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Un primer any de govern marcat 
per les polítiques socials i la 
millora dels carrers 
La contenció de la despesa i la recerca de fi nançament 
extern han estat claus per a poder destinar recursos 
a garantir la qualitat de vida de la ciutadania 
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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 (Rafael Dorado) 93 663 00 00
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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Conveni per a potenciar l’activitat econòmica 
de les empreses a l’exterior

Nou Carnet Jove amb 
descomptes i avantatges 
al Jovespai i al comerç 
local

Prop de 800 persones 
participen en la segona 
edició del Carnestiu

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: alcaldia.palleja@palleja.cat
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J a ha passat un any des del moment en què 

començàvem a treballar des de l’Ajunta-

ment de Pallejà per donar un nou rumb al 

nostre municipi. Han estat mesos de treball intens 

i, en moltes ocasions, poc visible. Amb la voluntat 

d’assolir un canvi real i perdurable, hem començat 

la feina per on toca: pels fonaments; i això, en 

matèria d’administració, signifi ca ordenar els 

nostres recursos.

El treball en matèria econòmica ha estat, doncs, 

fonamental per a solucionar qüestions com el pa-

gament de sentències d’anys anteriors i per a fer-

ho, a més, sense que aquest esforç es carregués a 

compte de les butxaques de les veïnes i veïns de 

Pallejà. Aquest primer pas ha estat donat i podem 

afi rmar que l’estabilitat de les arques públiques i la 

rebaixa progressiva de les taxes i impostos estan 

garantides.

No ha estat, en tot cas, una feina exclusivament 

de despatx: des del primer dia ens imposàvem 

l’obligació de treballar a peu de carrer per tal 

d’atendre els problemes que pateixen en el seu dia 

a dia les persones que viuen al municipi. Aquest 

fet ens ha permès promoure millores signifi catives 

com l’increment de les partides que es destinen a 

la neteja dels carrers, a l’enllumenat, a l’estat de les 

voreres, a l’educació...

Ha estat, en defi nitiva, un any de govern realista 

amb la nostra situació però, especialment, un any 

per a l’esperança en allò que encara ha de venir. ●

Y a ha pasado un año desde el momento 

en que empezábamos a trabajar desde 

el Ayuntamiento de Pallejà para dar un 

nuevo rumbo a nuestro municipio. Han sido me-

ses de trabajo intenso y, en muchas ocasiones, 

poco visible. Con la voluntad de lograr un cambio 

real y perdurable, hemos empezado la labor por 

donde toca: por los cimientos; y eso, en materia 

de administración, signifi ca ordenar nuestros 

recursos.

La tarea en materia económica ha sido, pues, 

fundamental para solucionar cuestiones como el 

pago de sentencias de años anteriores y para ha-

cerlo, además, sin que este esfuerzo se cargase a 

cuenta de los bolsillos de las vecinas y vecinos 

de Pallejà. Este primer paso ha sido dado y pode-

mos afi rmar que la estabilidad de las arcas públicas 

y la rebaja progresiva de las tasas e impuestos están 

garantizadas.

No ha sido, en todo caso, un trabajo exclusiva-

mente de despacho: desde el primer día nos im-

poníamos la obligación de trabajar a pie de calle 

para atender los problemas que sufren en su día 

a día las personas que viven en el municipio. Este 

hecho nos ha permitido promover mejoras signifi -

cativas como el incremento de las partidas que se 

destinan a la limpieza de las calles, al alumbrado, al 

estado de las aceras, a la educación...

Ha sido, en defi nitiva, un año de gobierno realista 

con nuestra situación pero, especialmente, un año 

para la esperanza en lo que está por venir. ●

«El treball en matèria econòmica 
ha estat fonamental per a 
solucionar qüestions com el 
pagament de sentències d’anys 
anteriors»

El que hem pogut fer després d’un any de treball 
a peu del carrer

Lo que hemos podido hacer después de un año 
de trabajo a pie de calle

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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La millora dels carrers i dels serveis a 
centra el primer any del govern munic
La recerca de fi nançament extern ha estat un dels punts claus d’aquests 
primers mesos de legislatura

U n any després de la formació 

de l’actual govern municipal, 

és un bon moment per a fer 

balanç i veure quins compromisos s’han 

pogut desenvolupar durant aquest pri-

mer any de legislatura. Han estat uns 

mesos marcats per la necessitat de fer 

front a determinades despeses deriva-

des d’una gestió anterior i, alhora, per 

la voluntat de buscar recursos que per-

metessin fer noves inversions i millorar 

aspectes com la mobilitat als carrers del 

municipi i els serveis que s’ofereixen a 

la ciutadania.

El govern format per Entesa per Pa-

llejà i el Partit pel Desenvolupament 

de Fontpineda (PDF) ha donat prioritat 

a les polítiques socials, garantint ajuts 

i subvencions per a les famílies amb 

menys recursos; també ha apostat per la 

generació d’ocupació, afavorint la inser-

ció laboral de les persones aturades, i ha 

treballat per complir amb dos dels eixos 

principals del seu acord: la transparèn-

cia en la gestió i la participació de la ciu-

tadania en les decisions municipals.

Pagament de sentències  

Un dels primers entrebancs amb què 

es va trobar l’actual equip de govern va 

ser el pagament de les expropiacions 

de zones verdes que condicionaven des 

de fa anys les fi nances del consistori. En 

concret, el Tribunal Suprem obligava 

l’Ajuntament de Pallejà, per sentència 

ferma, a pagar 1.066.822,68 € per l’ex-

propiació de la fi nca de Barcelona Park 

I, SA, ubicada al fi nal de l’avinguda de la 

Generalitat; 3.322.259,63 € per la fi nca 

de Gladri i Logan, SL, situada a Fontpi-

neda, i 1.368.263,11 € per la fi nca de 

Fontpineda, SA. A aquestes xifres, calia 

sumar-hi els interessos de demora.

Així, doncs, el nou govern munici-

pal ha hagut de fer front a més de 5,7 

milions d’euros que ha sufragat amb 

recursos propis i també amb un crèdit 

de 3.041.145,33 €, que ha aconseguit 

del govern estatal, i que ofereix impor-

tants facilitats, entre les quals hi ha una 

carència de dos anys i, posteriorment, 

uns interessos que es troben molt per 

sota del mercat i del que ofereixen al-

tres administracions supramunicipals.

L’abaixada dels sous i salaris de l’equip 

de govern en un 19,5% i l’optimització 

de la despesa corrent també han fet 

possible l’aprovació d’uns nous pres-

supostos, després d’uns anys d’estar 

El consistori ha fet front a 
més de 5,7 milions d’euros  
per les expropiacions de 
zones verdes amb recursos 
propis i amb un crèdit del 
govern estatal de 3 milions 
d’euros que compta amb unes 
condicions més favorables a 
les de mercat



L’ADROC DE PALLEJÀ #93 JULIOL/AGOST 2016 Revista d’informació local 5

prorrogats, que permetran aquest 2016 

poder destinar més recursos a la millora 

de la qualitat de vida al nostre munici-

pi. I tot això, sense traslladar la despesa 

als contribuents i, fi ns i tot, aplicant una 

lleugera reducció del tipus de l’Impost 

sobre Béns Immobles (IBI) aprovada en 

les ordenances fi scals del 2016.

Més participació ciutadana 

Donar prioritat a les opinions i sugge-

riments dels veïns i veïnes del municipi 

va ser un dels primers compromisos de 

l’actual equip de govern. En els dar-

rers mesos s’han organitzat trobades 

periòdiques amb els ciutadans de di-

versos carrers i barris amb la intenció 

d’escoltar-ne les demandes i prioritzar 

les actuacions que cal dur a terme. La 

creació de comissions participatives 

formades per gent gran i l’organització 

de l’Assemblea Jove són altres iniciati-

ves que pretenen implicar els diversos 

col·lectius en les polítiques municipals. 

la ciutadania 
cipal

La posada en marxa d’un pla de mobili-

tat sostenible pretenia consensuar amb 

els pallejanencs i pallejanenques les 

mesures que cal prendre al municipi en 

aquesta matèria.  

Millora de la qualitat           
de vida 

Durant aquest primer any de legisla-

tura han fi nalitzat algunes obres de 

gran transcendència, com és el cas 

de la carretera d’accés a Fontpineda, 

i també s’han dut a terme actuacions 

Quins han estat els eixos prioritaris en aquest 
primer any de legislatura?

