones sobre los mismos temas, 
y ya no solo eso, sino que copian los actos que otros 
partidos organizábamos (torneo FIFA para los jóve-
nes) sin ni siquiera tener la cortesía de preguntar.

Es evidente que, después de un año de gobierno, 
Entesa ha demostrado su incapacidad para cumplir 
sus promesas y solucionar los problemas de los ve-
cinos, un gobierno incapaz y sin ideas que actúa 
a remolque de la oposición.

Socialistes de Pallejà - palleja@socialistes.cat

En el proper ple d’abril prendran possessió com a 
nous regidors de CiU Pallejà a l’Ajuntament de Palle-
jà el Jordi Pastó i la Virginia González, en substitució 
de l’Ismael Àlvarez i l’Esther Moreno. Aquest relleu 
s’inicià en el passat ple del 31 de març amb la renún-
cia dels anteriors regidors. L’Ajuntament té l’obli-
gació, en el MÀXIM DE 10 DIES, de comunicar a la 
Junta Electoral de Zona aquesta renúncia perquè 
es formalitzin les noves actes per als futurs regidors. 
Avui, dia en què fem aquest escrit, 27 d’abril, la 
Junta Electoral de Zona no ha sigut notifi cada per 
part de l’Ajuntament de Pallejà, ni de la renúncia de 
l’Ismael i l’Esther ni de la incorporació del Jordi i la 
Virginia. HAN PASSAT 27 DIES; esperem i desitgem 
que quan vostès llegeixin aquest text aquest tema 
ja s’hagi solucionat.

Des del nou equip ens hauria agradat que la 
nostra entrada no estigués marcada per aquest fet, 
ja que aquest no és el tarannà ni la relació que vol 
tenir el nou grup municipal amb l’Ajuntament de 
Pallejà, ans al contrari.

Diàleg, participació, responsabilitat, RESPEC-
TE, són valors que el Jordi i la Virginia abanderen 
en una nova política municipal i dels quals, ben 
aviat, tots i totes ens benefi ciarem. En els darrers 
plens municipals hem treballat conjuntament amb 
altres forces polítiques a l’oposició per fer un millor 
Pallejà, amb propostes noves, consensuades, parti-
cipatives... Aquest és el bon camí i el que hem de 
reforçar i ampliar, per Pallejà i per la seva gent.

Convergència i Unió a Pallejà

El pleno se caracteriza por una entretenida retahíla 
de mociones, ruegos y preguntas en competencia 
por ver quién se gana el Cielo con más merecimien-
to. La hilaridad y el bochorno se alternan al saborear 
tan buenista palabrería, pero pueden enojar al con-
tribuyente prevenido su vacuidad y su inutilidad. 
Casi solo falta ya alguna moción por que los pájaros 
canten en primavera, con los almendros en fl or.

Ese enojo crece si, encima, se cae en la contradic-
ción, cuando no en la descarada hipocresía.

En el último pleno C’s presentó una moción 
para reclamar la deuda que la Generalitat mantie-
ne con nuestro ayuntamiento (a 31-12-2015 ascen-
día a 605.213,73 €). Lógicamente, los grupos de eP, 
PDF y PSC se adhirieron.

Sin embargo, para sorpresa de algunos (cada vez 
menos), ERC y CiU votaron en contra.

Los que dicen mirar por el pueblo, quienes ha-
blan de serveis socials, proclaman iniciativas mil en 
benefi cio de los vecinos… son antes monaguillos 
del incompetente y ridículo gobierno de la Genera-
litat que representantes de los vecinos y veladores 
por sus intereses. Miran antes por su gobierno de 
«Junts per la Presa de Pèl» que por los pallejanenses.

Intentaron con rubor justifi carse con el victimis-
ta argumento de que la Generalitat no sería despil-
farradora e incumplidora de no ser por la pérfi da 
Espanya, causa de todos los males que nos asolan. 
En fi n, la pàtria maltratada, otra vez pretexto.

