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Un pressupost 2017 que prioritza 
el foment de l’ocupació, l’atenció 
a les persones i la millora dels 
espais públics 
L’Ajuntament incrementa prop del 30 % la partida 
de serveis socials i destina més de 300.000 € 
a la millora de la via pública
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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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L’Ajuntament dona suport als joves en el 
procés de cerca de feina

Noves pistes de skating 
i minifutbol per a gaudir 
de l’esport a l’aire lliure

Del 23 de febrer a l’1 de 
març, Pallejà viurà el 
Carnestoltes

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

8. 

9. 20. 



L’ADROC DE PALLEJÀ #95 GENER/FEBRER 2017 Revista d’informació local 3

S i hagués de resumir breument els pressu-

postos amb els quals comptarem per al 

2017 diria que són els pressupostos que 

necessitem i que podem assumir. Són els comptes 

públics que necessitem perquè posen l’accent allà 

on són més necessaris: atenció als sectors vul-

nerables, creació de llocs de treball, educació i 

millora de la via pública i dels serveis munici-

pals. Però són també els pressupostos que podem 

assumir perquè estan elaborats tenint en compte 

limitacions com la reducció dels recursos que apor-

ten els governs d’Espanya i de Catalunya o el deute 

propi a què ens ha tocat fer front.

Un cop més, no hem volgut tirar pel camí més 

senzill que pot triar un ajuntament, com és carre-

gar sobre les taxes i els impostos municipals els 

seus esforços pressupostaris. Quin sentit tindria 

que busquem millorar el dia a dia de les palleja-

nenques i pallejanencs i que ho fem a costa, pre-

cisament, d’escanyar unes economies domèstiques 

ja prou castigades? Les ordenances fi scals que-

daran, doncs, congelades per a aquest 2017. 

Farem més amb menys, ja que tindrem menys 

ingressos per no apujar els impostos i les taxes.

Són, en defi nitiva, uns comptes públics cohe-

rents i sensibles amb les necessitats de les perso-

nes i que tenen en tot moment en compte la rea-

litat del nostre entorn i del mateix Ajuntament de 

Pallejà. Són uns pressupostos que enguany ens 

han d’ajudar a continuar creixent i a desenvolu-

par-nos socialment. ●

S i tuviera que resumir brevemente los pre-

supuestos con los que contaremos para 

el 2017 diría que son los presupuestos 

que necesitamos y que podemos asumir. Son las 

cuentas públicas que necesitamos porque ponen 

el acento allí donde son más necesarios: atención 

a los sectores vulnerables, creación de puestos 

de trabajo, educación y mejora de la vía pública 

y de los servicios municipales. Pero son también 

los presupuestos que podemos asumir porque es-

tán elaborados teniendo en cuenta limitaciones 

como la reducción de los recursos que aportan los 

gobiernos de España y de Cataluña o la deuda pro-

pia a la que nos ha tocado hacer frente.

Una vez más, no hemos querido tirar por el cami-

no más sencillo que puede elegir un ayuntamiento, 

como es cargar sobre las tasas y los impuestos mu-

nicipales sus esfuerzos presupuestarios. ¿Qué sen-

tido tendría que busquemos mejorar el día a día de 

las y los pallejanenses y que lo hagamos a costa, 

precisamente, de estrangular unas economías do-

mésticas ya bastante castigadas? Las ordenanzas 

fi scales quedarán, pues, congeladas para este 

2017. Haremos más con menos, porque tendre-

mos menos ingresos por no subir impuestos y 

tasas. 

Son, en defi nitiva, unas cuentas públicas cohe-

rentes y sensibles con las necesidades de las per-

sonas y que tienen en todo momento en cuenta la 

realidad de nuestro entorno y del propio Ayunta-

miento de Pallejà. Son unos presupuestos que este 

año nos han de ayudar a continuar creciendo y a 

desarrollarnos socialmente. ●

«Farem més amb menys, ja 
que tindrem menys ingressos 
per no apujar els impostos i 
les taxes.»

Uns comptes públics sensibles amb les necessitats 
de les persones i coherents amb la nostra realitat

Unas cuentas públicas sensibles con las necesidades 
de las personas y coherentes con nuestra realidad

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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Les polítiques socials i l’ocupació 
centren els pressupostos per al 2017

L’ Ajuntament de Pallejà ha apro-
vat per a aquest 2017 una pre-
visió de despesa que arriba 

als 11.328.000 € i que tindrà entre les 
seves principals prioritats garantir els 
serveis de què disposa la ciutadania, 
atendre els sectors socials que s’han 
vist més afectats per la crisi econòmi-
ca i vetllar pel bon estat dels espais 
públics. En tot cas, per tal de fer front a 

aquestes despeses, el consistori comp-
tarà amb 1.164.000 € menys que du-
rant el curs passat. De la mateixa ma-
nera, cal destacar com es redueixen els 
recursos provinents del govern central 
i de la Generalitat de Catalunya. Des 
de l’Ajuntament s’aposta per no com-
pensar aquesta pèrdua a través dels 
impostos, que enguany es mantindran 
congelats. ●

Es congelen les taxes i 
impostos municipals per a 
enguany 

L’atenció als sectors 
vulnerables, la creació 
de llocs de treball i la 
millora de serveis i espais 
públics són les prioritats 
pressupostàries

Es consoliden enguany 
mesures com l’increment de 
la partida de serveis socials 
en prop del 30 %

S’ha creat una nova partida 
de 22.000 € per a ajuts 
a projectes educatius i a 
estudiants

El pressupost municipal 
per al 2017 es situa en 
11.328.878,50 €, un 
6,4 % menys que l’any 
passat

S’incrementen els recursos 
que es destinen a la creació 
de llocs de treball i a l’estímul 
dels sectors productius
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D’on provenen els 
diners?
El pressupost municipal es nodreix 
principalment dels recursos propis 
obtinguts a través dels ingressos 
que genera el mateix Ajuntament.

8.070.000 € d’ingressos a través 
dels propis recursos municipals, el 
que suposa un 71,22 % de tota la 
previsió.

Congelació de taxes 
i impostos
Els impostos i taxes municipals 
es mantindran congelats 
durant aquest 2017 per tal de 
notraspassar a la ciutadania la 
pèrdua d’ingressos provocada 
per la menor aportació 
dels governs d’Espanya i 
Catalunya. 

3 prioritats a l’hora 
d’assignar recursos
Des de l’equip de govern municipal 
s’han establert tres prioritats 
a l’hora d’assignar els recursos 
municipals:

● Que siguin mesures que 
minimitzin l’impacte de la 
crisi entre els col·lectius més 
vulnerables
● Que provoquin una reactivació 
econòmica i generin ocupació
● Que estableixin una millora dels 
espais públics o dels serveis a la 
ciutadania

Més de 300.000 € 
d’inversió a la via pública
Pel que fa a les inversions 
previstes el protagonisme és 
per als espais públics. Així, les 
partides destinades a qüestions 
com infraestructures bàsiques, via 
pública o mobiliari urbà sumen 
més de 300.000 € dels 440.000 € 
previstos en aquest capítol.

Garantida l’atenció als 
qui més la necessiten
Tot i les difi cultats econòmiques, 
l’Ajuntament de Pallejà manté 
el seu compromís amb l’atenció 
a les persones en situació de 
vulnerabilitat. D’aquesta manera, 
es consolida enguany l’increment 
de prop del 30 % que s’establia 
per als serveis socials municipals 
durant l’any passat.

