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El deute municipal es 
redueix en un 16,5 % 
durant l’any 2016 
L’Ajuntament aconsegueix aquesta rebaixa sense 
que repercuteixi en la ciutadania i fent front a les 
sentències emeses durant l’anterior legislatura
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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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Més recursos per a donar suport a les 
persones aturades en la recerca de feina

Millores a la via pública 
per a garantir la 
seguretat dels vianants

Els pallejanencs i 
pallejanenques viuen la 
Festa Major de Santa 
Eulàlia

CONTACTA AMB L’ALCALDESSA
Horari de visites: De dilluns a divendres de 9 a 12 h a l’Ajuntament 
(és necessari sol·licitar cita prèvia)
Telèfon: 936 630 000 · Correu electrònic: alcaldia.palleja@palleja.cat

6. 

8. 19. 
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E l deute de l’Ajuntament de Pallejà es reduïa 

l’any passat en un 16,5 %. Aquesta és per 

si sola una bona notícia per a un consis-

tori que, com el nostre, ha hagut d’afrontar mo-

ments difícils per a la seva economia. En tot cas, 

crec que ens hem de sentir satisfets no únicament 

per haver estalviat aquests diners, sinó per com ho 

hem fet.

La política econòmica que apliquem per reduir la 

nostra despesa es fonamenta en un concepte tan 

senzill com és l’estalvi en aquelles partides que 

són menys importants per al dia a dia de les per-

sones. Aquesta idea, que pot semblar lògica, no 

sempre s’aplica des de l’Administració, com hem 

pogut constatar en massa ocasions.

A través d’aquesta manera d’actuar hem pogut 

fer front a problemes heretats com l’expropiació de 

zones verdes i incrementar les partides que desti-

nem a les polítiques municipals de protecció a les 

persones que es troben en una situació vulnerable. 

Malauradament, la crisi econòmica i la seva per-

sistència ens ha obligat a prestar una especial 

atenció als problemes que han aparegut al seu 

voltant.

Per a un ajuntament ha de ser tan important es-

talviar com la manera en la qual estalvia. I és aquí 

on sabem que hem assolit un veritable èxit. El deu-

te és menor, però no a costa de les persones que 

viuen a Pallejà ni de les seves necessitats. ●

L a deuda del Ayuntamiento de Pallejà se 

reducía el año pasado en un 16,5 %. Esta 

es por sí sola una buena noticia para un 

consistorio que, como el nuestro, ha tenido que 

afrontar momentos difíciles para su economía. 

En todo caso, creo que debemos sentirnos satisfe-

chos no sólo por haber ahorrado ese dinero, sino 

por cómo lo hemos hecho.

La política económica que aplicamos para redu-

cir nuestro gasto se fundamenta en un concepto 

tan sencillo como es el ahorro en aquellas par-

tidas que son menos importantes para el día a 

día de las personas. Esta idea, que puede parecer 

lógica, no siempre se aplica desde la Administra-

ción, como hemos podido constatar en demasia-

das ocasiones.

A través de esta forma de actuar hemos podido 

hacer frente a problemas heredados como la ex-

propiación de zonas verdes e incrementar las par-

tidas que destinamos a las políticas municipales 

de protección a las personas que se encuentran en 

una situación vulnerable. Desgraciadamente, la 

crisis económica y su persistencia nos ha obli-

gado a prestar una especial atención a los pro-

blemas que han aparecido a su alrededor.

Para un ayuntamiento debe ser tan importante 

ahorrar como la manera en la que ahorra. Y es aquí 

donde sabemos que hemos alcanzado un verda-

dero éxito. La deuda es menor, pero no a costa 

de las personas que viven en Pallejà ni de sus 

necesidades. ●

«Per a un ajuntament ha de 
ser tan important estalviar 
com la manera en què 
estalvia.»

Hem estalviat en allò que no era necessari i hem 
invertit en donar suport a aquells que més el necessiten

Hemos ahorrado en lo que no era necesario y hemos 
invertido en apoyar a aquellos que más lo necesitan

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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L’Ajuntament reclama més inversions 
a la Generalitat
L’alcaldessa demana al delegat del Govern que prioritzin la reforma de l’escola Àngel Guimerà 

E l passat mes de febrer, el delegat 
del Govern de la Generalitat a 
Barcelona, Miquel Àngel Esco-

bar, es va reunir a Pallejà amb l’alcaldes-
sa, Ascensión Ratia. La trobada va ser-
vir per a reclamar a la Generalitat més 
inversions al municipi. L’alcaldessa va 
aprofi tar per a demanar a l’Administra-
ció que prioritzi la reforma integral de 
l’escola Àngel Guimerà, una actuació 
que suposaria una millora per als estu-
diants i treballadors del centre.

Des de l’Ajuntament també s’ha recla-
mat a la Generalitat que pagui el deute 
que té actualment amb el municipi, que 
millori els ajuts a la dependència i que 
doni suport al consistori per a dur a ter-
me l’arranjament dels camins del riu. ●

Millores en les instal·lacions de l’escola 
Àngel Guimerà
L’Ajuntament reforça alguns centres educatius amb conserges que hi duran a terme 
tasques de manteniment

D urant el passat mes de febrer 
es van realitzar un seguit de 
treballs de manteniment a les 

instal·lacions de l’escola Àngel Guimerà. 
En concret, s’ha procedit a pintar les zo-
nes comunes del centre, s’ha arranjat el 
paviment del pati i s’ha millorat l’estat 
de les barreres de xiprers.

D’altra banda, l’Ajuntament ha con-
tractat, a través d’un pla d’ocupació, 
dues persones que durant sis mesos 
treballaran com a conserges auxiliars a 
les escoles La Garalda i Àngel Guimerà. 
La seva feina consistirà a reforçar algu-
nes tasques relacionades amb la jardi-
neria, la pintura o el manteniment de 
l’edifi ci. Les persones contractades eren 
usuàries de la borsa de treball munici-
pal i havien rebut formació per a millo-
rar la seva situació al mercat laboral. ●

A l’escola Àngel Guimerà 
s’han pintat les zones 
comunes i s’han arranjat 
el paviment del pati i les 
barreres de xiprers

Des de l’Ajuntament també 
s’ha demanat suport a la 
Generalitat per a arranjar els 
camins del riu
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L’ Ajuntament de Pallejà ha acon-
seguit reduir el deute munici-
pal de forma considerable en 

només un any. A 31 de desembre del 
2016 el deute viu del consistori era del 
69,94 %, una xifra que suposa un 16,54 
% menys que en la mateixa data de 
l’any anterior. Aquest percentatge, a 
més, correspon al tancament provisio-
nal de l’any, i es preveu que quan es faci 
el defi nitiu el deute sigui encara menor.

Un esforç de contenció

La reducció del deute és el resultat de 
la gestió del pressupost municipal i de 
l’esforç de contenció que ha fet l’actual 
equip de govern, estalviant en aquelles 
partides que s’han considerat supèr-
fl ues però sense reduir les que es con-
sideren prioritàries, com la de serveis 
socials. De fet, aquesta ha augmentat 
prop del 30 % en el pressupost muni-
cipal d’aquest exercici 2017, en el qual 
també s’han destinat més recursos a les 
polítiques per a fomentar l’ocupació, 
per a millorar serveis i espais públics i 
a aquelles que pretenen ajudar la ciu-
tadania i minimitzar l’impacte de la crisi 
entre els col·lectius més vulnerables.

Assumint responsabilitats  

Aquesta manera de gestionar els comp-
tes municipals ha permès fer front a 
problemes heretats de l’anterior legis-
latura, com l’expropiació de zones ver-
des. L’Ajuntament està complint amb 
les sentències emeses sense que això 
afecti l’estabilitat pressupostària i sense 
que suposi un augment dels impostos 
i taxes que paguen els empadronats a 
Pallejà. El consistori va cercar noves vies 
de fi nançament amb condicions avan-
tatjoses per a poder pagar els més de 3 
milions d’euros pendents als propietaris 
de les fi nques afectades per les expro-
piacions i també els corresponents inte-
ressos de demora.  