• La lluita contra l’atur amb un increment de l’oferta formativa, per a afavorir la inserció laboral 

de les persones aturades, i el suport a les empreses, als autònoms i al comerç de proximitat.

• Una millora dels serveis: l’arribada de la xarxa de gas a la Magina i el soterrament dels 

subministraments a la zona de l’Oreig i la via Internacional en són un exemple. També durant 

aquest primer any s’han fet més accessibles les tarifes del bus urbà amb descomptes per als 

majors de 65 anys, les famílies nombroses i les monoparentals.

• Potenciar les polítiques de joventut amb la creació de l’Assemblea Jove i un nou carnet que 

ofereix descomptes i avantatges als pallejanencs i pallejanenques de 15 a 35 anys.

• Més ajuts per a les famílies amb la posada en marxa de la targeta moneder d’aliments i les 

subvencions per als llibres de text i per a fer front a les quotes de les llars d’infants.

• Nous equipaments: aparcaments per a bicicletes en els equipaments municipals, pistes de 

petanca federades al Casal de la Gent Gran i una nova pista esportiva al fi nal del soterrament 

dels Ferrocarrils de la Generalitat.

• La millora de la mobilitat amb actuacions concretes a diversos punts del municipi, entre els 

quals hi ha l’avinguda Prat de la Riba, els carrers Tarragona i Velázquez, la zona del Parc Central 

i la Gran Via de Fontpineda.

• Augment de la participació ciutadana amb trobades periòdiques amb els veïns i veïnes del 

municipi i amb diversos col·lectius de joves i gent gran.

• La cura de l’entorn: es prioritza la neteja de les franges forestals per a evitar incendis, s’han 

substituït els fanals per tal de reduir la contaminació lumínica i s’ha posat en marxa una 

campanya per a fomentar la separació de residus.

• Foment de la igualtat i la solidaritat entre la ciutadania, creant una taula de suport a la 

població refugiada, consolidant les campanyes de recollida d’aliments i organitzant jornades 

com la de Saludaritat, que potencia també uns hàbits saludables.

• Una nova organització interna del consistori que ha de permetre optimitzar els recursos i 

el treball del personal.

que pretenien millorar la mobilitat de 

vehicles i vianants, com és el cas de la 

remodelació de la via Internacional, 

l’ampliació del camí del cementiri nou 

i els treballs realitzats a l’avinguda Prat 

de la Riba i als carrers Tarragona i Veláz-

quez. L’aposta per millorar el manteni-

ment de la via pública ha portat també 

a augmentar les partides del pressu-

post municipal destinades a la neteja 

de carrers, a l’arranjament de les vo-

reres malmeses, a substituir els fanals 

existents per tal de reduir la contami-

nació lumínica i a canviar també altres 

elements del mobiliari urbà. La remo-

delació de zones infantils, com el parc 

de la Torre Fabregat, i la construcció de 

nous equipaments per a la pràctica es-

portiva, com és el cas de la pista ubica-

da al fi nal del soterrament del tren, han 

estat també una prioritat per a l’equip 

de govern. ●

En els darrers mesos 
s’han creat nous òrgans 
participatius per a implicar 
els ciutadans en les polítiques 
municipals
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L’atur continua disminuint amb una taxa 
que se situa en l’11,4% 
Les últimes dades registrades mostren una xifra d’aturats de 580 persones, 
la més baixa dels darrers cinc anys

L’ atur a Pallejà segueix amb la 

seva tendència a la baixa. Se-

gons les dades publicades per 

l’Observatori Comarcal del Baix Llobre-

gat, a fi nals del passat mes de maig hi 

havia 580 persones aturades a Pallejà, 10 

menys que al mes d’abril. Es tracta de la 

Nova oferta formativa en 
l’àmbit sociosanitari
La Molinada ofereix un nou curs subvencionat que permet 
als alumnes obtenir un certifi cat de professionalitat

E l proper mes de setembre es 

posarà en marxa una nova pro-

posta formativa que permetrà 

als participants obtenir el certifi cat 

de professionalitat de l’especialitat 

d’atenció sociosanitària de persones 

dependents en institucions socials.

Es tracta d’un curs subvencionat 

que ofereix l’Ajuntament de Pallejà en 

col·laboració amb l’Associació de Tre-

balladors/es Familiars de Catalunya, el 

Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya, 

la Fundació Obra Social La Caixa i el 

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta acció formativa s’iniciarà 

el proper 5 de setembre en horari de 

matí, de 9 a 14 h. Les persones inte-

ressades a formalitzar la inscripció cal 

que presentin la sol·licitud a les ins-

tal·lacions de La Molinada. ●

Les persones interessades 
a presentar la sol·licitud 
per a aquest curs, que 
s’iniciarà el proper 5 de 
setembre, han d’adreçar-se 
a La Molinada

xifra més baixa registrada al municipi en 

els últims cinc anys.

Pel que fa a la taxa d’atur al municipi 

va ser de l’11,4%, un percentatge inferior 

al del mes anterior (11,6%) i que es tro-

ba molt per sota de la mitjana catalana 

(13,6%), de la comarca (13,5%) i de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (13,4%).

Aquesta tendència a la baixa confi rma 

els bons resultats que s’estan obtenint 

des del consistori amb les noves políti-

ques d’ocupació que prioritzen el suport 

a les empreses, la creació de nous llocs 

de treball i un augment de l’oferta forma-

tiva que permeti afavorir la inserció labo-

ral de les persones aturades. ●

La taxa d’atur a Pallejà es 
troba més de dos punts 
per sota de les mitjanes 
catalana, comarcal i de 
l’àmbit metropolità 

Sessions per 
ajudar en la 
recerca de feina

D urant l’any s’ofereixen 

a La Molinada altres 

sessions formatives 

destinades a afavorir la inserció 

laboral de les persones atura-

des. El passat mes de juny s’hi 

va impartir un curs que pretenia 

ajudar els alumnes a superar 

amb èxit una entrevista de feina. 

El monogràfi c, de 8 hores de du-

rada, estava subvencionat per la 

Diputació de Barcelona. ●
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Sessions informatives per a facilitar 
als joves la seva inserció laboral
Els alumnes de l’institut han participat en unes xerrades que oferien als participants 
eines i recursos per a afavorir la recerca de feina

D urant el passat mes de juny, els 

alumnes de l’Institut de Pallejà 

van assistir a unes sessions de 

recerca activa de feina que pretenien 

donar a conèixer als joves la situació ac-

tual del mercat de treball.

El dia 13 de juny una tècnica d’ocu-

pació de l’Àrea de Desenvolupament 

Econòmic Local de l’Ajuntament de 

Pallejà es va desplaçar fi ns al centre 

educatiu per tal d’informar els alumnes 

sobre quines són, en aquests moments, 

les professions amb més sortida labo-

ral. També se’ls va explicar quines són 

les eines més utilitzades per a buscar 

feina i que els seran de gran ajuda en 

la seva posterior incorporació al món 

laboral.

Visita a La Molinada  

Els dies 14 i 15 de juny van ser els estu-

diants els que es van desplaçar fi ns a La 

Molinada, on van participar en una ses-

sió totalment pràctica de recerca de fei-

na que els va permetre utilitzar tots els 

recursos que prèviament havien après 

al centre. ●

Els estudiants van fer una 
visita a La Molinada, on 
van participar en una sessió 
totalment pràctica de 
recerca de feina

Suport a les empreses per a afavorir 
la seva activitat econòmica a l’exterior
Un acord entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts permet donar a conèixer les accions 
formatives que es desenvolupen en l’àmbit de les exportacions

L’ Ajuntament de Pallejà ha sig-

nat un conveni de col·laboració 

amb el consistori de Sant Vicenç 

dels Horts amb la intenció de fomentar 

aquelles accions destinades a augmen-

tar l’activitat econòmica de les petites i 

mitjanes empreses. L’acord pretén donar 

a conèixer algunes de les iniciatives que 

es duen a terme a tots dos municipis 

amb l’objectiu que les PIME del territori 

apostin per l’exportació i comptin amb 

personal qualifi cat per poder créixer en 

aquest àmbit.