Alguns exemples de 
despesa social:
● Situacions d’emergència social
● Programes per a la gent gran
● Ajuts al foment de l’accés a 
l’habitatge
● Ajudes psicològiques

L’educació, una 
prioritat
Entre els aspectes que mantenen 
una especial rellevància en els 
comptes públics del 2017 torna 
a situar-se l’educació. Així, 
s’estableixen actuacions com:

● Subvencionar el cost del 
tranport públic als estudiants que 
cursin estudis post-obligatoris 
fora de Pallejà 
● Crear una partida 
pressupostària per ajudar en 
l’aprenentatge d’un tercer idioma
● Garantir el servei de psicòleg 
gratuït per a 40 infants dels 
centres escolars 
● Incrementar la partida 
destinada a la reparació i 
conservació dels centres
● Ajuts per al pagament del 
servei de llar d’infants segons 
la renda i situació social de les 
famílies
● Garantir la continuïtat dels 
ajuts per als llibres de text
● Crear una nova partida, de 
22.000 €, per a ajuts a projectes 
educatius i a estudiants

Noves ajudes per als autònoms i aposta per la 
creació de llocs de treball 
Un dels principals eixos de les polítiques municipals enguany torna a ser 
l’estímul de l’ocupació. En aquest sentit, s’han augmentat els recursos 
humans i econòmics que hi destina l’Ajuntament: així, s’han incrementat 
les partides que es dediquen a la subvenció de cursos i de la contractació 
(«Pallejà Contracta») i s’han establert despeses diverses de les quals es 
benefi ciaran els autònoms locals.
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El consistori ofereix assessorament 
gratuït sobre les clàusules sòl
El Servei Municipal de Consum informa sobre les diferents actuacions a desenvolupar 
davant la sentència del Tribunal Europeu

L es entitats bancàries han de retor-
nar el que van cobrar de més als 
seus usuaris a través de les clàu-

sules sòl en les quotes d’hipoteca sen-
se limitació temporal. Per tal de facilitar 
aquest procés a les persones afectades 
de la nostra població, el Servei Munici-
pal de Consum ofereix assessorament 
gratuït abans d’emprendre cap acció.

Més enllà d’informar sobre els tràmits 
prejudicials, el Servei recomana espe-
rar un temps prudencial abans d’iniciar 
processos judicials. Actualment s’espera 
que el govern espanyol iniciï un proce-
diment extrajudicial que eviti arribar a 
judici. De la mateixa manera, aconsella 
no signar cap oferta del banc sense ha-
ver-se’n informat. ●

L’OFICINA MUNICIPAL 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
CONSUMIDORES I USUÀRIES

El Servei Municipal recomana 
esperar un temps prudencial 
per si el govern espanyol 
inicia un procés extrajudicial

L’Ofi cina es troba situada a l’edifi ci 
de l’Ajuntament, al carrer del Sol, 
1. El telèfon és el 93 663 00 00. 
L’horari d’atenció al públic és els 
dilluns de 10 a 14 h i dijous de 10 a 
14 h i de 16 a 19 h.

Pallejà reclama millores en el 
transport públic
Diversos municipis de l’àrea metropolitana s’han sumat per aconseguir una reducció 
del cost dels bitllets per als usuaris

U n total de 18 municipis que 
formen part de la zona tarifària 
2, entre els quals es troba Pa-

llejà, han demanat millores en el trans-
port públic amb la intenció de reduir el 
cost que l’ús del servei suposa per als 
usuaris. Aquests canvis passarien per 
convertir-se en zona tarifària 1, el que 
representaria una important rebaixa de 
la despesa en els títols de transport.

Una proposta de l’AMB

El passat 23 de gener l’alcaldessa de Pa-
llejà, Ascensión Ratia, i el quart tinent 
d’alcalde, Alberto Segura, van assistir 
a la reunió que va convocar l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB). Des de 
l’Ajuntament s’ha fet una valoració molt 
positiva de la trobada atès que per pri-

mera vegada es va veure una proposta 
clara de l’AMB que l’Ajuntament ha de 
valorar econòmicament. L’alcaldessa 
considera que es tracta d’una proposta 
que ha qualifi cat de «seriosa» i que ha 

estat possible «gràcies a les reivindica-
cions dels ciutadans i el treball de les 
administracions locals, que han fet pos-
sible passar d’una fase de reclamació a 
una proposta concreta». Des del consis-
tori se’n farà un seguiment per tal d’in-
tentar que la solució arribi al més aviat 
possible. ●

El fet de convertir-se en zona 
tarifària 1 suposaria per 
als usuaris una important 
rebaixa de la despesa en els 
títols de transport



L’ADROC DE PALLEJÀ #95 GENER/FEBRER 2017 Revista d’informació local 7

A quest primer trimestre del 
2017 es posen en marxa set 
cursos subvencionats i desti-

nats a oferir eines que facilitin la inser-
ció laboral a les persones que es troben 
en situació d’atur. En concret, són set les 
propostes formatives que es promouen 
des de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local. La primera d’elles a 
posar-se en marxa era el curs d’atenció 
sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials, que arrencava el 
28 de desembre de 2016. En tot cas, hi 
haurà una segona convocatòria —que 
s’iniciarà el proper 24 d’abril— d’aquest 
curs de 370 hores de formació teòrica i 
80 de pràctiques en empreses.

També comptarà amb una segona 
convocatòria el curs d’activitats au-
xiliars de magatzem que s’iniciava el 
16 de gener i que tornarà a oferir-se a 
partir del 20 de juliol. Les persones par-
ticipants rebran formació en qüestions 
com recepció, ubicació bàsica, prepara-
ció i expedició de càrregues i descàrre-
gues, i també podran posar-la a prova 
realitzant pràctiques en empreses.

Ja al mes de març, concretament el 
dia 10, es posa en marxa el curs de ne-
teja de superfícies i mobiliari en edifi cis 
i locals. Aquesta proposta combina 150 
hores de formació teòrica amb 80 hores 
de pràctiques en empreses. 

Aprendre informàtica

Pel que fa a la formació relacionada 
amb la informàtica són dos els cursos 
programats: d’una banda trobem el 
curs d’ofi màtica bàsica, que s’iniciava el 
24 de gener, i de l’altra, el d’iniciació al 
Word, de 24 hores, que es realitzarà del 
7 al 29 de març.

L’oferta formativa es completa amb 
un curs d’activitats administratives en 
relació amb el client, de 600 hores de 
formació teòrica i 120 de pràctiques, 
que començava el 30 de gener, i el curs 

Noves formacions per a les 
persones que es troben a l’atur  
Amb l’inici del 2017 es posen en marxa diversos cursos destinats a facilitar 
la inserció laboral de les persones que hi assisteixin

Bona part dels cursos 
que es duen a terme 
ofereixen la possibilitat 
d’obtenir un certifi cat de 
professionalitat un cop 
fi nalitzats de manera 
satisfactòria

d’anglès d’atenció al públic, de 100 ho-
res, nivell elementary, que s’imparteix 
des del 24 de gener.

Totes les formacions, excepte les d’in-
formàtica i la destinada a l’aprenentat-
ge de l’anglès, ofereixen un certifi cat 
de professionalitat a les persones que 
les culminen satisfactòriament. Per 
a més informació, cal adreçar-se a La 
Molinada (avinguda Prat de la Riba, 
27), de forma presencial o trucant al 
telèfon 93 663 15 40. ●

Els cursos 

● Atenció sociosanitària a 
persones dependents en 
institucions socials (370 hores 
teòriques + 80 hores pràctiques)

● Neteja de superfícies i mobiliari 
en edifi cis i locals (150 hores 
teòriques + 80 hores pràctiques)

● Activitats auxiliars de 
magatzem (170 hores teòriques 
+ 40 hores pràctiques)

● Ofi màtica bàsica (36 hores)

● Iniciació al Word (24 hores)

● Activitats administratives en 
relació amb el client (600 hores 
teòriques + 120 hores pràctiques)

● Anglès d’atenció al públic (100 
hores)
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Nou projecte que ofereix suport 
als joves en la recerca de feina
El consistori posa en marxa un programa d’acompanyament que pretén afavorir 
la inserció laboral de nois i noies en situació d’atur 

L’ Ajuntament de Pallejà ha impul-
sat un nou projecte que pretén 
acompanyar els joves del muni-

cipi en el procés de recerca de feina. Es 
tracta d’una iniciativa destinada a nois i 
noies en situació d’atur, que no estiguin 
estudiant ni treballant i que tinguin en-
tre 16 i 24 anys. Es prioritzarà aquells que 
no hagin acabat els estudis i que tinguin 
poca experiència laboral.