L’Ajuntament redueix el seu 
deute en un 16,5 % en un any
La gestió realitzada del pressupost municipal ha permès tancar el 2016 amb aquesta 
rebaixa i amb un augment de les inversions en serveis socials

DEUTE VIU

ANY: 2015

El consistori ha estalviat 
en partides considerades 
supèrfl ues i ha augmentat 
prop d’un 30 % la partida 
destinada aquest 2017 a 
serveis socials

L’Ajuntament ha pogut assumir 
aquestes responsabilitats sense que es 
vegi afectada la qualitat dels serveis 
que s’ofereixen a la ciutadania. ●

ANY: 2016

86,48 %

69,94 %
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Nova oferta formativa per a donar 
suport en la recerca de feina
S’han programat dues sessions d’orientació laboral i dos cursos que permeten 
obtenir un certifi cat de professionalitat

L’ Ajuntament ofereix sessions 

d’orientació laboral que prete-

nen millorar les competències 

de les persones aturades que busquen 

feina. La primera proposta, sobre com 

buscar feina per Internet quan no hem 

navegat mai per la xarxa, tindrà una 

durada de 16 hores i s’oferirà del 9 al 12 

de maig. La segona, de 4 hores, es farà 

el dia 23 de maig i tractarà de com es-

collir els canals de recerca de feina més 

adients per al nostre perfi l.

D’altra banda, es posa en marxa un 

curs d’atenció sociosanitària a persones 

dependents i un altre d’activitats auxi-

liars de magatzem, els quals permeten 

obtenir un certifi cat de professionali-

tat. Totes dues accions formatives estan 

subvencionades pel SOC i el Fons So-

cial Europeu. Per a més informació cal 

apropar-se a La Molinada (av. Prat de la 

Riba, 27) o enviar un correu electrònic a 

adel.palleja@palleja.cat. ●

Sessions orientatives per a iniciar 
un negoci en línia 
La intenció és informar els participants sobre els requeriments legals i fi scals 
que regeixen el comerç electrònic

L’ Ajuntament organitza, els pro-

pers 24 i 25 d’abril, dues ses-

sions formatives sobre la venda 

en línia. Es tracta d’una iniciativa que 

està destinada a empreses, emprene-

dors i comerços que vulguin posar en 

marxa o ampliar el seu negoci fent ús 

d’Internet. 

Durant les sessions, que es desenvo-

luparan de 9 a 14 h, els assistents po-

dran conèixer els requeriments legals i 

fi scals que cal tenir en compte perquè 

el nou negoci funcioni i no es vegi afec-

tat per l’incompliment de la llei o de les 

obligacions tributàries que requereix el 

comerç electrònic. 

La proposta formativa compta amb 

el suport de la Diputació de Barcelo-

na. Les persones interessades a rebre’n 

més informació o a formalitzar-hi la ins-

cripció han d’adreçar-se a La Molinada 

(av. Prat de la Riba, 27) de forma pre-

sencial o enviant un correu electrònic a 

adel.palleja@palleja.cat. ●

FORMACIÓ 
SUBVENCIONADA  
Curs d’atenció sociosanitària 
a persones dependents en 
institucions socials
Durada: 470 hores
Data d’inici: 24 d’abril del 2017
Data de fi nalització: 30 d’octubre 
del 2017
Horari: de dilluns a divendres de 9 
a 14 h
Data límit d’inscripció: 10 d’abril 
del 2017

Curs d’activitats auxiliars de 
magatzem
Durada: 230 hores
Data d’inici: 6 de juny del 2017 
Data de fi nalització: 30 d’octubre 
del 2017
Horari: de dilluns a divendres de 9 
a 14 h
Data límit d’inscripció: 26 de maig 
del 2017

Els dos cursos que permeten 
obtenir un certifi cat de 
professionalitat estan 
subvencionats pel SOC i el 
Fons Social Europeu
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Visites dels cursos 
professionals a 
empreses del 
sector

E ls alumnes dels cursos 
de Certifi cat de Profes-
sionalitat han visitat em-

preses del sector per apropar-se 
a l’entorn laboral. Els de l’àrea 
d’administració han anat a la 
seu del grup Almirall, ubicada a 
Sant Andreu de la Barca, mentre 
que en el cas del curs d’activi-
tats auxiliars de magatzem els 
alumnes han visitat l’empresa 
Cantalou de Pallejà. ●

Dos pallejanencs participen 
a «Joves per l’ocupació»
Els joves han estat escollits per un programa 
en què aprenen un ofi ci i poden obtenir el títol 
de graduat en ESO

D os joves de Pallejà partici-
pen en l’edició d’enguany del 
programa d’inserció «Joves 

per l’ocupació», després d’haver estat 
escollits entre tots els candidats de la 
comarca que s’hi presentaven. Aquest 
programa aporta formació en les es-
pecialitats de mantenidor integral, 
auxiliar de cuina o cambrer, protecció 
i preparació de superfícies de vehicles 
o auxiliar o dependent de comerç. A 
més, els joves també reben orientació, 
tutorització i seguiment individualit-
zat i poden adquirir experiència pro-
fessional en empreses. 

El programa està destinat a jo-
ves d’entre 16 i 24 anys que vulguin 
aprendre un ofi ci i obtenir el títol de 
graduat en ESO. L’objectiu del pro-
grama és facilitar la inserció laboral a 
les empreses i fomentar el retorn dels 
participants al sistema educatiu. ●

El programa fomenta el 
retorn dels participants al 
sistema educatiu i facilita 
la inserció laboral

Pallejà registra la taxa d’atur més baixa 
dels últims anys 
Al mes de febrer l’atur ha disminuït i es manté per sota de la mitjana 
de la comarca i de Catalunya

E l nombre de persones ocupades 
a Pallejà és cada vegada més ele-
vat. En el passat mes de febrer la 

taxa d’atur va registrar una nova baixa-
da i ha arribat als nivells més baixos 
dels últims anys. En comparació amb 

el mes de gener ha disminuït un 0,5 %, 
i respecte del mateix mes de febrer de 
fa un any la baixada ha estat de l’1,9 %. 
Amb això, l’atur al municipi se situa en 
el 10,4 %, una xifra que està per sota de 
la mitjana de tots els municipis del Baix 
Llobregat, de l’àrea metropolitana i del 
conjunt de Catalunya, on la taxa d’atur 
és superior.

L’Ajuntament de Pallejà celebra 
aquests bons resultats i valora molt po-
sitivament la tasca que s’impulsa des del 
departament de Promoció Econòmica, 
a la Molinada, amb els diferents progra-
mes com el «Pallejà Contracta». ●

La taxa d’atur se situa en 
el 10,4 %, gairebé un 2 % 
inferior al mes de febrer de 
l’any passat
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Més seguretat al creuament entre Riera 
Boter i la ronda Santa Eulàlia
El projecte preveu moure el pas de vianants i eliminar els plataners que envaeixen 
els balcons dels edifi cis

L’ Ajuntament ha aprovat un pro-
jecte per a millorar el creua-
ment entre el carrer Riera Bo-

ter i la ronda Santa Eulàlia. L’actuació 
pretén garantir la seguretat dels via-
nants, en la seva majoria escolars, que 
diàriament transiten per aquesta via. 
Està previst apropar el pas de vianants 
a l’itinerari seguit per la ronda Santa 
Eulàlia. 

El projecte també preveu l’eliminació 
dels plataners que hi ha actualment a 
la vorera de Riera Boter, atès que en-
vaeixen els balcons dels edifi cis. La 
poda provoca la inclinació dels arbres, 
amb el consegüent risc de caiguda de 
branques a la via pública.