El consistori pallejanenc ha ofert a la 

ciutadania la primera edició del Certi-

fi cat de Professionalitat en Gestió Ad-

ministrativa i Financera del Comerç In-

ternacional, que combina la formació 

teòrica amb 40 hores de pràctiques en 

empreses. Des de Sant Vicenç dels Horts 

s’ofereix a les PIME una trajectòria forma-

tiva en exportació fi nançada per la Dipu-

tació de Barcelona. ●

La formació que s’ofereix 
a les empreses els permet 
comptar amb personal 
qualifi cat per a poder 
augmentar les exportacions



L’ADROC DE PALLEJÀ #93 JULIOL/AGOST 2016 Revista d’informació local8

Finalitzats els treballs de condicionament 
del nou parc de la Caputxeta
El parc de la Torre Fabregat s’ha convertit en un espai inspirat en el conte infantil 
on els elements de joc s’integren amb el mobiliari urbà

L es famílies del municipi ja po-

den tornar a gaudir del parc de 

la Torre Fabregat. En les darreres 

setmanes s’han dut a terme uns treballs 

de condicionament que han convertit 

l’espai en un parc infantil inspirat en el 

conte de la Caputxeta Vermella. De fet, 

no hi falten elements com la motxa de 

la Caputxeta, el balancí de la Cistella, el 

gronxador del Caçador, el tobogan del 

Llop, el pont del Camí del Bosc i la case-

ta de l’Àvia. 

Un espai adaptat               
al seu entorn  

A banda de substituir-ne els elements 

de joc, també s’ha volgut adequar l’es-

pai amb la intenció que els nens hi pu-

guin jugar mentre els pares gaudeixen 

de l’entorn. Se n’ha millorat la connexió 

amb els vials de circulació de vianants, 

Nova il·luminació a la plaça de la Font i 
reparació de les escales a la Magina
Les actuacions es duran a terme al segon semestre, acordades 
amb l’associació de veïns

D e cara al segon semestre de 

l’any es duran a terme diverses 

actuacions al barri de la Magi-

na, pactades amb l’associació de veïns 

després d’algunes reunions. A la plaça 

de la Font s’hi instal·larà nova il·lumina-

ció, i s’arreglaran les escales de baixada 

se n’ha retirat la tanca existent, s’hi 

han renovat els bancs per a seure i s’hi 

ha ampliat la zona de jocs infantils. 

Aquests es distribueixen pels jardins i es 

troben integrats amb el mobiliari urbà i 

la jardineria existent. ●

Les obres han inclòs la 
millora de la connexió amb 
els vials de circulació de 
vianants i l’ampliació de la 
zona de jocs infantils

En les darreres setmanes 
s’ha executat un tram de 
vorera que uneix la del 
carrer Sant Joan amb la del 
carrer Santa Magina

entre el carrer Sant Joan i el carrer Santa 

Magina.

A més, durant el mes de juny s’han 

tret els arbres d’algunes voreres estre-

tes del barri amb la intenció d’elimi-

nar-ne les barreres arquitectòniques i 

facilitar el pas de cotxets, carrets i ca-

dires de rodes. També s’ha executat un 

tram de vorera, inexistent fi ns ara, que 

uneix la del carrer Sant Joan amb la del 

carrer Santa Magina.

Així mateix, l’Ajuntament està estu-

diant la viabilitat d’utilitzar uns àrids 

ecològics per a fi xar millor el vial de ter-

ra que dóna accés a l’escola Àngel Gui-

merà des del barri de la Magina. ●



L’ADROC DE PALLEJÀ #93 JULIOL/AGOST 2016 Revista d’informació local 9

Actuacions a diversos carrers 
per a millorar la mobilitat
Entre els treballs previstos hi ha la reordenació d’algunes 
zones d’estacionament

D es del consistori s’ha decidit 

posar en marxa una primera 

fase de treballs de senyalitza-

ció i ordenació del trànsit amb l’objec-

S’habilitarà un nou 
aparcament al carrer 
Loreto amb Pau Claris per 
facilitar l’estacionament 
a la farmàcia i evitar que 
els usuaris es posin sobre 
de la vorera

Noves mesures per a regular la velocitat 
a la Gran Via de Fontpineda
La instal·lació de dos radars mòbils pretén evitar que els vehicles hi circulin 
amb una velocitat superior a la permesa

E n les darreres setmanes s’han ins-

tal·lat a la Gran Via de Fontpineda 

dos radars mòbils que indiquen 

la velocitat de circulació dels vehicles. 

La intenció és controlar els conductors 

incívics i conscienciar-los del perill que 

suposa anar a certes velocitats en zo-

nes urbanes. Aquests radars permetran 

també conèixer el volum real de vehi-

cles que circulen diàriament per aques-

ta zona. Aquesta mesura és una prova 

pilot que en un futur es podria ampliar 

a altres carrers del municipi.

D’altra banda, també està previst 

retirar les bandes reductores de velo-

citat que es van instal·lar a la carretera 

Aquests radars permetran 
conèixer el volum real 
de vehicles que circulen 
diàriament per la zona

de Fontpineda amb motiu de les obres 

d’urbanització i ampliació del carrer Au-

siàs March. Ara que aquests treballs han 

fi nalitzat i s’ha reduït el perill, aquestes 

seran substituïdes per tres noves ban-

des rugoses d’advertiment que prete-

nen també reduir la velocitat dels vehi-

cles que hi circulen. ●

Construcció d’una 
rotonda al passeig 
de les Masies

P roperament s’executarà 

una rotonda a la cruïlla 

del passeig de les Ma-

sies amb el carrer Fontcoberta 

que permetrà accedir de forma 

més directa a altres punts del 

municipi. La nova rotonda aju-

darà a garantir la seguretat a 

la cruïlla, atès que oferirà més 

visibilitat i pacifi carà la veloci-

tat dels vehicles que hi circulen 

diàriament. ●

tiu de millorar la seguretat i la mobi-

litat de vehicles i vianants. La primera 

actuació ha estat la nova programació 

dels semàfors de la rotonda del carrer 

Joan Maragall amb l’avinguda Prat de 

la Riba.

En les properes setmanes està pre-

vist reordenar els estacionaments de 

l’escola L’Oreig i d’un tram del lateral 

de l’avinguda Prat de la Riba. També 

es pintarà una doble línia contínua al 

carrer Moreres per a reduir l’amplada 

dels carrils de circulació i moderar la 

velocitat dels vehicles, i s’habilitarà un 

nou aparcament al carrer Loreto amb 

Pau Claris per a evitar que els usuaris 

de la farmàcia estacionin a sobre de la 

vorera. Finalment, també es pintaran 

nous passos de vianants a l’entrada 

del parc de la Torre Fabregat pel carrer 

Sant Isidre i a la cantonada dels carrers 

Mestre Falla i Àngel Guimerà. ●
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Les tasques de prevenció d’incendis, 
a punt per a l’estiu
S’han dut a terme a la Magina i a Fontpineda, on a més s’han adequat camins per a vianants

P allejà ja està protegit contra el 

risc d’incendi gràcies a les franges 

forestals del nucli urbà, Fontpine-

da i la Magina, on s’ha netejat el sota-

bosc per frenar els possibles focs. A més, 

s’han habilitat fi ns a cinc quilòmetres de 

camins de vianants en aquestes franges, 

per tal que els pallejanencs puguin gau-

dir de l’entorn natural a peu des de la 

via Llobregat (el punt més alt de Fontpi-

neda) fi ns a la via Pallejà, passant per la 

Manantial i la Farigola.

La Casa de Fusta de Fontpineda es 
remodelarà per garantir la seguretat  
L’edifi ci es destinarà a impulsar les iniciatives de les associacions, 
sobretot a les inquietuds dels joves

L a Casa de Fusta de Fontpineda 

en remodelarà en els propers 

mesos perquè compleixi la nor-

mativa d’espais públics i per garantir 

la seguretat. Les obres de reforma són 

una petició de l’associació esportiva 

L’aspecte exterior de la caseta 
no canviarà, però a l’interior se’n 
redistribuiran les dues plantes

de Fontpineda, per gaudir d’un punt 

de trobada i uns lavabos per a les pis-

tes municipals; de l’associació de veïns, 

com a espai d’estudi de la natura, i dels 

joves del barri, per desenvolupar-hi les 

seves propostes.