Una atenció personalitzada

El projecte pretén oferir als joves par-
ticipants un itinerari personalitzat que 
els permeti desenvolupar les seves ca-
pacitats i adquirir nous coneixements 
adequats a les seves necessitats. Ac-
tualment s’ofereixen una trentena de 
places. El programa es durà a terme al 
Jovespai de dilluns a divendres, de 9.30 
a 14 h i de 15 a 18 h.

Les diverses fases del 
programa

Aquest programa d’acompanyament 
social i laboral consta de diverses fases 
durant les quals s’atendrà els joves de 
forma individualitzada. En primer lloc 
es faran unes tutories inicials que volen 
ajudar-los a planifi car el seu itinerari te-
nint en compte la seva formació inicial, 
els seus interessos i la pròpia demanda 
del mercat.

Durant el desenvolupament 
del projecte, els 
participants podran 
adquirir nous coneixements 
d’informàtica i sobre les 
noves tecnologies de la 
informació

Posteriorment se’n durà a terme una 
segona fase durant la qual s’oferiran als 
nois i noies recursos per a millorar les 
seves competències socials bàsiques, 
cursos d’informàtica i altres que els per-
metin ampliar els seus coneixements 
sobre les noves tecnologies de la in-
formació. Aquesta etapa inclou també 
accions d’acompanyament per a ajudar 
els participants en la recerca de feina.

La darrera fase consistirà a posar en 
contacte els joves amb el teixit empre-
sarial de la comarca amb la intenció de 
detectar les necessitats del mercat i 
apropar els participants a les ofertes de 
treball existents.

Durant tot el procés, els tutors assignats 
aniran fent un seguiment dels joves per 
tal d’atendre’n les necessitats i garantir el 
bon desenvolupament del projecte. ●

El programa està 
destinat a nois i noies 
en situació d’atur, que 
no estiguin estudiant ni 
treballant i que tinguin 
entre 16 i 24 anys
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La pista de skating té 
un horari limitat per tal 
de respectar el descans 
dels veïns de la zona 
on es troba

Pallejà incorpora una pista de skating 
i una de minifutbol
Totes dues pistes venen a donar resposta a les inquietuds dels joves i infants del municipi 
per gaudir de la pràctica esportiva en espais públics

A quest passat mes de desem-
bre ja es podia fer ús de la pis-
ta de skating situada entre la 

ronda Santa Eulàlia, l’avinguda Onze de 
Setembre, el carrer Cervantes i el carrer 
Vicens Nubiola. Aquest espai, llarga-
ment reclamat pels joves de la població, 
es pot fer servir entre les 9 i les 21 h amb 
l’objectiu de no pertorbar el descans 
dels veïns de la zona.

No ha estat, en tot cas, l’únic espai 
d’aquestes característiques creat recent-
ment: també s’ha instal·lat una pista de 
minifutbol a la plaça Lluís Companys. 
Aquesta pista, destinada a infants de fi ns 
a 7 anys, permet fer compatible l’interès 
per jugar al futbol als espais públics amb 
la resta d’usos de la plaça i fomentar 
d’aquesta manera la convivència de la 
ciutadania. ●

L’Assemblea Jove s’obre a les propostes 
dels pallejanencs
Els participants en la trobada van valorar les activitats celebrades durant el Nadal 
així com algunes de previstes per a la Festa Major de Santa Eulàlia

E l passat 18 de gener es va celebrar 
una nova Assemblea Jove. Es trac-
ta d’una trobada periòdica amb el 

jovent del municipi amb la qual es pre-
tén obrir la participació dels nois i noies 
de Pallejà en les decisions que es prenen 
des del govern municipal i que afecten o 
són d’interès per a aquest col·lectiu. 

La trobada, que va tenir lloc al Joves-
pai, va servir per a parlar de com havien 
anat les activitats organitzades durant 
el Nadal. Els assistents van fer arribar la 
seva valoració de la festa de Cap d’Any 
i van fer algunes propostes que es po-
drien incorporar en la propera edició 
dels tallers 100 % Ciutadania. Durant la 
celebració de l’Assemblea Jove també 

es va parlar de la Festa Major de Santa 
Eulàlia i es van comentar algunes de les 
activitats previstes en el programa.

Finalment, els participants van ex-
posar-hi algunes propostes com una 
activitat intercultural i solidària que van 

presentar dos joves del municipi o la 
possibilitat de fer una partida de rol en 
viu al mes d’octubre, coincidint amb la 
celebració de la festa de Halloween. 

La propera Assemblea Jove està pre-
vista per al dimecres 15 de febrer. ●
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Enllestida la 
segona fase del 
soterrament de 
serveis a la via 
Pallejà

A l llarg d’aquest passat mes 
de desembre s’han dut 
a terme els treballs de la 

segona fase del soterrament de l’en-
llumenat viari i dels serveis de la via 
Pallejà. L’objectiu de les obres, que 
donen continuïtat a les que ja s’hi 
van realitzar l’any 2015, és permetre 
que les voreres siguin més transita-
bles i que els serveis de què es pro-
veeix els veïns i veïnes siguin més 
segurs i de més qualitat.

La voluntat municipal és donar 
continuïtat a aquestes actuacions 
de soterrament de serveis en l’inici 
d’aquest 2017 i realitzar les corres-
ponents obres en altres carrers, com 
les vies Alegria i Abadia de Poblet; 
d’aquesta manera es milloraran tam-
bé aquestes voreres. ●

Enllestides les obres de condicionament del magatzem 
del Centre Cívic de Fontpineda
Els treballs desenvolupats han de permetre un millor ús de l’espai de què disposa 
aquest equipament municipal

A profi tant l’aturada en la seva 
activitat que arribava amb les 
festes de Nadal, el Centre Cívic 

de Fontpineda ha estat objecte d’unes 
obres destinades al condicionament del 
seu magatzem. En concret, s’han realit-
zat diverses separacions en aquest espai 
per tal que es puguin ordenar amb més 
comoditat i seguretat els materials que 
s’hi dipositen. D’aquesta manera, s’espe-

ra que les tarimes i les cadires estiguin 
millor acomodades i que així es disposi 
d’una distribució més racional dels es-
pais. Al llarg de l’any passat es duien a 
terme altres actuacions en aquest equi-
pament, com la instal·lació de noves 
piques al lavabo i unes instal·lacions 
elèctriques que permetin realitzar de 
manera més còmoda les tasques de ne-
teja i de preparació d’àpats. ●

Continuen avançant els treballs 
per a la creació del parc de 
l’Oreig al barri de Fontpineda
Paral·lelament s’han dut a terme diferents treballs 
de millora en zones forestals del barri per a gaudir 
d’aquests espais a l’estiu

A bans d’acabar el 2016 
continuaven les obres 
que es duen a terme per 

a la creació del parc de l’Oreig. Con-
cretament, s’ha procedit a la con-

Els treballs avancen 
amb l’expectativa que la 
propera Festa de l’Arbre 
es pugui dur a terme, amb 
la corresponent plantada, 
en aquest parc

tenció dels vessants del parc amb 
pedra vermella a més de dur-hi a 
terme el drenatge d’aigües pluvials. 
L’objectiu és prosseguir amb l’ac-
tuació fi ns fer possible que aquest 
sigui l’espai que centralitzi la prope-
ra celebració de la Festa de l’Arbre.

En aquest sentit, cal destacar que 
en aquests primers mesos del 2017 
es procedirà a replantar en diverses 
zones enjardinades arbres que ha-
vien quedat secs o que són neces-
saris per a gaudir d’aquests espais 
durant l’estiu. ●
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Millora l’accés des de 
la Magina a l’escola Àngel 
Guimerà
La previsió és que aquest camí acabi de ser 
urbanitzat amb el desenvolupament del 
sector de la Nova Magina

A l llarg de l’aturada escolar provocada per les vacan-
ces nadalenques es procedia a dur a terme l’arran-
jament del camí de terra que uneix el barri de la 

Magina amb l’escola Àngel Guimerà. L’actuació ha consistit 
en l’eliminació dels sots que difi cultaven els desplaçaments i 
en una millora del sistema d’evacuació d’aigua. Amb aquest 
treball s’espera evitar l’estancament d’aigües pluvials i la con-
següent aparició de nous sots.