«El patriotismo es el último refugio de los ca-
nallas.» S. JOHNSON
     Cs_Palleja           CiutadansPalleja
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Gobierno incapaz 
y sin ideas

La gent, les mascotes 
i el riu

Els teus projectes 
són els nostres

Nou tarannà per a 
Pallejà Hipocresía
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Notícies 
 breus

El passat cap de setmana del 9 i 10 d’abril, 

el grup de caramelles de Pallejà va tornar 

a sortir al carrer per cantar les tradicionals 

cançons de Pasqua. El recorregut va ser el 

mateix que l’any passat, passant per les resi-

dències de la gent gran i les principals places 

i carrers del centre del poble, a més del mer-

cat municipal. Els cantaires també van ser a 

la sortida de missa de diumenge. ●

Les caramelles tornen a 
recórrer el municipi

El proper 31 de maig es durà a terme un ta-

ller de fi nançament a través d’instruments 

públics i privats alternatius a la banca. La 

sessió va adreçada a les PIME i als emprene-

dors, per a informar-los sobre noves vies de 

fi nançament a les empreses, i es desenvolu-

parà de 9.30 a 11.30 h. Els interessats a par-

ticipar-hi es poden dirigir a La Molinada. ●

Finançament alternatiu 
a la banca

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 31/03/2016

● Moció conjunta de tots els grups municipals de l’Ajun-

tament (EP, PDF, ERC, C’S, PSC i CIU) per a constituir un 

òrgan format pels ajuntaments de Castellbisbal, el Papiol, 

la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de 

la Barca, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat per 

a treballar de forma integrada i coordinada en defensa de 

la millora de la qualitat de l’aire i per a vetllar per l’impacte 

mediambiental i sobre la salut de tots els agents que 

contaminen i incideixen en aquests municipis

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

defensa de l’escola pública

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

de rebuig al reial decret 625/2014, que desenvolupa els 

processos de tramitació de baixes mèdiques i confi rmació, 

altes mèdiques i control de les situacions d’incapacitat 

temporal

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

contra la criminalització del dret de vaga i la derogació de 

l’article 315.3 del Codi Penal

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

suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent 

Gran del Baix Llobregat

● Aprovació de la modifi cació de la Relació de Llocs de 

Treball en el sentit que els Grups de Classifi cació dels Llocs 

de Treball de Caporal i Agents es converteixin en C1

● Ratifi cació de l’aprovació defi nitiva de la modifi cació dels 

estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

● Moció de l’Alcaldia per a revisar el Pla de Gestió del 

Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021

● Moció de l’Alcaldia de rebuig a l’aprovació del Pla 

Hidrològic de la Conca de l’Ebre

● Moció de l’Alcaldia per la ratifi cació de la Declaració de 

Sant Sadurní d’Anoia de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat

● Moció de l’Alcaldia de creació d’una Comissió d’Investigació 

del Mercat Municipal de Pallejà amb relació als contractes 

corresponents a la concessió administrativa de la superfície 

alimentària i aparcament i també amb relació a l’execució 

de les obres i instal·lacions

● Aprovació de la modifi cació de l’Ordenança municipal 

reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als 

establiments de sector d’hostaleria i/o restauració al 

municipi de Pallejà

● Aprovació de la creació de la Mesa de Contractació de 

caràcter permanent i designació dels seus membres

● Moció dels grups municipals de C’s, PSC, PDF i EP per a 

reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat 

de Catalunya amb el nostre Ajuntament

● Moció dels grups municipals del PSC, EP, PDF, ERC i CIU 

amb relació a l’Esclerosi Lateral Amiotròfi ca (ELA)

● Moció dels grups municipals de CIU, PSC i ERC de suport 

a la Declaració Institucional del Govern de la Generalitat pel 

Dia Internacional de les Dones

● Moció conjunta dels grups municipals d’ERC i PSC per la 

instal·lació d’aparells desfi bril·ladors a la via pública

● Moció dels grups municipals del PSC i CIU amb relació al 

preacord subscrit pels caps d’estat i el Govern de la UE amb 

Turquia

● Moció dels grups municipals del PSC, EP, PDF, ERC i CIU 

sobre els acords de la Conferència sobre el Canvi Climàtic 

de París 2015

● Elecció, per urgència, d’un/a jutge/essa de pau titulat/da

L’Ajuntament de Pallejà ja ha fet entrega a 

la Xarxa Solidària de Pallejà del xec de l’im-

port recaptat a la segona jornada de Salu-

daritat. Els 2.059 € rebuts es destinaran al 

banc d’aliments municipal, dins el projecte 

«Tots a taula», per a les persones amb menys 

recursos. Aquest gest és possible gràcies als 

voluntaris i a les persones que van col·labo-

rar-hi amb la compra de samarretes i esmor-

zar a la festa de Saludaritat. ●

Entrega dels 2.059 € de 
la Saludaritat a la Xarxa 
Solidària