El pressupost de la remodelació serà 

de 61.000 € amb càrrec a fons de la 

Diputació de Barcelona i, per tant, no 

suposarà cap cost per l’Ajuntament. Pel 

que fa a l’aspecte exterior, aquest no 

canviarà, però a l’interior es redistribui-

ran les dues plantes existents. ●

A banda d’aquestes actuacions, el 

consistori també treballa en el mante-

niment dels camins forestals de la xarxa 

viària bàsica i en l’extracció de biomas-

sa del bosc de les Rovires. Durant l’estiu 

s’extremen les tasques de vigilància i 

control a l’espai forestal per detectar al 

més aviat possible un foc. Tot i així, la 

col·laboració de la ciutadania sempre 

és bàsica en cas d’emergència, trucant 

al 112 per avisar si es veu una columna 

de fum. Es recorda que està prohibit fer 

foc, tirar petards o llençar burilles ence-

ses al bosc i que les barbacoes han de 

ser d’obra. ●

L’Ajuntament s’ocupa del 
manteniment dels camins 
forestals i de l’extracció 
de biomassa del bosc de 
les Rovires
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L’Ajuntament analitza la factura 
energètica per estalviar més
Els serveis tècnics estudien el comportament energètic dels edifi cis i l’enllumenat 
municipal per millorar-ne l’efi ciència

E l consistori de Pallejà està fent el 
seguiment de la facturació ener-
gètica de tots els edifi cis muni-

cipals i l’enllumenat públic per poder 
millorar en l’estalvi i l’efi ciència. En tot 
el 2015 el consum energètic ha estat 
un 10,9% superior a l’any anterior, però 
aquest augment no s’ha traslladat a la 
despesa, que només s’ha incrementat 
un 1,7% gràcies a la reducció de la po-
tència contractada.

La factura elèctrica corresponent a 
l’any passat va ser de 490.589 €, el que 
equival a 43,6 € per habitant. D’aquest 
import, els edifi cis municipals van su-
posar el 56% del consum energètic, i 
el 44% restant va correspondre a l’en-
llumenat públic i als semàfors. Pel que 

S’inicia una campanya per a fomentar la 
correcta separació de la matèria orgànica
L’objectiu és el de reduir el nivell de residus impropis per sota del 15%

L’ Ajuntament de Pallejà ha iniciat 
una campanya ciutadana per a 
millorar la separació de la ma-

tèria orgànica de la resta de residus. L’ob-
jectiu és assolir els nivells de reciclatge 
aconseguits al 2010, quan es va arribar a 
un màxim de 750 tones, i reduir el nivell 
de residus impropis per sota del 15%. Els 
impropis són aquells materials no orgà-
nics que la ciutadania aboca en aquesta 
fracció i que difi culten molt el procés 
d’elaboració de compost.

La campanya preveu diverses accions 
com ara punts informatius, visites porta 
a porta, processos participatius, tallers o 
visites a una planta de compostatge per 
tal de conscienciar la ciutadania sobre la 
importància de reciclar bé. A la fracció 
orgànica s’han de dipositar les restes de 
menjar, els tovallons de paper, taps de 
suro o fl ors pansides. ●

Es vol arribar a les 750 
tones de matèria orgànica 
recollida, el màxim 
aconseguit al 2010

fa als edifi cis municipals, el consum ha 
tingut lloc als equipaments educatius 
(43%), ofi cines (20%), equipaments cul-
turals (19%) i esportius (13%). ●

L’any 2015, la despesa 
d’energia no va augmentar 
de forma proporcional al 
consum gràcies a la reducció 
de la potència contractada



L’ADROC DE PALLEJÀ #93 JULIOL/AGOST 2016 Revista d’informació local12

La Biblioteca torna a obrir durant el 
mes d’agost molts anys després
Coincidint amb l’època d’exàmens ha ampliat el seu horari d’obertura, 
amb una valoració molt positiva

A quest mes d’agost la Biblio-
teca de Pallejà tornarà a estar 
oberta, tal com s’havia fet fa 

molts anys. A més, amb l’objectiu de 
facilitar espais d’estudi per als joves pa-
llejanencs, especialment durant l’èpo-
ca d’exàmens, la Biblioteca ha reforçat 
el seu horari d’obertura: de l’1 al 22 de 
juny, ambdós inclosos, ha obert tots els 
matins de dilluns a dissabte —a diferèn-
cia d’ara, que només obre tres matins— 
en horari des de les 9.30 fi ns les 14 h.

Pel que fa a les tardes, l’horari s’ha 
ampliat fi ns les 22 h de dilluns a di-
vendres, dues hores més de l’habitual, 

perquè els estudiants poguessin que-
dar-s’hi una estona més. Aquesta mesu-
ra s’ha aplicat per primera vegada com 
a prova pilot, amb l’objectiu de posar a 
l’abast dels pallejanencs aquest equi-
pament i evitar que hagin de marxar a 
un altre municipi a estudiar. ●

La prova pilot d’obertura 
durant l’època d’exàmens 
ha deixat una valoració molt 
positiva dels seus usuaris

Activitats per a promoure l’educació 
integral dels estudiants a l’Institut
La qualitat de l’ensenyament es refl ecteix en els resultats a les proves DELF 
i en el reconeixement a un treball de recerca

E n el tram de fi nal de curs arri-
ben els reconeixements fruit 
de la bona feina: un grup de 26 

alumnes de 4t d’ESO s’ha presentat a 
les proves DELF de llengua francesa i 22 
d’ells han aprovat; el treball de recerca 
de l’alumna de 2n de batxillerat Paula 
Neiró ha quedat fi nalista dels Premis 
Edurecerca del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat; i, més, els 22 alumnes 
presentats a les proves de Selectivitat 
han aprovat aquest examen d’accés a la 
universitat.

D’altra banda, l’Institut de Pallejà ha 
organitzat diverses activitats extracurri-

culars per a complementar l’educació 
que reben. Així, el 19 de maig es va or-
ganitzar la xerrada «Refugiats i immi-
grants: un repte humanitari», que expli-
cava les causes que han portat milers de 

Fins a 22 alumnes de 4t 
d’ESO han aprovat les proves 
DELF de llengua francesa

persones a fugir del seu país i plantejava 
possibles solucions. A més, els alumnes 
de teatre de la Sílvia Cortina van partici-
par en l’espectacle Mamma mia dins la 
Setmana de la Gent Gran. ●
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L es regidories de Joventut i Co-
merç de l’Ajuntament de Pallejà 
han impulsat una campanya inè-

dita al municipi amb l’objectiu de po-
tenciar el comerç local i d’ajudar econò-
micament els joves, un dels col·lectius 
més afectats per la crisi. Així, han posat 
en marxa el Carnet Jove de Pallejà, una 

iniciativa que es dirigeix a les persones 
d’entre 15 i 35 anys empadronades a la 
ciutat.

Els titulars del carnet gaudiran 
d’avantatges, especialment al Jovespai, 
i d’ofertes i descomptes exclusius als 
comerços locals que estiguin associats 
a la campanya; de moment, ja n’hi ha 

L’Ajuntament impulsa el Carnet Jove de 
Pallejà amb avantatges i descomptes
La targeta s’adreça a joves del municipi d’entre 15 i 35 anys i es pot utilitzar 
en el Jovespai i en els comerços adherits a la campanya

16, tot i que se’n van sumant cada dia. 
Les botigues adherides es poden iden-
tifi car fàcilment gràcies a un cartell a 
la porta, amb la icona del Carnet Jove, 
que indica el tipus de descompte que 
apliquen.

Carnet gratuït 

Per a obtenir el Carnet Jove de Pallejà 
només cal complir dos requisits: estar 
empadronat al municipi i tenir entre 15 
i 35 anys. Es pot sol·licitar, de manera to-
talment gratuïta, a partir del 4 de juliol 
al Jovespai, a l’edifi ci de La Masoveria. El 
passat 1 de juliol es va fer la presentació 
pública de la campanya al Castell, en un 
acte amb música i ball en directe on es 
van poder conèixer els avantatges del 
carnet. ●

El carnet ja es pot 
sol·licitar al Jovespai, 
on l’expedeixen de 
manera gratuïta per als 
pallejanencs
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E l passat 9 de juny es va celebrar 
la festa de cloenda del programa 
«Fem Pinya!», un projecte desti-

nat als nois i noies de 6è de primària 
per a prevenir el consum de drogues 

Cloenda del programa «Fem Pinya!» sobre 
actituds contràries al consum de drogues
Nois i noies de 6è de primària han participat en cinc sessions als diferents equipaments 
per treballar hàbits que en prevenen el consum

E ls alumnes de tercer de primària 
de les escoles de Pallejà han vi-
sitat aquest curs el mercat mu-

nicipal per participar en l’activitat «Per 
mantenir l’equilibri, menjo de mercat!». 
Els nens i nenes han pogut conèixer-ne 
de primera mà les instal·lacions i les pa-
rades, per saber quin tipus de productes 
s’hi venen i s’hi poden trobar. Els paradis-
tes els han explicat els trets diferencials 
dels productes de mercat, com ara la 
possibilitat de trobar-hi productes fres-
cos, variats i de qualitat.