En les darreres setmanes s’han dut 
a terme altres treballs de senyalització 
viària per a reduir la velocitat dels ve-
hicles: així, al passeig de les Masies s’ha 
senyalitzat una petita mitjana de color 
vermell, i al carrer Martí i Julià s’ha habi-
litat un nou pas de vianants a la sortida 
del parc de la Vila. ●

Millores en l’enllumenat d’un 
tram del carrer Loreto
Els treballs han consistit en la substitució de les 
llumeneres existents per unes de LED que redueixen 
el consum  

E n el marc de l’aposta per una 
il·luminació més efi cient i la 
reducció del consum, durant 

el mes de març s’han substituït les 
llumeneres d’un tram del carrer 
Loreto, concretament entre els car-
rers Velázquez i del Riu. Les actuals, 
amb forma de bola, s’han canviat 

En les darreres setmanes 
s’han dut a terme treballs de 
senyalització viària al passeig 
de les Masies i al carrer Martí 
i Julià

per unes de LED, una actuació que 
prèviament ja s’havia dut a terme 
en altres punts del municipi, com 
el carrer Pau Claris. Les llumeneres 
que han estat substituïdes es rea-
profi taran per a fer reposicions en 
altres punts de llum on les boles 
existents estiguin malmeses. ●

Obres a 
l’avinguda Onze 
de Setembre

E l passat mes de gener es van 
realitzar alguns treballs de 
millora en l’avinguda Onze 

de Setembre. En concret, s’hi han 
fet petites reparacions a la vorera 
central i s’hi ha reparat un sot im-
portant que hi havia a la calçada, 
provocat pel creixement de les 
arrels dels arbres. ●
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Es netegen els desguassos pluvials 
de la plaça del Cadí
Els treballs tenen l’objectiu de permetre que l’aigua circuli correctament 
en cas de tempestes i no provoqui desperfectes

A la plaça del Cadí de Fontpine-
da s’estan duent a terme uns 
treballs de neteja i reparació 

de les canonades per a desembussar la 
terra que hi tenien acumulada. En els 
episodis de tempestes o fortes pluges 
s’havia detectat que el col·lector no po-

Es reparen els forats de 
l’asfalt a Fontpineda
També s’hi estan fent tasques de pintura en zones on han 
fi nalitzat les obres de soterrament de serveis

E n els darrers dies s’han dut a 
terme tasques de reparació de 
l’asfalt a Fontpineda, així com 

també en algunes zones de la Magina 
i el nucli urbà de Pallejà. Durant aquest 
hivern s’han observat alguns forats a la 
via pública, especialment en els més de 
20 quilòmetres de carrers de Fontpine-
da. És per això que s’hi ha tallat l’asfalt 
per anivellar el ferm i tornar a asfaltar-lo 
correctament. Aquesta és una actuació 
habitual que es fa cada any per aquesta 
època.

A més, també s’han fet tasques de 
pintura en algunes zones, com la via 
Pallejà, en què ja s’han acabat les obres 
de reposició de fanals i de soterrament 
dels serveis i on ara cal marcar les línies 
del carrer. Els treballs de manteniment 
vial suposen un cost de 4.500 euros. ●

Aquesta actuació de 
manteniment s’acostuma 
a fer cada any per 
aquesta època

dia absorbir tota l’aigua acumulada, ja 
que les restes de fulles o terra ho impe-
dien, i això causava problemes d’inun-
dació i desperfectes en l’espai públic i 
els habitatges veïns.

És per aquest motiu que l’Ajuntament 
ha impulsat unes tasques que consis-
teixen a passar unes càmeres per dins 
els desguassos per detectar els punts 
en què els tubs tenien més problemes 
d’acumulació de restes de terra i nete-
jar-los correctament. També es preveu 
que en una segona fase dels treballs es 
col·loquin més reixes que puguin reco-
llir l’aigua quan plou fort i així evitar que 
s’acumuli en els mateixos punts i acabi 
malmetent les canonades. ●

Properament es 
col·locaran més reixes 
per a recollir l’aigua 
quan plou fort i evitar 
que malmeti les 
canonades

Tala preventiva 
de pins

D es del consistori s’es-
tan talant, de manera 
preventiva, alguns 

arbres que puguin suposar un 
risc per a les persones. En con-
cret, s’han solucionat proble-
mes amb l’arbrat que hi havia a 
les pistes municipals de Fontpi-
neda. Es recorda als propietaris 
de parcel·les que controlin els 
arbres que puguin afectar els 
serveis de llum i telefonia. ●
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E l proper dissabte 22 d’abril, a les 
11 h, arribarà la tradicional Fes-
ta de l’Arbre a Fontpineda, que 

enguany se celebrarà al parc de l’Oreig. 
En aquesta festa, les famílies del barri 
condicionen un espai emblemàtic amb 
la plantada d’arbres i arbustos per sen-

sibilitzar els més petits sobre la impor-
tància de cuidar la natura. En aquest cas 
es plantaran més de 300 plantes i s’am-
pliarà el parc actual per a establir tres es-
pais diferenciats: un per a la gent gran, 
un altre per als joves, amb diversos ele-
ments com una tirolina gegant, i un ter-

Comencen els preparatius per a la 
18a Festa de l’Arbre del 22 d’abril 
Al parc de l’Oreig es plantaran més de 300 plantes i s’instal·laran els primers elements 
per als joves, com una tirolina gegant, i mobiliari urbà

cer per a facilitar la socialització dels ani-
mals de companyia. Aquesta festa està 
organitzada per l’Associació de Veïns i la 
Comissió Municipal de Fontpineda. 

El dia després, el diumenge 23 d’abril, 
se celebrarà la diada de Sant Jordi al 
Centre Cívic, amb la presentació del 
llibre Ales de vidre, de la veïna Carme 
Amorós Valldaura, i l’actuació de l’esbart 
dansaire Rocasagna de Gelida. ●

S’obre una franja de protecció contra 
incendis forestals al nucli urbà
Es talen i poden els arbres i es neteja el sotabosc per a minimitzar el risc de crema

E ntre els mesos de març i abril, 
s’estan duent a terme les tas-
ques d’obertura d’una franja de 

protecció contra incendis forestals al 
nucli urbà, perquè actuï com a tallafocs. 
Els treballs consisteixen en la poda o la 
tala d’arbres i la neteja del sotabosc en 
la franja perimetral de 25 metres al vol-
tant de les zones habitades.

Aquesta mesura s’ha impulsat d’acord 
amb el Pla de Prevenció d’Incendis apro-
vat pel Ple Municipal al 2016, que té 
l’objectiu de millorar la seguretat de les 
persones que es troben al límit del nucli 
urbà en el moment de l’incendi; millorar 
les condicions per a defensar activa-
ment el nucli, garantint l’accés a l’inte-
rior i la seguretat dels equips d’extinció; 
millorar la protecció dels habitatges, les 

infraestructures i l’entorn natural, i evitar 
que el nucli es converteixi en el genera-
dor d’un foc. ●

Els treballs s’han fet d’acord 
amb allò que especifi ca el 
Pla de Prevenció d’Incendis 
aprovat pel Ple Municipal

L’endemà se celebrarà la 
diada de Sant Jordi al Centre 
Cívic amb una presentació 
d’un llibre i una actuació de 
dansa
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La recollida selectiva de residus 
a Pallejà s’estanca
La fracció «resta» continua dominant sobre la resta de fraccions, amb més 
de la meitat de la recollida

L a recollida selectiva de residus a 

Pallejà està estancada des de fa 

cinc anys amb uns nivells baixos. 

Tot i les diverses campanyes de sensi-

bilització que s’impulsen, les dades de 

reciclatge al municipi són inferiors al 40 

%, lluny de l’objectiu del 60 % de reuti-

lització i reciclatge que marca la Gene-

ralitat de Catalunya per a l’any 2020. La 

fracció de «resta» continua dominant 

per sobre de la resta de fraccions, amb 

un percentatge del 56,19 %.

En el darrer any, les fraccions on s’ha 

registrat una davallada més gran han 

estat les del vidre i la matèria orgànica. 

Aquest darrer cas és especialment alar-

mant, ja que és la fracció més signifi ca-

tiva dels residus selectius, amb un 36 % 

del pes en total.