Una solució defi nitiva 

Es preveu que el camí pugui acabar d’urbanitzar-se de manera 
conjunta al desenvolupament del sector de la Nova Magina. ●

Nous treballs de 
senyalització vial 
a la Magina
Les actuacions, que es duran a terme 
al llarg de l’any 2017, pretenen reforçar 
la seguretat al barri

L’ Ajuntament té previst realitzar durant l’any 2017 
al barri de la Magina un seguit de treballs que 
pretenen millorar la senyalització vial a la zona. 

Aquestes actuacions van sorgir d’un acord entre el con-
sistori i l’Associació de Veïns de la Magina amb la intenció 
de reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen i re-
forçar la seguretat dels veïns i veïnes que s’hi desplacen a 
peu. Entre les actuacions previstes hi haurà, per exemple, 
la creació de nous passos de vianants. ●
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S’agilitza el pas amb els semàfors 
de la rotonda Joan Maragall
El pas a peu en aquesta cruïlla es podrà realitzar de manera pràcticament immediata 
en la majoria de casos

J a és més fàcil per als vianants cre-
uar a peu la cruïlla situada entre el 
carrer Joan Maragall i l’avinguda 

Prat de la Riba. Gràcies a la nova confi -
guració dels semàfors aquests es posen 
en verd de manera pràcticament imme-
diata un cop que alguna persona pitja 
un dels botons amb què estan equipats. 
L’única excepció es produeix quan en 
els 45 segons anteriors ja s’havia produït 
un canvi a verd en algun dels semàfors. 
En cap cas, però, el temps d’espera per 
als vianants serà superior als 45 segons.

Per tal de facilitar-ne i generalitzar-ne 
l’ús, aquesta mesura s’ha vist completa-
da amb la instal·lació de cartells infor-
matius en els diferents botons. ●

Es redueix el risc d’inundacions amb la 
neteja de rieres
Les rieres Boter, del Mig, Fontcoberta i del Manyà han estat les primeres 
a ser objecte de l’actuació 

A l llarg dels mesos de novem-
bre i desembre l’Ajuntament 
de Pallejà duia a terme tas-

ques de manteniment i neteja de les rie-
res del nostre terme municipal per tal de 
garantir que aquestes recuperin la seva 
màxima capacitat hídrica i, d’aquesta 
manera, minimitzar el risc d’inundació. 
Les primeres rieres que han estat ob-
jecte d’aquests treballs han estat les de 
Boter, del Mig, Fontcoberta i del Manyà, 
però es preveu també la neteja de la rie-
ra del Fabricant.

Els treballs han consistit en l’extracció 
i la trituració de la vegetació, especial-
ment canya americana, i la retirada de 
sediments acumulats: d’aquesta mane-
ra s’aconsegueix reduir el risc d’obtura-
ció de les canalitzacions i millorar la ca-
pacitat hidràulica. ●

S’ha procedit a l’extracció 
de vegetació i a la retirada 
de sediment per facilitar 
el pas de l’aigua durant les 
pluges abundants

Només en casos excepcionals 
el temps màxim d’espera 
abans de creuar pot arribar 
a assolir els 45 segons
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Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h
Lloc: Serveis Socials
Organitza: Ensenyament, AMPA INS, AMPA 
Escola L’Oreig
_________________________________________

 DIMECRES
 FEBRER

Club de lectura fàcil: Capitans 
valents, de Rudyard Kipling
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

 DIUMENGE
 FEBRER

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

 DIMARTS
 FEBRER

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ GENER

Curs d’activitats 
administratives en la relació 
amb el client
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

DEL DILLUNS           DE GENER 

AL DIVENDRES           JULIOL

30

14

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ FEBRER

Exposició INSTAGRAM
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

DEL DILLUNS           DE GENER 

AL DIUMENGE           DE FEBRER

30

5

7

8

5

Festa Major d’hivern
Organitza: Cultura

DEL DIVENDRES           DE FEBRER 

AL DILLUNS           DE FEBRER

10

13

Fira d’atraccions 
Lloc: Ronda Santa Eulàlia, davant el 
polígon industrial La Matas
Organitza: Cultura

DEL DIVENDRES           DE FEBRER 

AL DIUMENGE           DE FEBRER

10

19

10 DIVENDRES
 FEBRER

Conte de Festa Major a càrrec 
de Contents Contem Contes 
Cantant
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_____________________________________

Concert de Santa Eulàlia
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_____________________________________

Torrades de Festa Major 
amenitzades amb música en 
directe i rom cremat
Hora: 20 h
Hi haurà pa, oli, all, sal i sucre. Cal portar 
l’embotit o la carn.
Lloc: Plaça  Major
Organitza: Cultura
_____________________________________

Ball amb música llatina per a 
joves 
Hora: 22 h 
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Joventut
_____________________________________

 DISSABTE
 FEBRER

4a Jornada d’Escacs comarcal 
Hora: 9 h
Lloc:  Sala Pal·ladius
Organitza: Club d’Escacs de Pallejà
_____________________________________

Campionat de bitlles catalanes
Hora: D’11 a 13 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: Cultura
_____________________________________

Taller matinal geganter
Hora: 11 h
Lloc: Castell
Organitza: Colla Gegantera
_____________________________________

11
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 DISSABTE
 FEBRER

Club de lectura d’adults: La vida 
sense la Sara Amat, de Pep Puig
Hora: D’11.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________
 

«Curt de mires»: 2a mostra de 
curtmetratges amb la presència 
dels realitzadors
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Cultura
_____________________________________

Batucada
Hora: 19.30 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Ruachamba
_____________________________________

Espectacle pirotècnic i correfoc
Hora: 20 h 
Inici i fi nal: plaça del Castell
Organitza: Dimonis de Pallejà
_____________________________________

Festa Winterbac Tour de Ràdio 
Flaixbac 
Hora: 22 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Joventut
_____________________________________

 
 DIUMENGE
 FEBRER

Torneig de petanca de la gent 
gran 
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Sortida: Pistes petanca casal d’avis
Organitza: Gent Gran
_____________________________________

Plantada dels gegants i 
capgrossos
Hora: 9.30 h
Sortida: Plaça de la Llum
Organitza: Colla Gegantera de Pallejà
_____________________________________

2a Fira Animalista: diverses 
activitats relacionades amb el 
món animal
Horari: 10 h
Lloc: Pista de terra de la Molinada
Organitza: Associació SOS Ladridos
_____________________________________

Eucaristia en honor de Santa 
Eulàlia
Hora: 11 h
Lloc: Parròquia Santa Eulàlia
_____________________________________

13

Inscripcions als cursos de 
català
De dimarts a divendres de 9 a 13 h
Dimecres de 17 a 19.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Servei Local de Català

DEL DIMARTS           DE FEBRER 

AL DIVENDRES           DE FEBRER

14

17

12

18

 DILLUNS
 FEBRER

Xocolatada de les Eulàlies, Laies 
i Laietes
Hora: 17 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: AMPA de les escoles Jacint 
Verdaguer, La Garalda i Àngel Guimerà
_________________________________________

Espectacle infantil
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Cultura
_________________________________________

14a Trobada de Col·leccionistes 
Locals de Plaques de Cava 
Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Cultura
_________________________________________

Inici de la cercavila de gegants
Hora: 11.30 h
Lloc: Pl. de la Llum
Organitza: Colla Gegantera
_____________________________________

Inauguració de l’exposició 
«L’escola a Pallejà fa història»
Hora: 12 h
Lloc: Masia Museu
Organitza: Amics del Museu
_________________________________________

Música i teatre a càrrec del Cor 
Jove
Hora: 12.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Coral Pau Casals
_________________________________________ 

Concentració i ballada fi nal de 
les colles de gegants
Hora: 13.30 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Colla Gegantera
_________________________________________