Durant la visita, els alumnes han reco-
llit tota la informació per a després re-
forçar l’estudi a l’aula amb la investigació 
d’algun producte de mercat i el treball 
del valor social dels mercats i els ofi cis. ●

Els estudiants de 3r de primària visiten 
el mercat municipal
Han participat a l’activitat «Per mantenir l’equilibri, menjo de mercat!» i han visitat 
les diferents parades

Els alumnes han pogut 
continuar l’estudi a l’aula 
amb la investigació d’algun 
producte i el treball del valor 
social dels mercats

i fomentar hàbits saludables. Durant 
cinc sessions, els participants han visi-
tat diversos serveis municipals on han 
dut a terme activitats conduïdes pels 
professionals de l’equipament i la tèc-
nica de prevenció de drogues.

Així, han passat pel CAP, la Zona Es-
portiva, la Biblioteca, el Casal de la 
Gent Gran o el Jovespai i han treballat 
actituds i temes com la presa de deci-
sions, els efectes del tabac en la salut, 
la publicitat, la comunicació i les emo-
cions o la pressió de grup, sempre de 
forma lúdica i pedagògica.

La festa fi nal ha consistit en jocs i ac-
tivitats diverses, a més d’una entrega 
de premis. La valoració dels nois i les 
seves famílies del programa és molt 
positiva. ●

Els participants han treballat 
la pressió de grup, la 
comunicació i les emocions 
o els efectes del tabac en la 
salut en les diferents sessions
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L es llars d’infants municipals, ges-

tionades per dues empreses a 

través d’una concessió, s’han sot-

mès a una auditoria per a analitzar la 

seva situació econòmica, agreujada per 

la baixada de la natalitat, l’increment de 

L’Ajuntament garanteix la viabilitat de les llars 
d’infants municipals després d’una auditoria 
El consistori, com a novetat, aportarà 525 € per plaça amb l’objectiu d’estalviar 
part del cost a les famílies

L’Ajuntament també ha 
concedit subvencions per a les 
escoles bressol a 12 famílies 
del municipi

l’atur i la disminució de l’aportació de 

la Generalitat. Davant aquesta situació, 

l’Ajuntament ha establert una compen-

sació, acordada amb l’empresa conces-

sionària i ratifi cada pel Ple. La quantitat 

aportada pel consistori serà de 525 € 

anuals per plaça a jornada completa. 

Aquesta xifra serà la base de la compen-

sació, en funció de l’horari al qual estan 

matriculats els alumnes. La mesura res-

pon a l’objectiu de no repercutir el cost 

sencer del servei a les famílies. 

Amb la mateixa intenció, s’han con-

cedit 12 subvencions per a l’escolarit-

zació en l’escola bressol a famílies amb 

més necessitats. L’import ha arribat a un 

màxim de 400 € per cada família amb 

dret a l’ajuda. ●

El consistori recuperarà el servei de 
psicologia i l’espai de tarda a les escoles
L’Ajuntament també ha garantit la seva aportació econòmica al projecte 
de socialització de llibres

E l proper curs escolar a Pallejà co-

mençarà amb moltes novetats. 

D’una banda, el consistori ha 

signat amb les associacions de mares i 

pares de les tres escoles públiques un 

conveni per a fer una aportació econò-

mica al projecte de socialització de lli-

bres: així, pagarà 65 € per alumne que 

reutilitzi els llibres de text a través de les 

AMPA, per tal de potenciar aquest siste-

ma sostenible.

A més, recuperarà de cara al primer 

trimestre els serveis de psicologia i espai 

de tarda. Durant 25 anys ja havia funcio-

nat el servei de psicologia, que ofereix 

una sortida al col·lapse de la sanitat pú-

blica i ajuda a resoldre i, sobretot, evitar 

els problemes que poden tenir els in-

fants. També s’implementarà l’espai de 

tarda per als nens que tenen necessitats 

de lleure o estudi, un espai on es treba-

llaran els hàbits i la socialització dels in-

fants i les actituds de treball a classe. ●

L’Ajuntament entregarà 
una quantitat per a la 
socialització de llibres a 
l’AMPA, que s’encarregarà de 
distribuir-la
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Pallejà dedica un dia a la salut de les dones
La Regidoria d’Igualtat va organitzar activitats com un taller d’hipopressius, 
d’autoestima o de scrap

E l 28 de maig passat, Pallejà va ce-
lebrar el Dia d’Acció per la Salut 
de les Dones, a través de diverses 

activitats que potenciaven la seva qua-
litat de vida i els hàbits saludables. La 
Regidoria d’Igualtat va programar una 
xerrada-taller d’hipopressius, on es van 
ensenyar diferents exercicis per a enfortir 
el to muscular de la zona abdominal, i un 
taller d’autoestima per a treballar la part 
emocional dels pensaments i sentiments 
i sentir-se acceptada com a persona.

A més, també es va dur a terme un 
taller d’scrap, amb l’objectiu d’afavorir 
espais relacionals de caire lúdic i social. 
Totes les activitats perseguien el foment 
dels valors socials, fonamentals en la 
nostra societat. ●

La darrera campanya de recollida 
d’aliments n’ha recaptat 4.000 quilos
Els centres educatius del municipi s’han involucrat en la campanya, que és en benefi ci 
del programa «Tots a taula»

E l passat mes de maig es va or-
ganitzar a Pallejà una nova cam-
panya de recollida d’aliments, 

que va comptar amb la implicació de 
les escoles del municipi i el supermer-
cat Bon Preu. En total, es van recaptar 
4.000 quilos d’aliments, entre la setma-
na en què es van instal·lar els punts de 
recollida i la festa d’agraïment als vo-
luntaris i col·laboradors.

La Garalda, l’Àngel Guimerà, la Jacint 
Verdaguer, L’Oreig, l’institut i les llars 
d’infants La Lluna, Les Rovires i L’Es-
purna, juntament amb el Bon Preu, van 
aconseguir 3.800 quilos d’aliments que 
es destinen al projecte «Tots a taula», 
per a les famílies més vulnerables del 
municipi. A més, el passat 3 de juny es 
va celebrar un mercat d’intercanvi i un 
berenar solidari per a tots els col·labo-
radors, on se’n van poder recollir 200 
quilos més.

En aquest acte, presentat pel regi-
dor de Sanitat de l’Ajuntament de Pa-
llejà, Rafael Martín, l’AMPA de l’Àngel 
Guimerà i de la Jacint Verdaguer van 

organitzar tallers de xapes i pintacares. 
Coincidint amb el Dia del Medi Am-
bient, també es va dur a terme un taller 
d’scrap i de cura del medi. ● 

En agraïment a tots els 
col·laboradors, es va 
organitzar un berenar i 
un mercat d’intercanvi 
d’objectes per aliments
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Alta participació a les IX Jornades 
de la Gent Gran
Un projecte intergeneracional, amb diferents col·lectius, ha conclòs les jornades 
amb l’espectacle Mamma Mia... Pallejà es mou!

L es IX Jornades de la Gent Gran, ce-

lebrades del 20 al 28 de maig, han 

destacat per la gran participació 

de diferents col·lectius i la implicació 

de moltes entitats del municipi. Durant 

una setmana, s’han organitzat diverses 

activitats de promoció de l’envelliment 

actiu, com ara actuacions de grups de 

gent gran de Pallejà. L’acte més destacat 

va ser l’espectacle de cloenda, Mamma 

mia... Pallejà es mou!, fruit d’un projecte 

intergeneracional comunitari impulsat 

en els últims mesos.