Aquests resultats són similars des del 

2011 i al conjunt de Catalunya. Les con-

seqüències no són només ambientals, 

sinó també econòmiques per al munici-

pi, i és per això que es demana la impli-

cació de tota la ciutadania i la respon-

sabilitat de totes les llars per a revertir 

la situació. ●

Es necessita la implicació 
de tota la ciutadania per a 
revertir la situació i arribar 
als objectius de reciclatge 
per al 2020
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Pallejà acull una taula per la millora de 
la qualitat de l’aire al Baix Llobregat
Deu municipis han acordat elaborar un estudi epidemiològic que relacioni 
la qualitat de l’aire i la salut

E l passat 10 de març, el Castell de 

Pallejà va acollir una reunió de la 

Taula territorial per a la millora de 

la qualitat de l’aire del Baix Llobregat, on 

van assistir alcaldes, regidors i tècnics 

de deu municipis amb una problemàti-

ca similar pel que fa a la contaminació. 

L’objectiu de la reunió era el d’impulsar 

accions conjuntes que tinguin resultats 

efectius pel que fa a la qualitat de l’aire. 

Així, es va acordar sol·licitar a la Dipu-

tació de Barcelona l’elaboració d’un pla 

supramunicipal que inclogui un inven-

tari de les emissions atmosfèriques i un 

seguit d’accions per a millorar la qualitat 

de l’aire d’aquesta zona.

A més, també s’està treballant en l’inici 

d’un estudi epidemiològic que relacioni 

la qualitat de l’aire i la salut en els 10 mu-

nicipis. Les poblacions que formen part 

de la Taula són Castellbisbal, el Papiol, 

Molins de Rei, Martorell, Sant Andreu de 

la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles 

de Llobregat, Cervelló, la Palma i Pallejà. 

J a s’ha iniciat la nova temporada de 

la Jugatecambiental del parc de la 

Molinada, un espai obert i gratuït 

d’educació ambiental dirigit al públic 

familiar. Cada diumenge dels mesos de 

febrer, març, abril i maig, de dos quarts 

de dotze a dos quarts de dues del mig-

dia, s’hi organitzen jocs per a divertir-se 

i explorar, tallers guiats per educadors i 

itineraris pel parc pensats especialment 

per a infants.

La programació d’activitats inclou 

tallers sobre l’aigua, plantes remeieres, 

Comença la nova temporada de la 
Jugatecambiental al parc de la Molinada
Cada diumenge, de dos quarts de dotze a dos quarts de dues, s’hi organitzen tallers, 
jocs i itineraris guiats per als infants

La Jugatecambiental és 
un espai obert i gratuït 
d’educació ambiental dirigit 
al públic familiar

els ramats, les orenetes o l’energia sos-

tenible. Per Setmana Santa no hi haurà 

activitats, i a la diada de Sant Jordi s’hi 

faran punts de llibre sostenibles. ●

A la reunió també hi va assistir la directo-

ra de Serveis Ambientals de l’AMB, Isabel 

Doñate, el director de Planifi cació Estra-

tègica, Francesc Magrinyà, i el conseller 

de Medi Ambient del Baix Llobregat, Je-

sús Blanco. ●

Les deu poblacions han 
encarregat a la Diputació 
un pla que inclogui un 
inventari de les emissions 
atmosfèriques
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 DIUMENGE
 ABRIL

Jugatecambiental: «Un got 
d’aigua?» Farem un tast 
de diferents tipus d’aigua i  
n’aprendrem les diferències
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

Espectacle infantil: Xarop de 
cargol, de Mercè Framis
Hora: 12 h
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa
_________________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MARÇ

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ ABRIL

2

Exposició de 
fotografi a - «Rastres 
d’un missatge»
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Cultura

DEL DIVENDRES           DE MARÇ 

AL DIMECRES           D’ABRIL

31

12

 DIVENDRES
 MARÇ

Taller d’autodefensa per a dones
Hora: 19.30 h
Inscripcions: a La Molinada fi ns el 13.03.17
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Igualtat
_________________________________________

17 DIVENDRES
MARÇ31

JORNADA DE 
SALUDARITAT
Organitza: Ajuntament de Pallejà, Xarxa 
Solidària de Pallejà, CAP Pallejà, 
Comerç Pallejà, Piscina Coberta Pallejà, 
Club d’Atletisme, Disport, 
Associació de Veïns de Fontpineda,
Associació Esportiva Fontpineda, Club 
Fontpineda Plus 55, Associació de la 
Gent Gran, Mercat Municipal, Associació 
Rambla Pau Casals, Diverball, MABE, Creu 
Roja, Protecció Civil Pallejà, AECC
 
Inici de caminades. Hi haurà 
venda de camisetes i gorres.
Hora: 9 h
_____________________________________

Estand de salut amb els/les 
infermers/es de l’ambulatori
Hora: 11 h
Lloc: Plaça de la Llum
_____________________________________ 

Estand informació Associació 
Contra el Càncer de Pallejà                          
Hora: 11 h
Lloc: Plaça de la Llum
_____________________________________ 

Esmorzar
Hora: 11 h
Preu: 3 €
Lloc: Plaça de la Llum
_____________________________________

Curs per a l’ús del 
desfi bril·ladors per a la 
població 
Hora: 11.15 h
Preu: gratuït
Inscripció prèvia
Lloc: Plaça del Castell 
_____________________________________

Activitats esportives de ball                                                                    
Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça de la Llum
_____________________________________

Partit de futbol: Granada-Barça
Hora: per confi rmar
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Penya del Barça de Pallejà
_________________________________________

 DIMARTS
 ABRIL

Itinerari de natura a les Rovires 
amb els alumnes de 5è d’EP de 
l’escola La Garalda
Lloc: Les Rovires
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________

Portes obertes LLIM Les Rovires
Hora: 17.30 h
Lloc: LLIM Les Rovires
Organitza: Educació
_________________________________________

Xerrada sobre clàusules terra
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Consum
_________________________________________

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Educació, AMPA INS Pallejà I 
AMPA Escola L’Oreig
_________________________________________

4

 DIMECRES
 ABRIL

Club de lectura fàcil: Trampa de 
foc, de Núria Martí
Hora: 11 h
Lloc: Castell 
Organitza: Servei Local de Català i 
Biblioteca
_________________________________________

Partit de futbol: Barça-Sevilla
Hora: per confi rmar 
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Penya del Barça de Pallejà
_________________________________________

5

 DIJOUS
 ABRIL

Portes obertes LLIM L’Espurna
Hora: 17.30 h
Lloc: LLIM L’Espurna 
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

6

 DIUMENGE
 ABRIL

Partit de futbol: Màlaga-Barça
Hora: per confi rmar 
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Penya del Barça de Pallejà
_________________________________________

9
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 DILLUNS
 ABRIL

Campus tecnifi cació futbol sala
Hora: de 9 a 13 h

Lloc: Pavelló d’esports

Organitza: Club Futbol Sala

_________________________________________

International Basketball Campus 
Tecnifi cació
Hora: de 9 a 17 h

Lloc: Pavelló d’esports

Organitza: Club Bàsquet Pallejà

_________________________________________

10

 DIMARTS
 ABRIL

Commemoració de la Mort de 
Jesucrist
Hora: 19 h

Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Testimonis Cristians de Jehovà

_________________________________________

11

 DIUMENGE
 ABRIL

Partit de futbol: Barça – Real 
Sociedad
Hora: per confi rmar 

Lloc: Sala d’actes del Castell

Organitza: Penya del Barça de Pallejà

_________________________________________

16

 DIMARTS
 ABRIL

Escola de pares i mares: «Com 
fer fi lls lectors?», a càrrec de la 
Mònica
Hora: 19 h

Lloc: Sala gran del Castell 

Organitza: Educació, Biblioteca i AMPA 

_________________________________________

18

 DIVENDRES
 ABRIL

Obra de teatre Una rosa en el 
camí
Hora: 17 h

Lloc: Sala d’actes del Castell

Organitza: Grup de Teatre Gent 

Gran – Temps d’I·lusió

_________________________________________

Conte de Sant Jordi a càrrec dels 
Contents Contem Contes Cantant
Hora: 18 h

Lloc: Zona infantil de la biblioteca 

Organitza: Biblioteca 

_________________________________________

21

 DISSABTE
 ABRIL

Club de lectura d’adults: Un 
segon després de Praga, amb la 
presència de l’autor, Jordi Roig
Hora: 11 h