Paella popular
Hora:  14 h
Preu: 10 €
Venda anticipada: al local de la Peña 
Madridista i a la Llibreria Rimar
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Peña Madridista de Pallejà
_________________________________________

Ballada de sardanes amb la 
Cobla Sabadell
Hora: 17 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Amics de la Sardana
_____________________________________

Tertúlia del Museu: «La 
memòria de l’escola a Pallejà»
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Amics del Museu
_________________________________________

Sessió de cinema de terror
Hora: 21 h 
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________ 
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 DIJOUS
 FEBRER

Carnestoltes: Dijous Gras
Programa específi c
_________________________________________

 DIVENDRES
 FEBRER

Xerrada-col·loqui
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes Castell
Organitza: ANC
_________________________________________

 DISSABTE
 FEBRER

Rua de Carnestoltes

Programa específi c
_________________________________________

 DIUMENGE
 FEBRER

Rua de Carnestoltes Infantil
Programa específi c
_________________________________________
 

 DIMARTS
 FEBRER

Termini inscripcions curs 
ofi màtica bàsica.
Curs del 7 al 29 de març, dimarts 
i dimecres de 9.30 a 12.30 h
Hora: 17 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

23

26

8

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MARÇ

25

22

24

Curs de neteja de superfícies i 
mobiliari en edifi cis i locals
Hora: De 9.15 a 12.15 h de dilluns a 
divendres
Data límit d’inscripció: 01/03/17
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament econòmic

DEL DIVENDRES           DE MARÇ 

AL DIMECRES           DE MAIG

10

24

1

28

8

 DISSABTE
 MARÇ

Club de lectura d’adults: Ver 
Delfos i morir, de Lindsey Davis
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran  del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 
 DIMECRES
 MARÇ

Club de lectura dels Buscallibres
Hora: 18.30 h 
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

25

29

 DIMECRES
 FEBRER

Club de lectura dels Buscallibres
Hora: 18.30 h 
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Escola de pares i mares: «Les 
necessitats bàsiques d’infants 
i joves. Sentiments i límits», a 
càrrec d’Alba Soler, mestra i 
terapeuta
Hora: 19 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Educació
AMPA de les escoles de Pallejà
_________________________________________

 DIMECRES
 MARÇ

Club de lectura fàcil: Dràcula, de 
Bram Stoker
Hora: 11 h  
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca, Servei Local de Català
_________________________________________

Laboratori de Lectura a càrrec 
de Marta Roig
Hora: 18 h  
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DIMECRES
 MARÇ

Carnestoltes: Dimecres de 
Cendra
Programa específi c
_________________________________________

 
 DIUMENGE
 MARÇ

Espectacle infantil: Cotó, de Txo 
Titelles
Hora: 12 h 
Lloc: Sala d’actes Castell
Organitza: La Xarxa
_________________________________________

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

 DIMARTS
 MARÇ

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h  
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h  
Lloc: Serveis Socials
Organitza: Ensenyament, AMPA INS, AMPA 
Escola L’Oreig
_________________________________________

7

5
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Pallejà es compromet a la millora 
de la qualitat de l’aire
A més de participar en diferents àmbits dedicats a lluitar contra la contaminació, 
el municipi impulsarà diverses mesures en aquest sentit

D es d’aquest mes de gener i du-
rant dos mesos podem trobar 
una furgoneta al carrer Sant 

Isidre dedicada a mesurar els nivells 
de contaminació atmosfèrica que es 
registren al nucli urbà de la nostra vila. 
Aquesta iniciativa, desenvolupada amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, 
permetrà disposar d’un informe de qua-
litat de l’aire al municipi. L’acció s’em-
marca en el conjunt de propostes que 

des de l’Ajuntament es plantegen per a 
fer front al problema de la contaminació.

En aquest mateix sentit destaca la 
participació del municipi en diferents 
àmbits: així, Pallejà és membre de la Tau-
la de Municipis del Baix Llobregat per la 
Millora de la Qualitat de l’Aire, de la Tau-
la de la Qualitat de l’Aire de la Conurba-
ció de Barcelona, del Consell de Munici-
pis Metropolitans per a la Lluita contra 
la Contaminació Atmosfèrica i del Grup 

El treball conjunt dels 
municipis, amb la 
participació pallejanenca, 
ha permès establir 
mesures a aplicar en casos 
d’episodis de contaminació 
atmosfèrica

de Treball + Aire – Soroll de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Aquesta preocupació neix d’una reali-
tat com és l’emplaçament del municipi, 
juntament amb 39 poblacions més, a la 
Zona d’Especial Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric. Aquest espai té en compte 
la presència de dos contaminants com 
són els òxids de nitrogen (NOx) i les par-
tícules en suspensió de diàmetre infe-
rior a 10 micres (PM10).

Compromisos                       
conjunts

Fruit d’aquest treball conjunt, els muni-
cipis implicats han començat a desen-
volupar diverses actuacions. Entre les 
més destacades trobem la introducció 
del nou sistema d’etiquetatge dels vehi-
cles menys contaminants, que permetrà 
aplicar mesures de discriminació positi-
va a aquest tipus de vehicles o bé esta-
blir restriccions a la resta.

De la mateixa manera, s’han establert 
mesures excepcionals a aplicar en casos 
d’episodis de contaminació atmosfèrica. 
Aquestes inclouen campanyes d’infor-
mació, limitar la velocitat de circulació, 
restringir la circulació dels vehicles, re-
forçar el transport públic o suspendre 
els enderrocs o les cremes de rostolls, 
entre d’altres. ●

Pallejà disposarà d’un 
informe de qualitat de 
l’aire del municipi després 
de realitzar mesuraments 
durant dos mesos 
aproximadament al 
nucli urbà
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E n les darreres setmanes s’han 
substituït les llumeneres del 
carrer Pau Claris: les antigues 

de tipus bola de plàstic es canvien per 
unes de noves, de LED, que suposen un 
important estalvi energètic i, a més, no 
produeixen la mateixa contaminació 
lumínica que les velles. El canvi s’està 
fent per trams, i l’últim on s’ha treballat 
és el que va des de l’avinguda Genera-
litat fi ns al carrer Barcelona. L’actuació, 
però, no acaba aquí i contemplarà la 
substitució de totes les llumeneres an-
tigues que no compleixen la normativa 
de contaminació lumínica, és a dir, que 
emeten massa brillantor al cel nocturn i 
no permeten veure les estrelles. ●

Canvi de llumeneres al carrer Pau Claris 
per a estalviar energia
Les antigues de bola de plàstic s’han substituït per unes de LED que no produeixen 
contaminació lumínica

Nous distintius per als vehicles 
respectuosos amb el medi ambient
L’etiquetatge permetrà impulsar mesures de discriminació positiva envers 
aquests vehicles i restringir el pas a la resta en casos concrets

E ls vehicles més respectuosos 
amb el medi ambient ja es po-
den identifi car amb uns distintius 

que els classifi quen en funció del grau 
de contaminació que emeten. Tots els 
titulars d’aquests vehicles han rebut les 
etiquetes de la Direcció General de Tràn-
sit que han de col·locar a la part inferior 
dreta del vidre perquè siguin ben visi-
bles. Aquests identifi catius permetran 
començar a aplicar, aquest 2017, mesu-
res de discriminació positiva envers els 
vehicles que no contaminen i restringir 
el pas a la resta en situacions concretes o 
episodis d’alta contaminació. L’objectiu 
de la mesura és reduir el trànsit rodat, 
garantir una mobilitat més neta i contri-
buir a la millora de la qualitat de l’aire, un 
fenomen que reverteix en la salut públi-
ca de tots els ciutadans. ● 

El tram on s’ha actuat va des 
de l’avinguda Generalitat 
fi ns el carrer Barcelona, tot 
i que es continuarà en altres 
zones

LES ETIQUETES
Zero:
vehicles elèctrics, que no 
contaminen

ECO: 
vehicles híbrids o que 
funcionen amb gas

B i C:
vehicles comercials i turismes 
lleugers que contaminen poc

Aquestes etiquetes tindran 
benefi cis com preus reduïts 
en aparcaments, exempció de 
pagament en zones blaves o 
bonifi cacions fi scals.