Per a les persones interessades a parti-

cipar en les activitats de la gent gran de 

cara al curs 2016-2017, les inscripcions 

es poden fer a partir del setembre. ●

E l consistori de Pallejà ha acon-

seguit recentment col·laboració 

econòmica per a dos dels projec-

tes que impulsa, adreçats als col·lectius 

dels joves i la gent gran: en concret, són 

els projectes «+ PER TU» i el Programa 

d’Envelliment Actiu, que rebran 5.000 

€ de fi nançament cada un per part de 

l’Obra Social La Caixa, gràcies al conveni 

de col·laboració signat amb l’alcaldessa, 

Ascensión Ratia.

El projecte «+ PER TU» engloba dife-

rents accions socioeducatives amb l’ob-

jectiu de millorar el rendiment acadèmic 

dels joves amb alguna necessitat. D’altra 

banda, el Programa d’Envelliment Actiu 

organitza per a la gent gran del poble 

diverses activitats de promoció de la 

vida activa, participativa i saludable. ●

L’Ajuntament aconsegueix fi nançament 
per al projecte educatiu «+ PER TU» 
i d’envelliment actiu
La col·laboració amb l’Obra Social La Caixa permetrà donar un impuls a les accions 
per als joves i la gent gran

Els dos projectes rebran, 
cada un, 5.000 € que 
permetran impulsar-los i 
reforçar-los
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Pallejà surt al carrer amb la primera fi ra 
del comerç, la gastronomia i les entitats
El passat 4 de juny, La Molinada va acollir parades, tallers infantils, xerrades, 
degustacions i concerts

U na seixantena d’expositors, 
entre comerciants, hostalers i 
entitats de Pallejà, van sortir al 

carrer el passat 4 de juny en la 1a edició 
de la Fira Pallejà al Carrer, que es va ce-
lebrar a La Molinada. Durant tot el dia, 
s’hi van celebrar diverses activitats per 
a totes les edats, com ara tallers infan-
tils, xerrades, degustacions i concerts, a 
més d’una gran desfi lada dels comerços 
del municipi. La gran afl uència de visi-
tants a la fi ra, especialment a la tarda, 
en certifi quen l’èxit. ●

La Nit de Sant Joan celebra la primera 
revetlla jove al municipi
Les entitats i associacions de Pallejà van encendre la foguera de la plaça Major 
amb la Flama del Canigó

L a Nit de Sant Joan a Pallejà va es-
tar animada per les revetlles que 
es van organitzar en diferents 

punts del municipi. La revetlla popular 
va tenir lloc a la plaça del Castell, on es 
van posar taules i cadires per a sopar i 

la disco de Sonido K3 va animar la fes-
ta. L’Associació de Veïns de Fontpineda 
i la CMGF van organitzar la revetlla al 
parc Central, i la gent gran de Pallejà va 
celebrar la seva pròpia revetlla a la Sala 
Pal·ladius.

Per primera vegada, el municipi tam-
bé ha organitzat la revetlla jove a la 
zona esportiva, per promocionar el lleu-
re a Pallejà. Abans dels sopars, el dia 23 
al vespre, les entitats i les associacions 
de Pallejà van rebre la Flama del Canigó, 
que va servir per a encendre la foguera 
de la plaça Major. ●

A la plaça del Castell es 
va organitzar la revetlla 
popular amb sopar i 
discoteca
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 DISSABTE
 JULIOL

Festival de dansa
Hora: Tarda
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: XTREME
_________________________________________

 DIUMENGE
 JULIOL

Ball de la gent gran
Hora: De 18 a 22 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

16

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JULIOL

17

_________________________________________

Festa Major d’Estiu
Programa específi c
Organitza: Ajuntament i Entitats del 
poble

DEL DIVENDRES           DE JULIOL 

AL DILLUNS           DE JULIOL  

8

11

_________________________________________

Festa Major barri 
Fontpineda
Programa específi c
Organitza: Associació Veïns de 
Fontpineda i CMGF

DEL DIVENDRES           DE JULIOL 

AL DIUMENGE           DE JULIOL  

15
17

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ SETEMBRE

 DISSABTE
 SETEMBRE

Concert a la Fresca amb 
el grup de jazz Swing 
Serenaders
Hora: 22 h 
Lloc: Plaça Verdaguer
Organitza: Amics del Museu
_________________________________________

 DIUMENGE
 SETEMBRE

Ofrena fl oral
Lloc: Av. Onze de Setembre
_________________________________________

 DILLUNS
 SETEMBRE

Campanya residus AMB 
(accions de carrer)
Hora: De 17 a 21 h
Lloc: Accions al carrer
Organitza: AMB i Ajuntament
_________________________________________

 DISSABTE
 SETEMBRE

Friet Party
Organitza: Cercle Hispanobelga
_________________________________________

 DIUMENGE
 SETEMBRE

Jugateca: «Experimentem 
amb l’aigua», a càrrec de 
Fundesplai
Hora: D’11 a 13 h
Organitza: AMB i Ajuntament
_________________________________________

 DIUMENGE
 SETEMBRE

Jugateca: pedalada contra el 
canvi climàtic
Hora: D’11 a 13 h
Organitza: AMB i Ajuntament

Ball de la gent gran
Hora: De 18 a 21 h
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

3

El Museu 
de Pallejà 
programa 
activitats per 
a l’estiu

E l Museu de Pallejà es 
prepara per a l’estiu 
amb una programa-

ció d’activitats entre la qual 
no falten les més tradicio-
nals. Coincidint amb la Fes-
ta Major, el divendres 8 de 
juliol es projectarà a la sala 
d’actes del Castell l’audiovi-
sual Dels forns de calç... als 
Ciments Molins, en el qual 
es refl ecteix el treball de lo-
calització i recuperació de 
la història dels forns de calç 
que Francesc Sant Agustí ha 
dut a terme.

El Concert a la Fresca tin-
drà lloc el 3 de setembre 
a les 22 h davant la Masia 
Museu, on actuarà el grup 
de jazz Barcelona Swing 
Serenaders. A més, des de 
principis d’any s’hi pot veu-
re l’exposició «El Sindicat 
de Pagesos a Pallejà», que 
fa un recorregut per la his-
tòria de l’activitat agrícola 
i econòmica dels pagesos 
del segle XX. El Museu està 
obert el primer i tercer diu-
menges de cada mes, de 12 
a 14 h, a excepció del mes 
d’agost. ●

11

17

12

18

25
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Prop de 800 participants certifi quen l’èxit 
del 2n Carnestiu
Quatre grups de percussió acompanyaven la rua de pallejanencs disfressats 
que ballaven al so de la música en directe

D esprés del primer Carnestiu, 
enguany s’ha decidit celebrar 
la segona edició de la versió 

estiuenca del Carnestoltes, a proposta 
de la «Kaco» i amb el suport de l’Ajun-
tament de Pallejà, i un cop més s’ha de-
mostrat que les disfresses agraden molt 
als pallejanencs: prop de 800 persones 
van sortir al carrer disfressades el passat 
dissabte 11 de juny, per passar una tar-
da/nit de disbauxa i festa.

A la rua no hi havia carrosses ni com-
parses aquesta vegada, però sí que hi 
havia quatre grups de percussió que 
van tocar música en directe durant tota 
la tarda. Els participants, per tant, ja van 
poder començar a ballar a la tarda, i no 
ho van deixar de fer a la nit a la plaça de 
l’Estació, on una disco va punxar música 
fi ns les 3 de la matinada. ●
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Protecció Civil Pallejà, la 
resposta a les emergències
L’entitat actua de forma coordinada amb la resta de 
cossos de seguretat davant situacions de catàstrofe

L’ entitat de Protecció Civil de Pallejà s’ocupa de les tasques de preven-

ció i coordinació en matèria de catàstrofes o emergències, per evitar 

que aquestes tinguin lloc. Sense ser un cos de seguretat públic i ofi -

cial, es coordina amb aquests (bombers, policies, ambulàncies, etc.) en cas de 

calamitat pública per treballar de forma conjunta en la seva neutralització. 

L’associació col·labora en els actes públics d’àmbit municipal, i també en els 

organitzats per entitats de Pallejà, per tal d’evitar danys a les persones i poder 

atendre i donar avís de qualsevol incident a les autoritats i serveis sanitaris. 