Lloc: Sala gran del Castell 

Organitza: Biblioteca

_________________________________________

Festa de l’Arbre
Hora: 11 h

Lloc: Parc del costat de l’escola L’Oreig

Organitza: Associació de Veïns de 

Fontpineda i CMGF

_________________________________________

22

SANT JORDI

Parades de llibres i roses 
Hora: de 9 a 20 h

Racó de lectura públic  
Hora: d’11 a 11.30 h
Lloc: Plaça Major
Organitza: Cultura

_____________________________________

Ballada de sardanes amb la 
Cobla Principal de Terrassa 
Hora: 12 h
Lloc: Plaça del Castell 
Organitza: Cultura

_____________________________________

Lliurament premis literaris 
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Cultura

_____________________________________ 

Presentació del llibre Ales de 
vidre, de l’escriptora i veïna 
del barri de Fontpineda Carme 
Amorós Valldaura                     
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Club Fontpineda Plus 55

_____________________________________ 

Actuació de l’Esbart Dansaire 
Rocasagna de Gelida, amb 
l’espectacle Camins d’aigua
Hora: 19 h
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Club Fontpineda Plus 55

_____________________________________

Partit futbol: 
R. Madrid – Barça
Hora: 20.45 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Penya del Barça de Pallejà

 DIUMENGE
 ABRIL23

 DILLUNS
 ABRIL

Coneix els requisits legals i 
fi scals de la venda en línia
Hora: de 9 a 12 h

Lloc: La Molinada

Organitza: Desenvolupament Econòmic

_________________________________________

24 DIMARTS
ABRIL25

Atenció sociosanitària a 
persones dependents en 
institucions socials
Hora: de 9 a 14 h
Data límit inscripció: 10.04.17 a La 
Molinada
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

DEL DILLUNS           D’ABRIL 

AL DILLUNS           D’OCTUBRE

24

30

 DIMARTS
 ABRIL

Conte tàctil per a nadons a 
càrrec dels Contes de l’Anna
Hora: 18 h

Lloc: Sala gran del Castell

Organitza: Biblioteca

_________________________________________

25

 DIMECRES
 ABRIL

Club de lectura dels Buscallibres
Hora: 18.30 h

Lloc: Biblioteca

Organitza: Biblioteca

_________________________________________

26

 DIVENDRES
 ABRIL

20è aniversari del Jovespai
Hora: de 17 a 23 h

Diferents activitats

Lloc: Jovespai

Organitza: Joventut

_________________________________________

Dia Internacional de la Dansa
Hora: de 18 a 20 h

Lloc: Plaça del Castell

Organitza: Cultura

_________________________________________

28
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AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MAIG

2 DIMARTS
 MAIG

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DIUMENGE
 ABRIL

2n aniversari
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació Los Malignos
_________________________________________

Interclubs
Hora: de 9 a 14 h
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club de Patinatge Pallejà
_________________________________________

30

3 DIMECRES
 MAIG

Club de lectura fàcil: El Dr. 
Jekyll i Mr. Hide, d’R. L. 
Stevenson 
Hora: 11 h
Lloc: Sala al Castell
Organitza: Servei Local de Català, Biblioteca
_________________________________________

5 DIVENDRES
 MAIG

Itinerari de natura a les Rovires 
amb els alumnes de 5è d’EP de 
l’Escola Jacint Verdaguer
Lloc: Les Rovires
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________

6 DISSABTE
 MAIG

Tapeo
Hora: de 10 a 22 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Palmas y al Compás
_________________________________________

7 DIUMENGE
 MAIG

Interclubs
Hora: de 9 a 14 h
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club de Patinatge Pallejà
_________________________________________

Jugatecambiental
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

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

Exposició de pintura d’Ana 
María Estapé
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Cultura

DEL DIVENDRES           DE MAIG 

AL DIVENDRES           DE MAIG

5

19

 DISSABTE
 ABRIL

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

29

8 DILLUNS
 MAIG

Visita a l’ajuntament de l’Escola 
Jacint Verdaguer
Hora: Matí
Lloc: Ajuntament
Organitza: Cultura
_________________________________________

Buscar feina per Internet quan 
no hem navegat mai per la 
xarxa       
Hora: de 9.30 a 13.30 h
Informació i inscripció: a La Molinada
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

DEL DIMARTS           DE MAIG 

AL DIVENDRES           DE MAIG

9

12

9 DIMARTS
 MAIG

Taller d’hipopressius
Hora: 19.15 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat
_________________________________________

 DIMARTS
 MAIG

«Per mantenir l’equilibri menjo 
de mercat»: visita de La Garalda 
al Mercat Municipal
Hora: Matí
Lloc: Mercat Municipal
Organitza: Mercat
_________________________________________

9 DIMECRES
MAIG10

10 DIMECRES
 MAIG

Contes per a nadons a càrrec de 
Sandra Rossi: Tic tac plic plac
Hora: 18 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

11 DIJOUS
 MAIG

Itinerari de natura a les Rovires 
amb els alumnes de 5è d’EP de 
l’Escola Àngel Guimerà
Lloc: Les Rovires
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________
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13 DISSABTE
 MAIG

Fira Pallejà al carrer
Inscripcions: a la Molinada fi ns el 10.04.17 
a la Molinada
_________________________________________

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

14 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: projecte 
«Orenetes». On viuen? Què 
mengen? Ho descobrirem 
plegats amb un petit itinerari.
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

Exposició: «Refugiats, per 
què?»       
Lloc: Vestíbul de fusta del Castell
Organitza: Cooperació

DEL DILLUNS           DE MAIG 

AL DIUMENGE           DE MAIG

15

28

16 DIMARTS
 MAIG

Itinerari de natura a les 
Rovires amb els alumnes 
de 5è d’EP de l’Escola Àngel 
Guimerà
Lloc: Les Rovires
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________

Taller d’hipopressius
Hora: 19.15 h
Lloc: Sala gran del Castell 
Organitza: Igualtat
_________________________________________

Xerrada: «Refugiats, 
per què?»
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Cooperació
_________________________________________

Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Educació, AMPA INS Pallejà i 
AMPA Escola L’Oreig
_________________________________________

17 DIMECRES
 MAIG

Sessió informativa:
«Tendències de consum: 
seguint la pista d’una oferta 
guanyadora»
Hora: de 9 a 14 h
Adreçada a empreses, emprenedors, 
comerços...
Lloc: La Molinada
Organitza: Consum
_________________________________________

Laboratori de lectura: El jardí 
curiós, a càrrec de la Mònica 
Morales – Activitat «De l’hort a 
la biblioteca»
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

19 DIVENDRES
 MAIG

Festa de la Primavera
Hora: per confi rmar 
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Q’77
_________________________________________

20 DISSABTE
 MAIG

Club de lectura d’adults: 
Cumbres borrascosas, d’Emily 
Brönte
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Lliurament premis Joan 
Coromines
Hora: 19 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Palafi t
_________________________________________

21 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: «D’excursió 
al riu Llobregat!»
Hora: 11.30 h
Sortida: parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

23 DIMARTS
 MAIG

«Com escollir els canals de 
recerca de feina més adients 
per al meu perfi l»  
Hora: 9.15 h
Informació i inscripció: a La Molinada
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

28 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: «L’energia 
sostenible, a les nostres 
mans»  
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Medi Ambient
_________________________________________

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

30 DIMARTS
 MAIG

Escola de pares i mares: «Com 
eduquem la llibertat?»
Hora: 19 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Educació I AMPA de les escoles 
de Pallejà
_________________________________________

31 DIMECRES
 MAIG

Club de lectura dels 
Buscallibres
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________
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E l diumenge 2 d’abril se celebra la 
3a jornada de la «Saludaritat». Es 
tracta d’una iniciativa que pretén 

potenciar entre la ciutadania valors com 
la solidaritat, la salut i l’esport i recaptar 
diners per a la Xarxa Solidària d’Aliments. 
Durant els dies previs s’han venut en els 
comerços del poble samarretes i gorres 
solidàries, que també es podran adquirir 
el mateix dia.