Els titulars dels vehicles 
menys contaminants han 
rebut aquestes etiquetes i 
les han de col·locar a la part 
inferior dreta del vidre
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Pallejà torna a viure el Nadal amb 
els actes més tradicionals
L’augment de la participació ciutadana en la Cavalcada de Reis va provocar 
un canvi en el recorregut 

E l Nadal s’ha viscut a Pallejà amb 
la tradició i la màgia de sempre 
i amb un gran protagonisme de 

les activitats més populars, com el ca-
gatió amb aportació solidària per a la 
Xarxa d’aliments de Pallejà o el pesse-
bre monumental i el vivent. El progra-
ma d’actes de Nadal també ha comptat 
amb la fi ra de Nadal i la mostra d’ar-
tesania a la rambla Pau Casals, que va 
rebre la visita del Pare Noel, o els diver-
sos concerts de Nadal. A Fontpineda, el 
Pare Noel va rebre les cartes de més de 
350 nens que es van apropar al Centre 
Cívic, acompanyat d’un espectacle de 
cant de Sandra Bilbe. A més, també s’hi 
va fer cagar el tió.

La Cavalcada de Reis

Els Reis Mags d’Orient van arribar a Pa-
llejà el dia 5 de gener. A les carrosses 
del patge Gregori, Anar a Dormir, Fà-
brica de Joguines i les dels tres reis se’ls 
va sumar una de nova, dels Pastissers 
Reials, que portaven els tradicionals 
tortells de Reis. A causa de l’augment 
de la participació ciutadana a la caval-
cada, es va fer un canvi en el recorregut 
habitual i l’arribada i la sortida van ser 
a la sala Pal·ladius. Des del consistori es 
vol agrair la participació a les entitats 
així com als voluntaris i als membres de 
Protecció Civil que hi van col·laborar. ●
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La Fira Animalista arriba a la seva 
segona edició
Durant la celebració hi haurà una desfi lada, tallers per a nens i serveis adreçats 
als animals de companyia

E l proper 12 de febrer, en el marc 
de la Festa Major de Santa Eu-
làlia, se celebrarà la 2a edició de 

la Fira Animalista. Es tracta d’una ini-
ciativa que va tenir molt bona acollida 
l’any passat i que espera repetir l’èxit de 
la primera edició.

La fi ra es durà a terme al parc de la 
Molinada de 10 a 14.30 h. Al llarg de 
tot el matí hi haurà activitats diverses 
entre les quals no faltarà una desfi lada 
anomenada «Peluts en adopció», amb 
la qual es pretén que els pallejanencs 
i pallejanenques optin per adoptar un 
animal de companyia. 

Hi haurà també tallers per als infants i 
una mostra de serveis destinats als ani-
mals com és el cas de teràpies naturals i 
sessions de reiki.

La Fira Animalista està organitzada 
per l’entitat SOS Ladridos i compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i de Co-
merç Pallejà. ●

Amb la desfi lada es pretén 
que els pallejanencs i 
pallejanenques optin per 
adoptar un animal de 
companyia

P allejà es vestirà de festa del 10 
al 13 de febrer amb la celebra-
ció de la Festa Major de Santa 

Eulàlia, que fa honor a la patrona del 

Prop d’una trentena d’actes confi guren 
el programa de la Festa Major de 
Santa Eulàlia 
Del 10 al 13 de febrer se celebrarà la festa d’hivern de Pallejà amb el suport 
en l’organització de les entitats del municipi

municipi. El programa d’actes està con-
fi gurat per una trentena d’activitats, or-
ganitzades amb la col·laboració de les 
entitats pallejanenques. Les Torrades 
de Festa Major a la plaça Major obriran 
la festa divendres al vespre, amenit-
zades amb música i rom cremat. L’en-
demà, dissabte, agafaran el protagonis-
me Ruachamba i els Dimonis de Pallejà, 
amb les seves batucades i el correfoc. 
Al matí es farà un taller de gegants i a 
la tarda, la 2a Mostra de Curtmetratges 
«Curt de mires», amb la presència dels 
realitzadors.

Diumenge serà el dia gran, amb la 2a 
Fira Animalista, la cercavila de gegants, 
l’eucaristia en honor de Santa Eulàlia, la 
paella popular o la ballada de sardanes 
amb la Cobla Sabadell. I dilluns es de-
dicarà als infants, amb una xocolatada 
i un espectacle. ●
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La «Kaco», 20 anys al 
darrere del Carnestoltes
Fundada al 1997, la Carnestoltes Comissió 
s’encarrega d’organitzar una de les rues més 
participatives de la comarca

A l darrere d’un dels Carnestoltes més famosos del Baix Llobregat 
hi ha d’haver sempre una entitat potent i ben organitzada que 
s’ocupi de fi ns a l’últim detall: aquesta és la «Kaco» (Carnestoltes 

Comissió), que es va fundar l’11 de novembre de 1997 amb l’objectiu d’or-
ganitzar els actes del Carnestoltes de Pallejà. Enguany preparen el que serà 
el seu vintè Carnestoltes, amb les mateixes ganes i impuls de sempre.

Tot i que la «Kaco» està formada per uns 25 membres permanents, que hi 
treballen tot l’any de forma altruista, aconsegueixen que el dia de la rua es 
converteixin en molts més, ja que la de Pallejà té la fama de ser una de les 
més participatives de la comarca. El mateix dia de Carnaval al matí, fan la 
seva pròpia rua pels comerços del poble. ●

FITXA TÈCNICA:

Nom:  
«KACO» (Carnestoltes Comissió)
Data de fundació: 
11 de novembre de 1997
Adreça: 
Castell de Pallejà. Avinguda 
Prat de la Riba, 10
Contacte: 
Roser Amorós (609 578 774)

ESPAI ENTITATS

El rei Carnestoltes arribarà a Pallejà 
acompanyat pels Quarantins del 74
Del 23 de febrer a l’1 de març, el municipi tornarà a viure la Rua de la Disbauxa,
el Carnaval infantil i l’enterrament de la sardina

T ots els preparatius per a la cele-
bració del Carnestoltes ja estan 
a punt. Del 23 de febrer a l’1 de 

març, la disbauxa i la gresca es tornaran 
a instal·lar a Pallejà. L’inici el marcarà el 
concurs de truites del Dijous Gras i l’arri-
bada del rei Carnestoltes, que ho farà 
per la plaça de l’Estació acompanyat 
dels Quarantins del 74, guanyadors de 
l’anterior edició.

El divendres 24 se celebrarà el ball 
d’inici del Carnestoltes a la sala Pal·la-
dius. Però el dia gran serà dissabte, que 
començarà amb la rua de la «Kaco» pels 
comerços del municipi. A les set de la 
tarda es podrà sentir el pregó dels qua-
rantins del 77 a la plaça del Castell, que 
donarà el tret de sortida a la Rua de la 
Disbauxa. Les comparses i carrosses in-
teressades en participar en el concurs 
tenen temps per formalitzar la inscrip-
ció fi ns al dia 20 de febrer.

La nit acabarà amb la Gran Festa 
Carnavalesca, i l’endemà continuarà el 
Carnestoltes infantil. El moment per a 
acomiadar el rei serà l’enterrament de 
la sardina el Dimecres de Cendra. ●

El pregó del Carnestoltes 
anirà a càrrec dels 
Quarantins del 77 des de la 
plaça del Castell
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Rècord de participació a la Cursa de 
l’Esquirol Fontpineda-Pallejà
CMES Fontpineda, l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, va recollir fons per a la Xarxa 
Solidària de Pallejà i l’Hospital Sant Joan de Déu

E l passat 26 de novembre es va 
celebrar la IV Cursa de l’Esquirol 
Fontpineda-Pallejà, que va batre 

rècords de participació i va superar les 
previsions de corredors fetes per l’orga-
nització. L’objectiu de la cursa és fomen-
tar l’esperit esportiu i saludable, però 
sobretot el solidari, ja que els benefi cis 
recaptats es van destinar a la Xarxa Soli-
dària de Pallejà i a l’hospital maternoin-
fantil Sant Joan de Déu. En total, es va 
fer entrega de 1.250 € a la Xarxa i 532 € 
a l’hospital.