Més enllà de la seva actuació en els moments d’emergència i els posteriors, 

també actuen de forma preventiva treballant en la sensibilització i conscien-

ciació de la població. Duen a terme una tasca de difusió de les mesures que 

cal adoptar en situacions d’emergència, per afavorir que la ciutadania estigui 

al més preparada possible per a poder actuar amb efi càcia en cas que sigui 

necessari. ●

FITXA TÈCNICA:

Nom: 
Protecció Civil Pallejà
Adreça: 
Carrer Església, 14
Horari d’atenció al públic: 
de 10 a 12 h i de 17 a 19 h
Telèfon d’emergències 
24 hores:
620 024 300

ESPAI ENTITATS

L a Festa Major d’Estiu de Pallejà 

se celebrarà el cap de setmana 

del 8 a l’11 de juliol, amb prop 

de 50 activitats per a tots els públics 

entre les quals no falten les més tradi-

Torna la Festa Major d’Estiu de Pallejà, 
del 8 al 17 de juliol
Durant quatre dies, s’organitzen activitats tradicionals, esportives, culturals, musicals 
i gastronòmiques per a tots els públics

La Festa Major de Fontpineda 
se celebrarà un cap de 
setmana després, del 15 al 
17 de juliol

cionals, les esportives, les culturals, les 

musicals i les gastronòmiques. La festa 

començarà divendres al vespre amb 

l’encesa dels tres trons de Festa Major i 

el pregó, que enguany anirà a càrrec del 

Grup Antic de Teatre.

Durant el cap de setmana, s’instal·larà 

un parc infantil amb infl ables aquàtics a 

l’avinguda 11 de Setembre de 1714, es 

presentarà el nou vestuari del gegantó 

Sebas i se celebraran el 39è Concert de 

Festa Major amb la coral Pau Casals, la 

baixada d’andròmines i una festa holi. 

El castell de focs de fi  de festa serà di-

lluns a dos quarts de dotze de la nit.

Fontpineda agafarà el relleu de la fes-

ta, i el cap de setmana següent (del 15 

al 17 de juliol) celebrarà la seva pròpia 

Festa Major, que començarà divendres 

amb el brindis d’inici a tres quarts de 

nou del vespre. ●
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Ha fet un any que som a l’Ajuntament. Els nostres re-
gidors i tota la secció local treballen incansablement 
per apropar al consistori tots els aspectes del poble 
que preocupen els vilatans. El nostre tarannà ens por-
ta a ser constructius, a aplicar el sentit comú en totes 
les decisions sense prejudicis i a ser crítics quan cal.

Un exemple més és el suport que vam donar a les 
compensacions econòmiques pel manteniment de 
l’equilibri fi nancer de les llars d’infants. La no aprova-
ció derivaria en el tancament d’algun dels centres. Cal 
aplicar el sentit comú!
Viu el Riu!
Seguim immersos en el projecte del riu. Molts de 
vosaltres ja heu fet l’enquesta que tenim penjada 
al nostre web. Són més de 300 enquestats que ens 
aporten dades interessants i que reforcen la impor-
tància del projecte. Quasi el 80% dels participants ens 
comenten que van sovint al riu, sigui a passejar, fer 
ciclisme o running. Tot i això, la gran majoria hi aniria 
més sovint si s’adaptés millor l’espai. Molts d’aquells 
que no hi van diuen que és per la brutícia i pel difícil i 
mal estat dels accessos. Coincideixen com a millores 
l’arranjament dels túnels d’accés, la fauna, crear es-
pais de lleure i descans, l’adaptació dels camins per a 
la pràctica de l’esport així com per a l’accés de cadires 
de rodes… Molta gent demana la creació d’una pas-
sarel·la per a poder travessar el riu i apropar Molins de 
Rei al nostre municipi.

Demanar-vos que seguiu participant en l’enquesta 
i que, entre tots, deixem de girar l’esquena al riu!

Desitjar-vos una bona Festa Major!
     @ercpalleja          ercpalleja      
www.esquerra.cat/palleja - palleja@esquerra.org 

Tras un año centrados en poner orden, haciendo 
frente al pago de las importantes obligaciones eco-
nómicas del consistorio y planifi cando los pagos 
que aún restan, la vocación de un gobierno cuyo 
único objetivo es Pallejà es afi nar los elementos 
que más afectan a las personas. Uno de ellos: la 
educación.

Hemos realizado una auditoría de las guarderías 
municipales (período 2011-2015) y el Ajuntament 
ha debido hacer frente al pago de casi 100.000 
euros para asegurar la viabilidad del servicio y la 
educación de nuestros hijos; una auditoría que ha 
hecho afl orar los puntos fuertes y débiles de la ges-
tión anterior. Para el curso que viene, el Gobierno, 
liderado por Entesa, se ha comprometido a in-
vertir 525 euros por plaza al año, inversión que 
dejó de realizar el gobierno anterior de CiU.

Recuperaremos la fi gura del apoyo psicoló-
gico en las escuelas y articularemos de nuevo el 
Espai de Tarda, clausurado por la anterior Alcaldía, 
para apoyar a las familias tanto a nivel de formación 
como para reforzar los valores cívicos. Sin duda, 
esto implicará volcar recursos, pero debemos saber 
priorizar en los aspectos que afectan a la vida de las 
personas.

Como siempre, nuestro local está abierto cada 
lunes de 19 a 21 h para cualquier duda, aclaración o 
para que podáis comprobar lo que explicamos con 
la documentación y plena transparencia. ¡Os desea-
mos que disfrutéis de la Festa Major!

     @entesapalleja         entesa.perpalleja  
Grup Municipal d’Entesa per Pallejà

Invertimos en 
educación

Governar mai és fàcil en temps de crisi.
L’Ajuntament disposa de recursos minvats per a 

dur a terme inversions, i la capacitat d’endeutar-se 
resulta limitada. No oblidem que, resultat de les ex-
propiacions forçoses dutes a terme aquests darrers 
anys, estem en espera de comunicació, per part de la 
Justícia, del muntant d’interessos que en breu hau-
rem de fer efectiu tant a empreses com a particulars.

Cal afegir que ara toca encarar el greu problema 
originat l’any 2002 en relació amb Camps d’en Ri-
cart. Aquesta zona de caràcter industrial de Pallejà 
roman totalment aturada i, fi nalment, la Justícia ha 
derivat la qüestió a la Generalitat (INCASOL) amb 
l’objectiu de trobar-hi una sortida viable.

Però no tot són males notícies: portarem a terme 
projectes.

En breus mesos, les obres de la zona de l’Oreig, 
la Caseta de Fusta i la via Alegria començaran a ser 
realitat, projectes dels quals parlem des del 2013 i 
que podran dur-se a terme gràcies que disposen del 
corresponent fi nançament, confi rmat per part de la 
Diputació. També és el torn dels carrers Goya, Sol i 
Rio del centre urbà.

En darrer lloc, cal accentuar la promoció per part 
d’aquest equip de govern d’importants treballs de 
neteja forestal i camins en virtut de la lluita contra 
incendis.

JOAN PONS
El PDF lamenta la mort d’en Joan Pons, exregidor 

del PDF a Pallejà i antic president de la CMGF. Joan 
Pons va ser un dels principals promotors de les in-
fraestructures de Fontpineda. Que descansi en pau.
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Queremos dar las gracias a los más de mil votantes 
que han vuelto a confi ar en los Socialistas en Pallejà.

Por otro lado, Entesa intenta confundir y miente 
a la población, diciendo que el PSC está en contra 
de ayudar a las guarderías municipales, utilizando de 
forma mezquina y rastrera nuestra decisión de voto 
en el pleno municipal, donde lo único que pedíamos 
era hacer bien las cosas. Para entendernos: han rea-
lizado una auditoría económica para detallar el esta-
do de cuentas de las guarderías municipales, con lo 
que estamos de acuerdo. Lo único que falta es sa-
ber si cumplen o no con la concesión otorgada en su 
día para poder percibir las subvenciones. Es lo que 
pedimos y falta una «auditoría de cumplimiento».

De lo que sí estamos totalmente en contra es 
«de gastar el dinero público, el dinero de todos, 
sin control».