La jornada preveu la realització de tres 
caminades de difi cultat diversa per la 
zona de bosc, el nucli urbà i Fontpineda. 
A partir de les 11 h la plaça de la Llum 
acollirà un esmorzar solidari, a un preu 
de 3 €, i activitats esportives. Hi haurà 
també un «Punt de Salut» a càrrec del 
Centre d’Atenció Primària on la ciutada-

Nova edició de la Jornada de la 
«Saludaritat»
La iniciativa, que se celebra per tercer any consecutiu, pretén recollir diners 
per a la Xarxa Solidària d’Aliments

nia es podrà prendre la tensió arterial. A 
les 11.15 h també s’ha previst oferir al 
Castell un curs gratuït per a aprendre a 
utilitzar un desfi bril·lador. ●

Ampliació del nombre de 
desfi bril·ladors distribuïts pel municipi
L’Ajuntament ha lliurat un dispositiu a Protecció Civil i n’ha instal·lat un altre 
a la plaça del Castell

P rotecció Civil de Pallejà disposa 
d’un nou desfi bril·lador per a ca-
sos d’emergència. L’alcaldessa, 

Ascensión Ratia, i el regidor de Sanitat, 
Rafael Martín, el van lliurar el passat mes 
de febrer. Aquest es porta sempre en el 
vehicle de Protecció Civil amb la inten-
ció que totes les actuacions en les quals 
participi l’entitat disposin d’aquest dis-
positiu d’emergències. Així mateix, tots 
els seus membres han rebut la formació 
necessària per a fer-ne ús. 

El consistori també ha adquirit un al-
tre desfi bril·lador que s’ha instal·lat a la 
plaça del Castell. Amb aquest ja són 11 
els dispositius que es troben distribuïts 
per diversos punts del municipi amb la 
voluntat que siguin accessibles, en cas 
de necessitat, i puguin salvar vides. ● 

Els membres de Protecció 
Civil han rebut la formació 
necessària per a fer ús 
dels desfi bril·ladors en cas 
d’emergència

ON ES TROBEN 
UBICATS ELS 
DESFIBRIL·LADORS?

● Casal de la Gent Gran 
● Ambulància medicalitzada al 
    carrer Pau Claris
● Plaça del Castell
● Vehicle de Protecció Civil
● Zona Esportiva  
● Piscina Municipal
● Dos en els vehicles de la 
    Policia Local
● Recepció de l’ajuntament
● Centre Cívic de Fontpineda
● Centre d’Atenció Primària de 
    Pallejà

Durant la jornada s’han 
previst tres caminades de 
difi cultat diversa per la 
zona de bosc, el nucli urbà i 
Fontpineda



L’ADROC DE PALLEJÀ #97 MARÇ/ABRIL 2017 Revista d’informació local18

P allejà ha celebrat el Mes de la 

Dona amb tot un seguit de pro-

postes que pretenien afavorir la 

igualtat entre homes i dones. L’acte ins-

titucional es va celebrar el dia 8 de març 

amb la lectura del manifest a l’ajunta-

ment. Durant tot el mes s’han organitzat 

altres activitats lúdiques i formatives, 

com els tallers d’scrap o una xerrada de 

reafi rmació personal. Un taller d’hipo-

pressius, per a treballar la salut de les 

dones, un d’autodefensa i la presentació 

del llibre A la colònia hidràulica i altres 

contes, de Sílvia Romero, han estat altres 

de les propostes programades.

També s’ha dut a terme un taller amb 

els alumnes de 1r de batxillerat de l’IES 

Pallejà. Aquesta activitat, conduïda per 

La lluita per la igualtat de gènere centra els 
actes de celebració del Mes de la Dona
Tallers, activitats formatives i un sopar-concert han estat algunes de les propostes 
per a commemorar el 8 de març

L’acte institucional es va 
celebrar el dia 8 de març 
amb la lectura del manifest a 
l’ajuntament

la Fundació Esberla, pretenia prevenir 

la violència masclista i fomentar les re-

lacions igualitàries entre els joves. El 

sopar-concert a la sala Pal·ladius, amb la 

cantant Elena Gadel, va servir de cloenda 

d’un mes de març dedicat a les dones. ●

Es convoquen nous premis literaris per a 
commemorar la diada de Sant Jordi
Per primera vegada, els pallejanencs i pallejanenques podran presentar treballs 
també en castellà i anglès

P er commemorar la celebració 

de la diada de Sant Jordi s’han 

previst a Pallejà un gran nombre 

d’activitats entre les quals no faltaran 

tallers, clubs de lectura i les tradicionals 

parades de llibres i roses.

La principal novetat d’enguany és la 

convocatòria de dos nous premis litera-

ris. Al ja consolidat concurs de Sant Jor-

di, que arriba a la seva 30a edició, s’afe-

geixen el primer Concurs Literari Miguel 

de Cervantes, per a contes i narracions 

breus en castellà, i el primer Concurs Li-

terari William Shakespeare en anglès.

Els pallejanencs i pallejanenques em-

padronats al municipi tenen fi ns al dia 3 

d’abril per a  presentar els seus treballs 

en qualsevol de les tres llengües. Les 

obres hauran de ser inèdites, de temà-

tica lliure, i tenir una extensió màxima 

de tres fulls. Hi haurà premis per als 

diferents grups d’edat, i es lliuraran el 

diumenge 23 d’abril a les 18 h a la sala 

d’actes del Castell. ●

Enguany es convoquen la 
30a edició del concurs de 
Sant Jordi, en català, el 1r 
Concurs Literari Miguel de 
Cervantes, en castellà, i el 
1r Concurs Literari William 
Shakespeare, en anglès
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Els pallejanencs i pallejanenques viuen 
la Festa Major de Santa Eulàlia
Com a novetat d’aquesta edició, s’ha ampliat l’oferta d’activitats destinades 
als més joves

E ls dies 10, 11 i 12 de febrer Pallejà 
va viure la Festa Major de Santa 
Eulàlia, en honor de la patrona 

del municipi. Durant els tres dies de ce-
lebració, es van organitzar prop d’una 
trentena d’activitats per a tots els pú-
blics, que van comptar amb la col·labo-
ració d’entitats i col·lectius locals. 

La participació de la ciutadania ha fet 
de la festa tot un èxit. En aquesta edició 
no han faltat les Torrades a la plaça Ma-
jor, el correfoc, la cercavila de gegants, 
la Fira Animalista, una paella popular 
o una ballada de sardanes, entre altres 
propostes.

Com a novetat d’aquesta edició, s’ha 
ampliat l’oferta per als més joves amb 
noves activitats, com la Festa Winterbac 
Tour a la sala Pal·ladius, i amb la conso-
lidació d’altres iniciatives com la mostra 
de curtmetratges. ●
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Prop de 2.000 persones participen en la 
celebració del Carnestoltes pels carrers de Pallejà
Els Flamentines del 70 s’emporten el primer premi com a millor comparsa de la rua

La vil·la romana de Ca l’Espluga passarà 
a ser de titularitat municipal
Es considera que el nom de Pallejà prové d’aquestes restes que daten dels segles I i II 
després de Crist

L’ Ajuntament ha iniciat els trà-
mits administratius perquè la 
vil·la romana de Ca l’Espluga 

passi a ser de titularitat municipal. Les 
restes, que estan ubicades al terme mu-
nicipal de Pallejà, daten dels segles I i II 
després de Crist.

Segons l’historiador local Albert 
Massegur, el nom del municipi prové 
d’aquesta vil·la romana que actualment 
es troba soterrada per garantir-ne la 
conservació. ●

E l Carnestoltes de Pallejà continua 
superant-se any rere any. Prop de 
2.000 persones van desfi lar pel 

«Pallejòdrom» durant la Rua de la Dis-
bauxa, que va ser seguida per més de 
6.500 persones i va comptar amb la par-
ticipació de 51 comparses i 42 carrosses.

Enguany el premi a la millor compar-
sa va ser per als Flamentines del 70. Els 
Quarantins del 74, amb «Fes l’indi», es 
van emportar el premi a la millor carros-
sa. Finalment, es va considerar que la mi-
llor disfressa era la dels Picafl ors, i «Halo» 
es va emportar el premi en la categoria 
individual o de parella. 