L’organització dona les gràcies a totes 
les persones i entitats que van fer pos-
sible l’esdeveniment: l’Associació Espor-
tiva de Pallejà, Club Atletisme Pallejà, 
Associació Esportiva de Fontpineda, 
Associació La Magina, Obra Social “la 

Caixa”, l’Ajuntament de Pallejà i les em-
preses i comerços que han permès acce-
dir a les seves fi nques. ●

Es van recollir 1.250 € per a 
la Xarxa Solidària de Pallejà 
i 532 € per a l’hospital Sant 
Joan de Déu

Gran acollida del torneig organitzat 
pel Futbol Sala Pallejà  
La competició, que es va celebrar al mes de desembre, va comptar amb la participació 
d’un gran nombre de clubs d’altres poblacions

E l passat mes de desembre, el 
Club Futbol Sala Pallejà va or-
ganitzar un torneig de les cate-

gories inferiors obert a clubs d’altres 

poblacions. L’esdeveniment va ser tot 
un èxit, tant pel nombre d’equips parti-
cipants com per l’assistència de públic.

Els benjamins,                      
subcampions                           
a Esparreguera

D’altra banda, els benjamins del club 
local van ser subcampions en el torneig 
que es va celebrar el passat 8 de gener a 
Esparreguera, on van demostrar les se-
ves habilitats com a esportistes i també 
valors com l’amistat i la companyonia. 
Els jugadors del Club Futbol Sala Pallejà 
també han participat en altres competi-
cions en les darreres setmanes, com la 
celebrada a Blanes a la darreria del mes 
de gener. ●

L’esdeveniment va ser tot 
un èxit, tant pel nombre 
d’equips participants com 
per l’assistència de públic
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El pressupost és l’eina més rellevant que té un ajun-
tament. En el ple de desembre es va presentar el del 
2017 i nosaltres vàrem votar-hi afi rmativament tot i 
reservar-nos la possibilitat d’esmena. Cal recordar als 
nostres veïns el deute important, de milions d’euros, 
que arrosseguem. Per què els donem suport:

Ens hem centrat en tres apartats: 
1. PROTECCIÓ SOCIAL: Les partides les veiem co-
bertes i enriquides ateses les circumstàncies. En desta-
quem: beques als alumnes que estudien fora del po-
ble, l’Espai de Tarda i la subvenció a les escoles bressol.
2. CREACIÓ DE TREBALL: És la prioritat MÀXIMA.
- Promoció Econòmica. Creiem que és necessari co-
brir el lloc d’un administratiu consolidat i fugir de con-
tractes eventuals per tal d’obtenir efi càcia en les pro-
postes i seguiment dels objectius. Considerem aquesta 
ofi cina altament estratègica i de futur al nostre poble.
- Suport a la formació per a augmentar la possibili-
tat de la inserció laboral.
- Ajudes als autònoms en el seu inici d’activitat.
- Fomentar l’emprenedoria.
- Continuar amb els convenis d’empreses compro-
meses amb la creació de llocs de treball estables amb 
veïns del poble.
3. INFRAESTRUCTURES:
- Recuperació de l’entorn del riu Llobregat
- Carrers i vies del poble
- Millores i manteniment de les instal·lacions elèctri-
ques i l’enllumenat

Aquestes són les nostres opcions i amb elles res-
pectem literalment el que la gent ens va demanar en 
l’enquesta feta abans de les eleccions municipals i 
que va ser la base del nostre programa.

Los presupuestos marcan las prioridades de un go-
bierno; las nuestras siguen siendo la mejora de los 
espacios públicos, las acciones educativas, el gasto 
social y no subir impuestos. Prioridades:

- Educación: Nuevas ayudas para el pago del 
transporte público de los estudiantes que cursan ci-
clos formativos o universidad; ayudas para el pago 
de las guarderías. Aumentamos más de un 20 % la 
partida de mantenimiento de los centros escolares. 
Implantamos una línea de ayudas para el aprendi-
zaje de un tercer idioma y garantizamos asistencia 
psicológica gratuita a 40 escolares del pueblo.

- Espacio público: Invertiremos más de 300.000 
euros en la mejora de la vía pública, tras años de ol-
vido, y seguiremos invirtiendo en una mejor ilumina-
ción más barata y menos contaminante.

- Gasto social: Aumentamos la partida para 
subvencionar el empleo de personas por parte de 
las empresas del pueblo y aumentamos un 30 % la 
partida de servicios sociales. Además, creamos una 
partida de ayudas para el fomento del alquiler.

Disponemos de 1 millón de euros menos que 
en años anteriores, pero renunciamos a subir los 
impuestos y asignamos el dinero de todos a las ne-
cesidades reales.

Objetivo Zona 1 de tren y bus: Estamos trabajan-
do para lograr el compromiso electoral de Entesa y 
de la alcaldesa: estar integrados en la Zona 1 de trans-
porte, para que los vecinos tengan un mejor acceso 
y más barato a bus y tren. Es el primer gobierno que 
trabaja con seriedad para lograrlo. Debemos valorar 
lo que conlleva, pero vamos por el buen camino.
     @entesapalleja         entesa.perpalleja 

Presupuestos 2017 
y Objetivo Zona 1  

L’any 2017 és un any clau en la legislatura. A fi nals de 
desembre, l’equip de govern va portar al Ple els nous

pressupostos per a aquest 2017 i van ser aprovats 
pel PDF, Entesa i ERC.

Sens dubte, una bona notícia per a començar l’any.
El pressupost previst per al 2017 és 

d’11.328.878,50 euros, i l’equip de govern seguirà 
donant prioritat als següents aspectes:
1.- la cohesió social, minimitzant l’impacte de la 
crisi en els col·lectius més vulnerables;
2.- la reactivació econòmica i la creació d’ocupació;
3.- la inversió en els espais públics i la garantia 
d’uns serveis de qualitat.

Ressaltar que és un pressupost que consolida la 
sostenibilitat econòmica i fi nancera de l’Ajunta-
ment de Pallejà, sense oblidar que al 2016 hem ha-
gut de fer pagaments milionaris, per imperatiu legal, 
d’uns deutes històrics.

És voluntat política, amb les subvencions dels 
organismes supramunicipals, començar obres im-
portants, encara que el més urgent és donar solu-
cions als problemes del dia a dia i estar a prop dels 
ciutadans.

Així, el tema elèctric i el tema de pintura viària, 
mals endèmics del nostre poble, no poden esperar 
més, i per aquesta raó vam començar a realitzar les 
actuacions necessàries per a disposar de la màxima 
seguretat.

Comencem a disposar de fi nançament per als pro-
jectes aprovats i és el moment de seguir les obres en 
voreres i millorar, alhora, serveis d’electricitat i de tele-
fonia. Bon any per a tots.
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Último pleno del año: la alcaldesa prohíbe a un 
concejal de la oposición hablar de un determina-
do tema, con un escueto «PORQUE LO DIGO YO». 
Minutos antes, el Sr. Joan Parera, irrespetuoso 
como de costumbre, mofándose durante la inter-
vención de un concejal del PSC. Y poco después, 
la guinda del pastel: el portavoz del PDF, Rafael 
Martín, ante la pregunta del PSC de por qué no se 
había convocado la Comisión Municipal de Ges-
tión de Fontpineda (creada por el actual Equipo de 
Gobierno con la participación de todos los grupos 
políticos), contestó que los concejales del PSC tam-
poco asisten a las fi estas y actos que se organizan en 
Fontpineda. ¿Desde cuándo es obligatorio asistir a 
actos lúdicos para que te convoquen a una comi-
sión ofi cial? Es como si para poder ser convocados 
al Pleno fuera imprescindible asistir a la Fiesta Mayor. 
Señores, «este es el nivel del equipo de gobierno», 
y todavía hay algún partido político que les da su 
apoyo, como un acto de fe.