Se les están caducando las promesas electora-
les. ¿Para cuándo la ansiada y prometida auditoría del 
Ayuntamiento? ¿Para cuándo los desfi briladores en 
la vía pública? ¿Qué está pasando con los pisos del 
Sareb? ¿Sentencias de Camps d’en Ricart? ¿Está el 
actual gobierno a favor de la propuesta del aumento 
de quema de neumáticos en Ciments Molins (de 
5.000 a 20.000 t)? Siguen circulando y aparcando 
vehículos de gran tonelaje en la ronda Sta. Eulalia; 
¿hasta cuándo? ¿Para cuándo el aumento de cober-
tura horaria del Ambulatorio? Y, por cierto, dejen 
de colgarse medallas de cómo mantienen el pueblo 
día a día, cuando esto funciona gracias a los traba-
jadores/as del Ayuntamiento, y solucionen los pro-
blemas de verdad.
Socialistes de Pallejà - palleja@socialistes.cat

Entesa es congratula de posar en marxa el servei de 
psicologia a les escoles i denuncia que va ser supri-
mit per Convergència; FALS. Aquest servei el van 
eliminar l’anterior alcalde, Sr. Rubio, i el regidor de 
personal, Sr. Cruz, tots dos d’Entesa al 2007, amb 
una reestructuració de personal, per destinar més 
diners a càterings i festetes.

Estan contents que han rebaixat les dietes per 
desplaçaments ofi cials. Ens preguntem: des dels 
seus despatxos o, fi ns i tot, des de les terrasses dels 
bars (actualment les freqüenten més que no pas 
l’ajuntament) esperen rebre els diners que neces-
sita Pallejà per a millorar? Esperem que en menys 
de 3 anys que els queden, i des de les terrasses dels 
bars, puguin «aconseguir» 7 milions d’euros com 
vam aconseguir nosaltres la passada legislatura per 
a inversions, ajuts, etc.

També, surten al rescat de les llars municipals i 
denuncien que Convergència no ho ha fet mai; 
FALS, quan precisament al ple del 27 de juliol de 
2015 es van aprovar per l’actual equip de govern 
els imports a satisfer per nen a les llars municipals, 
imports aprovats any rere any.

Volem expressar el nostre rebuig i denunciar 
els fets que van tenir lloc durant el ple ordinari de 
l’Ajuntament de Pallejà del passat 26 de maig a 
la sala de plens del consistori. Volem denunciar 
l’actuació de l’alcaldessa, Sra. Ascensión Ratia, 
i del primer tinent d’alcalde, Sr. Joan Parera, tots 
dos d’Entesa, pel seu tracte despectiu i públic vers 
una treballadora de l’Ajuntament. No és la primera 
vegada.
Convergència i Unió a Pallejà

Cuánto agradecemos a Entesa su dedicación a mejo-
rar las vidas de nuestros conciudadanos. A pesar de 
lo ocupados que están en sus cuitas con la secretaria 
y en su fratricida, y berlanguiana, guerra de cartelitos 
contra otros maestros del agit-prop y la media ver-
dad (últimamente venidos a menos), han encontra-
do por fi n un momento para dedicar sus esfuerzos 
a la Política Social(istas): nada menos que destinar 
60.434,89 € a rehabilitar la caseta de madera de 
Fontpineda, necesidad perentoria donde las haya y 
prístina demanda vecinal, causa de movilizaciones y 
protestas de propios y ajenos.

Su voluble scipio en el consistorio, Sr. Martín, afa-
mado crítico arquitectónico, nos reveló la verdadera 
naturaleza de la barraca en cuestión: se trata de un 
«monumento histórico», casi merecedor de su re-
seña por la UNESCO. Nos extrañó (bien por lo escato-
lógico, bien por la nocturnidad) que don Rafael diera 
a tan digna construcción como destino el proveer a 
deportistas de retrete en horas intempestivas. Desde 
Onassis no se había visto tanto lujo para la micción.

En fi n, que la alcaldesa «de todos», cuando una 
y otra vez apoya (incluso promueve) al totalitaris-
mo separatista (valga la redundancia); la alcaldesa 
«contra el despilfarro», cuando dilapida dinero del 
erario en inutilidades como la dichosa caseta, nos 
demuestra con obstinación cuán grande es la dis-
tancia entre sus pasadas palabras y sus presentes 
hechos.
<<Por sus frutos los conoceréis>>  
Mt 7:16
     Cs_Palleja           CiutadansPalleja
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Hagas lo que hagas 
hazlo bien

Inversions i neteja 
forestals

El nou tarannà de 
l’equip de govern La caseta dorada
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Notícies 
 breus

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 26/05/2016

● Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 
31.03.2016
● Presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Pallejà 
del Sr. Jordi Antoni Pastó Sans
● Presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Pallejà 
de la Sra. Virginia González Martín
● Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes
● Aprovació de les bases específi ques per a l’atorgament de 
subvencions per part de l’Ajuntament a les empreses per a la 
contractació de persones desocupades del municipi
● Aprovació de l’especifi cació de la delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, 
en relació amb la taxa regulada a l’Ordenança Fiscal número 24
● Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2016, 
referit a factures d’exercicis anteriors presentades al Registre de 
Factures amb posterioritat al 31.12.2015
● Aprovació, a favor de la concessionària del servei públic municipal 
de la Llar d’Infants Municipal L’Espurna, d’una compensació 
econòmica corresponent als cursos acadèmics 2011/12, 2012/13, 
2013/14 i 2014/15 pel manteniment de l’equilibri economicofi nancer 
del contracte

● Aprovació, a favor de la concessionària del servei públic municipal 
de la Llar d’Infants Municipal Les Rovires, d’una compensació 
econòmica corresponent als cursos acadèmics 2011/12, 2012/13, 
2013/14 i 2014/15 pel manteniment de l’equilibri economicofi nancer 
del contracte
● Moció dels grups municipals d’EP, PDF i PSC en defensa de les 
polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència 
habitacional
● Moció dels grups municipals de C’s, PSC, PDF i EP per a instar el 
Govern de la Generalitat a garantir el fi nançament mínim de les llars 
d’infants de Pallejà
● Moció dels grups municipals d’EP, PDF i PSC de rebuig a l’acord 
comercial «d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió» 
entre la Unió Europea i els Estats Units
● Moció dels grups municipals del PSC i C’s per a la creació o 
adaptació d’espais públics per a l’ús compartit de persones i animals 
de companyia
● Moció del grup municipal del PSC per a demanar a les forces 
polítiques municipals una campanya electoral sense cartells
● Moció del grup municipal d’ERC per la defensa de la sobirania del 
Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes
● Estimació parcial d’al·legacions presentades i aprovació defi nitiva 
de la modifi cació de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació 
de terrasses per als establiments del sector d’hostaleria i/o restauració 
en espais públics o privats

L’Ajuntament posarà en pràctica 
l’ús de gots reutilitzables per a 
la Festa Major d’Estiu amb l’ob-
jectiu de reduir la generació de 
residus. D’aquesta manera, es 
pretén que no es generi tanta 
brossa d’envasos i contribuir a fer 
que les festes del municipi siguin 
una mica més sostenibles. ●

Festes més 
sostenibles 
amb gots 
reutilitzables

Com ja és habitual, coincidint 
amb la Festa Major de Pallejà, el 
proper 9 de juliol, la Regidoria 
d’Igualtat ha organitzat la VII Ca-
minada 100% Ciutadania. El re-
corregut sortirà des de la plaça 
del Castell a partir de les 8 h. ●

VII Caminada 
100% Ciutadania

Un total de 200 embornals si-
tuats en diferents punts del 
nucli urbà s’han netejat durant 
el mes de juny. La intenció del 
consistori és la de fer un man-
teniment anual dels embornals, 
amb la neteja a fons cada any 
de 200 unitats, prioritzant les 
zones que hagin causat més 
problemes. ●

Es netegen els 
embornals del 
nucli de Pallejà

El passat dijous 16 de juny, el 
Castell va acollir el concert de 
fi nal de curs del Taller de Músi-
ca, on van actuar els alumnes de 
l’escola. L’actuació fi nal serveix 
de clausura del curs i té com a 
objectiu mostrar la feina feta i 
apresa al llarg dels nou mesos. ●

Concert de fi nal 
de curs del Taller 
de Música

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 30/05/2016

● Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les 
Eleccions Generals 2016
● Aprovació de la modifi cació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 07/2016, corresponent a l’exercici 2016

● Aprovació de la modifi cació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 08/2016, corresponent a l’exercici 2016
● Aprovació de la modifi cació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 09/2016, corresponent a l’exercici 2016