Des del consistori es vol agrair la col·la-
boració de la Kaco, dels treballadors 
municipals i de Protecció Civil per fer 
possible que el Carnestoltes de Pallejà 
tornés a ser, un any més, un referent a la 
comarca. ●
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El Disport FC Pallejà participa en la 
Lliga Nacional de Futbol 7
L’equip local és cinquè després de disputar-se les dues primeres jornades 
del campionat

E ls propers dies 8 i 9 d’abril se ce-

lebraran a la localitat d’Algete 

(Madrid) les dues properes jorna-

des de la Lliga Nacional de Futbol 7, en 

la qual participa el Disport FC Pallejà. Al 

llarg de tot el cap de setmana s’hi dispu-

taran tres partits que enfrontaran l’equip 

amb el Málaga AMDDA FC, amb el Le-

vante UD i amb l’Hércules Paralímpico.

Els pallejanencs són actualment cin-

quens a la classifi cació general, que 

lidera la Federación Madrileña de De-

portes de Personas con Parálisis Cere-

Les properes jornades de 
la lliga es jugaran a Algete 
(Madrid)

bral (FMDPC). Les primeres jornades es 

van jugar a Montehermoso (Cáceres) el 

passat mes de febrer. L’equip de Pallejà 

va aconseguir-hi una victòria per 6 a 0 

davant el Disport FC Molins, va perdre 

davant la Federación Madrileña per 0 

a 2 i va empatar a 0 amb la Selección 

Extremeña. ●

El Club de Tennis Pallejà arriba a la fase 
fi nal del Campionat de Catalunya
En categoria individual, el pallejanenc Pol Corro s’ha classifi cat també per a participar 
en la darrera fase de la competició

L’ equip infantil del Club de Ten-

nis Pallejà ha aconseguit arri-

bar a la fase fi nal del Campio-

nat de Catalunya Trofeu Joan Antoni 

Samaranch. Aquest està format pels es-

portistes Àlex Caparrós, Pol Corro, Erik 

Muñoz, Fran Bausa i Álvaro Ortega, que 

han fet un gran paper al llarg de tota la 

competició.

En categoria individual, Pol Corro s’ha 

classifi cat per a participar en la fase fi -

nal del Campionat de Catalunya Aleví 

Trofeu Joan Torné i Reverter «In Me-

moriam». El pallejanenc ha aconseguit 

bons resultats que li han permès arribar 

a aquesta fase del torneig. ●

L’equip infantil del club està 
format pels tennistes Àlex 
Caparrós, Pol Corro, Erik 
Muñoz, Fran Bausa i Álvaro 
Ortega
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Una família de Pallejà té un problema:
1 Compra una parcel·la. 
2 Té una escriptura. 
3 Construeix una casa. 
4 El terreny té doble immatriculació; vol dir que hi 
ha un altre propietari que demostra que és seu. 
5 Es fa un judici i la família de Pallejà el perd.
6 La família ha d’indemnitzar l’altre propietari i pot 
perdre la casa.
7 La família reclama a l’Ajuntament errors en la 
parcel·lació.
8 L’Ajuntament diu que la parcel·lació és correcta. 
Els tècnics de l’Ajuntament ho confi rmen. L’Alcaldia 
adjunta un informe d’un advocat extern que valida 
el procediment.
9 La Secretaria de l’Ajuntament fa un informe, a pe-
tició dels grups en l’oposició, on diu que hi ha errors 
i incidències en l’expedient.
10 Es demana un ple extraordinari per a aprovar 
la revisió de l’expedient per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya. En el ple 
s’aprova la revisió.

Tot aquest afer està en vies judicials i pendent de 
resolució. Davant tota aquesta incertesa, ERC Pallejà 
va votar «abstenció». Sempre hem defensat que un 
organisme aliè actuï com a àrbitre. Si l’Ajuntament té 
alguna responsabilitat que s’arribi a una conciliació 
entre les parts. Som constructius i afavorim sempre la 
governació, però no vam voler entrar al Govern pre-
cisament per tenir la llibertat de poder votar segons 
el nostre criteri, aplicant sentit comú a cadascuna de 
les nostres decisions, sense cap més lligam i cap més 
rèdit que allò que considerem el millor per al poble.

Que estando en el gobierno hayamos reducido la 
deuda un 16,5 % en un año no es un dato econó-
mico frío: es la llave que nos permite abrir la puerta 
a invertir en todo lo que nos queda por hacer del 
programa electoral que os presentamos en 2015.

Ser Zona 1 de tren y bus es un compromiso de 
Entesa. El ahorro nos fortalece para intentar llegar 
a ese objetivo sin tener que repercutir en los im-
puestos de los vecinos el esfuerzo económico que 
conlleva.

Asumir mejoras en la escuela Guimerà que co-
rresponden a la Generalitat y que poco a poco hará 
el Ajuntament, pensando en el bienestar tanto de 
los escolares como de los trabajadores, es una prio-
ridad que abarca también al resto de colegios.

Realizar, por primera vez, una limpieza de la 
franja forestal del núcleo urbano para luchar 
contra los incendios, aumentar la seguridad de las 
viviendas colindantes y el mantenimiento de nues-
tros bosques. También nos debe permitir empezar 
a diseñar la pantalla acústica en la ronda Santa 
Eulàlia y mejorar los caminos del río. Por lo me-
nos tenemos que tener los proyectos elaborados 
para buscar fi nanciación.

El ahorro y solucionar todos los confl ictos ju-
diciales heredados (incluso los más polémicos) de 
la anterior alcaldía nos permite encarar los proyec-
tos sin olvidarnos del día a día y respetando el prin-
cipio básico de no acudir al bolsillo de los vecinos y 
vecinas. ¡A seguir!

     @entesapalleja         entesa.perpalleja 

Ahorrar para 
invertir  

La preocupació per la qualitat de l’aire i pels temes 
mediambientals és palpable entre la ciutadania des 
de fa molt de temps.

Tots volem millorar la nostra qualitat de vida i 
per això, en el seu moment, vam triar Pallejà per a 
viure-hi.

Sempre ens ha preocupat la crema de residus i 
la possible contaminació de l’aire.

Recentment, el Govern de la Generalitat ha re-
solt acceptar que la cimentera pugui modifi car els 
combustibles alternatius sense variar la quantitat de 
tones utilitzades; tant l’equip de govern com asso-
ciacions veïnals i molts ciutadans estem pendents 
del canvi.

És ressenyable que la Generalitat incorpori a l’ex-
pedient un informe sol·licitat per l’Ajuntament 
de Pallejà sobre les emissions atmosfèriques reals 
generades per l’activitat empresarial i que està a dis-
posició de tots.

Darrerament, el nostre municipi ha acollit la Taula 
territorial per a la millora de la qualitat de l’aire 
del Baix Llobregat, i en aquesta reunió es va acor-
dar sol·licitar a la Diputació l’elaboració d’un pla su-
pramunicipal amb actuacions concretes de millora.

Així mateix, es treballa en un estudi epidemiolò-
gic que relacioni qualitat d’aire i salut.

Finalment, volem convidar-vos a la 18a Festa de 
l’Arbre al parc de l’Oreig / plaça dels Encantats de 
Fontpineda el dia 22 d’abril. Animem nens i adults 
a plantar i recuperar noves zones verdes i poder veu-
re els treballs que es realitzen en les franges forestals 
que proporcionen més seguretat contra el foc.
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

El Sr. Parera presume de haber reducido la deuda 
en un 16,6 % y de que eso desmiente que los presu-
puestos son continuistas. No, Sr. Parera, se dedican 
a ahorrar y derrochar en cosas innecesarias, al más 
puro estilo Montoro. ¿Dónde están las ayudas a los 
estudiantes de ciclos superiores? ¿Y la mejora de los 
precios de la zona deportiva? ¿Y las políticas muni-
cipales de vivienda? ¿Y las mejoras en los servicios? 
¿Y la rebaja o eliminación de la tasa de basuras?