En el orden más productivo, cabe decir que se 
han aprobado los presupuestos para 2017, con el 
voto a favor del «habitual equipo de gobierno: EP, 
PDF y ERC». Lo más escandaloso es crear la plaza de 
«INSPECTOR» de la Policía Local; es decir, tendre-
mos 1 inspector, 2 sargentos, 2 cabos y 14 agentes 
de policía. Como se dice coloquialmente, mucho 
«jefe» para tan poca tropa. Recordar al equipo de 
gobierno —EP, PDF y (ERC)— que en algunos días 
de 2016 se han cubierto los servicios del pueblo 
con un único agente de policía y ocasionalmente 
sin nadie.
     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

El nostre grup ha acabat, al fi nal de l’any passat, una 
renovació profunda per a poder afrontar els reptes 
de futur d’una manera més efi cient i adequada, tant 
a nivell de sigles com de maneres de fer i de cares 
visibles.

Pensant sempre en Pallejà, hem dut a terme un 
relleu de la presidència local i dels regidors de l’Ajun-
tament, potenciant el nostre  grup de treball perquè, 
cada cop més, siguem a prop dels ciutadans per tal 
d’escoltar les vostres propostes i preocupacions i po-
der-vos ajudar.

És per aquest motiu que hem integrat en el nostre 
grup de treball diferents persones que ja col·laborà-
vem amb diferents associacions com els pessebris-
tes, clubs esportius, la Xarxa, etc., així que treballar 
per Pallejà no ens ve de nou.

El nostre únic objectiu és aconseguir tenir el Pa-
llejà que tots volem i ens mereixem, i amb la feina de 
tots segur que ho aconseguirem!!

Som la nova manera de fer, volem fer les coses di-
ferent i millor i ho demostrarem.

Els nostres principals eixos de treball seran, per 
tant, l’ajut a les persones, la seguretat, el civisme i 
aconseguir llocs de feina per a la gent de Pallejà.

Volem que ens veieu com una eina propera, a la 
vostra disposició, per a vehicular les vostres neces-
sitats, inquietuds i idees i aconseguir fer-les realitat. 
Hem sortit de la nostra zona de confort per po-
sar-nos al vostre servei.

No voldríem acabar sense desitjar-vos que aquest 
2017 sigui l’any en el qual d’una vegada i per totes 
puguem deixar endarrere la maleïda crisi que ens ha 
afectat a tothom d’una o d’altra manera. Feliç 2017.

Muchos recuerdan aquellos noticieros en blanco y 
negro que, más que dar información, eran el servi-
cio propagandístico del régimen: el NO-DO.

Nuestro anterior alcalde, el estadista Àlvarez, 
convirtió L’Adroc en uno más de sus medios de au-
tobombo (aunque cambiaba las inauguraciones de 
pantanos por las de mercados cuya génesis parece 
estar plagada de irregularidades), por lo que recibió 
justifi cadas críticas de, entre otros, los «nacionalpo-
demitas» de Entesa, entonces en la oposición.

Curiosamente, a la Sra. Ratia la complace imitar 
al jiennense converso en muchos de los vicios que 
este practicaba y que aquella ha hecho suyos; en-
tre ellos, el afán por «chupar cámara», en el que 
compite con su infausto predecesor en descarada 
ubicuidad y en dudoso gusto.

Incluso utiliza esta revista municipal, presun-
tamente de todos, para anunciar actos políticos 
partidistas: la visita de un exfalangista y rapsoda, 
ahora vividor, para dar la matraca con el delirio na-
cionanista (a costa del contribuyente, claro).

Viniendo de una alcaldesa que se conduce en los 
plenos con la parcialidad de considerar «mamarra-
chada» una falta de respeto (si lo dice C’s) pero no 
«sandez» (que es lo mismo, pero lo dice ERC) y con 
el despotismo de negar el debate «porque lo digo 
yo», casi que no nos extraña.

Es evidente que la demagogia siempre precede 
al autoritarismo. Disfrutemos de lo votado.

«ES UNA ILUSIÓN ESPERAR QUE EL DESPOTIS-
MO ESTÉ DEL LADO DE LAS BUENAS CAUSAS»

Ludwig von Mises
     Cs_Palleja           CiutadansPalleja

De «telecirco» a 
«¡¡ole tú!!»

2017: un any clau
PDECat, al servei de 
Pallejà El NO-DO
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Notícies 
 breus

El passat 29 de novembre es va celebrar 
una nova sessió de la Comissió de Sosteni-
bilitat de l’empresa Ciments Molins Indus-
trial. La trobada es va centrar en el projecte 
d’ampliació de la quota de pneumàtics fora 
d’ús utilitzats com a combustible. Durant el 
col·loqui entre els membres de la Comissió, 
es va fer palesa la disparitat de percepcions 
sobre els potencials riscos associats a aques-
ta valorització energètica dels residus. Així 
mateix, es va posar especial èmfasi en la 

necessitat de garantir, a través de mesures 
precises i continuades, que la qualitat de 
l’aire a l’entorn de la fàbrica es mantingui. 
Durant la seva intervenció, representants de 
l’empresa van assegurar que la valorització 
energètica evita que més residus vagin a 
parar als abocadors i que aquesta pràctica 
és considerada segura per la Comissió Euro-
pea. Per la seva part, l’Ajuntament de Pallejà 
ha presentat al·legacions al projecte davant 
la Generalitat de Catalunya. ●

Es reuneix la Comissió 
de Sostenibilitat de 
l’empresa Ciments 

Molins

El Servei de Català de Pallejà ofereix cursos de català per al segon 
semestre de curs. Les inscripcions estaran obertes del 14 al 17 de 
febrer, en horari de dimarts a divendres de 9 a 13 h i dimecres de 17 a 
19.30 h. Per a més informació podeu adreçar-vos a l’edifi ci del Castell 
(avinguda Prat de la Riba, 10) o trucar al telèfon 93 663 22 55. ●

Del 14 al 17 de febrer s’obre la 
inscripció als cursos de català

Els tallers infantils 100 % Ciutadania, dirigits a nens i nenes de 3 a 12 
anys, van tenir un gran èxit de participació. Aquesta activitat prete-
nia oferir als infants un lleure que fomentés la igualtat de gènere i, 
alhora, treballar els valors d’igualtat entre la població més jove. L’en-
trada era gratuïta, però calia fer una aportació de productes desti-
nats al Banc d’Aliments de Pallejà. ●

Els tallers 100 % Ciutadania fomenten 
la igualtat de gènere

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 22 de desembre de 2016

● Aprovació defi nitiva de la primera revisió de les Ordenances 
Fiscals per a l’exercici de 2017
● Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’any 
2017 i de la plantilla orgànica
● Aprovació del reconeixement d’interessos de demora de 
l’expropiació per ministeri de la llei del terreny propietat de 
les mercantils GLADRI, SA, i LONGAN, SL
● Aprovació inicial de la modifi cació puntual de PGM als 
terrenys situats a l’av. Prat de la Riba sota la B-24
● Aprovació inicial de la modifi cació puntual de PGM als 
terrenys situats a la fi nca de Ca l’Espluga i plaça Anselm Clavé
● Aprovació inicial de la modifi cació puntual de PGM als 
terrenys situats a la plaça J. Molins Figueras i entorn i correcció 
dels desajustos a l’àmbit d’actuació del sector Can Seix

● Aprovació inicial de la modifi cació puntual de PGM als 
terrenys situats a l’entorn de la casa consistorial i terrenys de 
la plaça Dr. Arzobispo Modrego
● Aprovació inicial del projecte d’ordenança reguladora del 
mercat setmanal de venda no sedentària
● Moció conjunta dels grups municipals de l’Ajuntament 
de Pallejà per a demanar a la Generalitat de Catalunya la 
inclusió de la construcció d’un nou CEIP Àngel Guimerà als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017