Entesa y el PDF han prorrogado el contrato de 
la limpieza viaria y recogida de basuras por un año 
más porque en 18 meses no han sido capaces de 
sacarlo a concurso y venció el contrato. ¿El plazo se 
les caducó? ¿O se olvidaron? Un año más, con las 
calles igual de sucias.

El mayor ridículo lo está haciendo ERC, que de-
cide votarles a favor sin tener criterio alguno, con 
el único objetivo de mantener sus prioridades se-
paratistas a cualquier precio; incluso llegan a abs-
tenerse en un pleno extraordinario solicitado por la 
oposición donde se pedía la revisión de un expe-
diente urbanístico de hace 20 años, por culpa del 
cual puede perder la casa una familia, todo para no 
contrariar la voz de su amo. Es la manera con la que 
demuestran priorizar los intereses de su partido al 
de los vecinos del pueblo.

Y después de esto C’s, otros que están empan-
tanados en el monotema, vuelve a pedir la retirada 
del municipio de la AMI. Pensábamos que con el 
nuevo fi chaje/asesor de la corbata naranja cambia-
rían un poco el discurso.

     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

Sota l’aparença de xai, l’actual equip de govern 
està sent un llop per a Pallejà, en no veure’s mate-
rialitzada cap de les promeses electorals que varen 
fer. Algú ha vist disminuït el seu IBI? Algú veu Pallejà 
més net? Algú ha entrat al Portal de la Transparència 
a consultar? Ningú es sorprèn perquè diguin en el 
darrer Adroc que tindrem 1 milió d’euros menys d’in-
gressos? Sota un suposat interès per la gent, només 
veiem com cada cop s’incrementen més els confl ic-
tes interns i els procediments judicials. El ciutadà 
cada cop té menys accés a la informació i a participar 
(excepte els seus amics, clar). Ara han suspès les jun-
tes de portaveus com una altra manera de impedir 
l’accés a la informació. El Govern no contesta, o ho 
fa tard i malament, cap de les peticions que traslla-
dem per part dels ciutadans. Fins i tot han negat la 
celebració d’un ple extraordinari, en contra del que 
marca la llei i que fi nalment s’ha fet. Això és diàleg i 
transparència?

El nostre grup, i seguint al vostre servei, seguim 
traslladant allò que ens feu arribar per tal de trobar 
solucions als problemes del dia a dia.

Volem aprofi tar també per a felicitar Pallejà per 
demostrar que la intolerància no té cabuda al nostre 
poble. 

No voldríem acabar sense donar les gràcies a tots 
els que ens heu acompanyat en la calçotada popular 
i no cal dir que us hi esperem l’any que ve.

Serem, com cada any, a la vostra disposició a la 
diada de Sant Jordi a la plaça del Castell, sempre que 
el Govern actual no ho prohibeixi també.

Es célebre la defi nición de «mentir» recogida por el 
Catecismo: ‘decir falsedad con intención de enga-
ñar’. Más conocida aún es la poca afi ción de nues-
tro podemita gobierno a la verdad. No pocas veces 
hemos visto cuán diferentes eran sus proclamas 
estando en la oposición a sus acciones en el poder. 
Sin rubor, ante la evidencia de sus contradicciones, 
han intentado defenderse con todo tipo de excu-
sas, siempre haciéndolas ajenas a su (incompeten-
te) quehacer. Reconocían, pues, falsedad, pero no 
intención de engañar.

En el pleno del pasado diciembre, ya sin tapujo, 
se mostraron tal cual son: el Sr. Parera, aun no sien-
do muy pío, siguió fi elmente lo que el Catecismo 
dice. El Sr. Pastó preguntó acerca de si sobre unas 
suspensiones de licencias aprobadas el año ante-
rior había habido alguna novedad o investigación, 
ya que existía un informe negativo de Secretaría. 
Aquel contestó con un rotundo NO, cuando sabía 
perfectamente que no había sido así: en junio pasa-
do un organismo público había solicitado al Ayun-
tamiento documentación sobre ese asunto. Falseó 
con intención de engañar.

El teniente de alcalde parece incluso haber en-
contrado el gusto a la trola: en la Comisión de Cuen-
tas del 14 de marzo aseguró que ya se había regu-
larizado el contrato de telefonía, cuando el informe 
de Intervención no indicaba que así hubiese sido. 

¿A quién creen uds.? Nosotros lo tenemos claro.
«El castigo del embustero es no ser creído, 

aun cuando diga la verdad.» Aristóteles
     Cs_Palleja           CiutadansPalleja
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Si las mentiras se 
comieran estaríamos 
empachados

Ja és primavera! Mentir

     @PDeCATPALLEJA           @PDeCATPALLEJA
     640390280
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Notícies 
 breus

Davant la petició de Ciments 

Molins de modifi car la seva auto-

rització i variar les quantitats de 

residus que utilitza com a com-

bustible, l’Ajuntament va pre-

sentar unes al·legacions que han 

estat acceptades per la Generali-

tat. El consistori demanava l’ela-

boració d’un estudi d’avaluació 

de les emissions atmosfèriques 

reals generades per la fàbrica de 

ciment des del 2010, per valorar 

la seva evolució i el compliment 

de la normativa. Aquest estudi 

està disponible a la Regidoria de 

Medi Ambient de Pallejà per a 

totes les persones que el vulguin 

consultar. ●

La Generalitat 
accepta les 
al·legacions de 
l’Ajuntament 
i realitza un 
estudi sobre les 
emissions de 
Ciments Molins 

El Servei Local de Català cerca 

voluntaris per al seu progra-

ma de parelles lingüístiques. 

Aquestes estan formades per 

una persona que parla el català 

de forma fl uïda i un aprenent 

que només en té coneixements 

bàsics i vol millorar-hi la seva 

expressió oral. Les persones 

interessades a participar-hi cal 

que s’apropin al Castell o enviïn 

un correu electrònic a l’adreça 

slcpall@cpnl.cat. ●

El programa 
«Voluntariat 
per la llengua» 
cerca parelles 
lingüístiques

El proper dia 4 d’abril, a les 18 h, 

l’auditori del Castell acollirà una 

xerrada sobre les clàusules sòl 

organitzada per l’Ajuntament 

i la Diputació de Barcelona de 

forma conjunta amb algunes 

associacions de consumidors. 

L’objectiu és informar la ciu-

tadania sobre què són aquest 

tipus de clàusules i com presen-

tar-hi una reclamació. ●

Suport als 
afectats per les 
clàusules sòlEl dissabte 13 de maig se ce-

lebrarà una nova edició de la 

Fira Pallejà al carrer, organitza-

da per l’Ajuntament de forma 

conjunta amb les entitats de 

comerç i restauradors del muni-

cipi. Les inscripcions per a par-

ticipar-hi estaran obertes fi ns al 

10 d’abril. Per a més informació 

cal adreçar-se a La Molinada 

(av. Prat de la Riba, 27) o enviar 

un correu electrònic a l’adreça 

adel.palleja@palleja.cat. ●

Pallejà sortirà al 
carrer el 13 de 
maig

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 07/03/2017  

● Aprovació de l’acord de la incoació de procediment 

de revisió d’ofi ci, per iniciativa pròpia, de la Resolució 

de l’Alcaldia núm. 457/1996, del 21 d’octubre, relativa a 

l’expedient 184/96, «REPARCEL·LACIÓ EN URB. FONTPINEDA»

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 26/01/2017

● Aprovació inicial de les «Bases reguladores per a la 

concessió de subvencions-ajuts econòmics individuals per 

a l’escolarització en escoles bressols municipals en règim de 

concurrència competitiva»

● Aprovació de la pròrroga del contracte per a la concessió 

administrativa per a la gestió dels serveis municipals de 

neteja viària i recollida de residus

● Aprovació de la resolució del contracte de la gestió i 

explotació del bar-restaurant de la Zona Esportiva, adjudicat 

a ZONA D’AIGUA, SL

● Aprovació provisional de la segona revisió de les 

Ordenances fi scals per a l’exercici 2017

● Aprovació defi nitiva dels Pressupostos Generals de 

l’Ajuntament de Pallejà i les seves Bases d’Execució per a 

l’exercici 2017




