adroc

Pallejà #99

Revista d’informació local

JULIOL/AGOST 2017

L’Ajuntament aconsegueix
una subvenció per a la
recuperació ambiental del riu
Llobregat i promoure’l com a
espai d’esport i passeig
Els treballs suposaran una millora dels camins del marge
dret del riu i la creació de nous espais per a la ciutadania

AJUNTAMENT		
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
		
OFICINA MPAL DE FONTPINEDA
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DEIXALLERIA		
RÀDIO PALLEJÀ		

93 663 00 00
93 650 00 01
93 472 92 54
93 663 26 62
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 15 40

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
REGIDORIA DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ		
93 663 15 40

7. S’amplien les voreres del carrer Riera Boter
amb la ronda Santa Eulàlia i es generen més
places d’aparcament

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
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ
ESCOLA JACINT VERDAGUER
ESCOLA LA GARALDA		
ESCOLA L’OREIG		
IES PALLEJÀ		
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
L’ESPURNA			
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
LES ROVIRES		
LLAR D’INFANTS BABIWEB
(Fontpineda)		
LLAR D’INFANTS LA LLUNA

10. Una vintena de persones
participen a la jornada
tècnica sobre gestió
forestal a Pallejà

19. Deu anys de les Jornades
de la Gent Gran amb una
gran acollida

93 663 36 20
93 663 00 61
93 663 02 74
93 663 04 43
93 650 00 87
93 663 18 27
93 663 30 16
93 663 08 76
93 650 08 34
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		
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

93 663 15 40
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)
FARMÀCIA GIBERT		
FARMÀCIA HUGUET		

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

EDITA
Ajuntament de Pallejà · Carrer del Sol, núm. 1 · Telèfon: 936 630 000 · Fax 936 630 000
www.palleja.cat · palleja@palleja.cat
@AjPalleja
facebook.com/AjPalleja
Continguts, disseny i maquetació: Quid Comunicació, SL.
Fotografies: Ajuntament de Pallejà
Dipòsit legal: B-50936-2004 · Publicació impresa en paper ecològic
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SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS, EMERGÈNCIES I
MOSSOS D’ESQUADRA		
POLICIA LOCAL		
AMBULANCIA (URGÈNCIES)
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALLEJÀ
TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT		
FONTPIBUS (Rafael Dorado)
SERVEI AUTOBUS
(SOLER I SAURET)		
ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia		
COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
Informació		
Avaries			
CORREUS
FECSA-ENHER		
SERVEI AIGÜES
Informació		
Avaries			
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS

93 688 07 48
93 663 01 25
93 663 03 49

112
93 663 01 02
061
620 024 300

93 205 15 15
93 663 00 00
93 632 51 33
93 663 03 29

902 200 850
900 750 750
93 663 08 41
800 760 706
900 710 710
900 700 720
902 230 238

Pallejà recuperarà a partir del 2018 el riu i el seu
entorn per al lleure i l’educació mediambiental

A

l llarg dels darrers anys, la recuperació

realitat a partir del 2018. La idea és ben senzilla:

ambiental del riu i del seu entorn ha

volem que el riu torni a ser una part més de la nos-

esdevingut un dels principals projectes

tra vida quotidiana, com ho era dècades enrere. Vo-

de municipi. De la mateixa manera que Pallejà en

lem que sigui una zona per a l’esport i per al lleure,

el seu conjunt va treballar en el seu moment pel

per a l’aprenentatge i el descobriment de la natura

soterrament dels ferrocarrils, els veïns i veïnes,

que ens envolta. Volem, en definitiva, viure de cara

el teixit associatiu i els representants munici-

al riu i deixar de donar-li l’esquena.

pals ens hem unit en la idea de fer possible que

No tinc cap dubte que aquesta actuació ja és un

el Llobregat torni a ser una part important del

dels principals projectes d’aquesta legislatura, i per

nostre dia a dia.

aquest motiu podeu comptar amb el nostre com-

Aquest interès ha fet possible comptar amb la

promís que hi vetllarem amb la màxima cura. Palle-

col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

jà és un municipi que va néixer i créixer al costat

(AMB), que, juntament amb el consistori, treba-

del riu, i el seu futur passa necessàriament per

llarà aquest 2017 en la redacció d’un projecte

recuperar aquest espai per a l’ús ciutadà. l

perquè la recuperació d’aquest indret es faci

«Volem que el riu sigui una
zona per a l’esport i per al
lleure, per a l’aprenentatge i el
descobriment de la natura.»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa

Pallejà recuperará a partir del 2018 el río y su entorno
para el ocio y la educación medioambiental

D

urante los últimos años, la recuperación

partir del 2018. La idea es muy sencilla: queremos

ambiental del río y de su entorno se ha

que el río vuelva a ser una parte más de nuestra

convertido en uno de los principales

vida cotidiana, como lo era décadas atrás. Que-

proyectos de municipio. Del mismo modo que Pa-

remos que sea una zona para el deporte y para el

llejà en su conjunto trabajó en su momento por el

ocio, para el aprendizaje y el descubrimiento de la

soterramiento de los ferrocarriles, los vecinos y

naturaleza que nos rodea. Queremos, en definitiva,

vecinas, el tejido asociativo y los representan-

vivir de cara al río y dejar de darle la espalda.

tes municipales nos hemos unido en la idea de

No tengo ninguna duda de que esta actuación

hacer posible que el Llobregat vuelva a ser una

ya es uno de los principales proyectos de esta le-

parte importante de nuestro día a día.

gislatura, y por ello podéis contar con nuestro com-

Este interés ha hecho posible contar con la co-

promiso de que velaremos con el máximo cuidado

laboración del Área Metropolitana de Barcelona

por él. Pallejà es un municipio que nació y creció

(AMB), que, junto con el consistorio, trabajará este

junto al río, y su futuro pasa necesariamente por

2017 en la redacción de un proyecto para que

recuperar este espacio para el uso ciudadano. l

la recuperación de este lugar se haga realidad a
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Apropant el riu Llobregat i el
seu entorn a la ciutadania
Al 2018 es començaran a executar els treballs d’un projecte que preveu la recuperació
ambiental del marge dret del riu al seu pas per Pallejà

E

ls pallejanencs i pallejanenques
podran gaudir encara més del riu
Llobregat i del seu entorn en els
propers anys. El vincle de Pallejà amb
l’espai fluvial ha fet possible que es doni
llum verda a un projecte de recuperació
ambiental del marge dret del riu al seu
pas pel municipi que ha de suposar importants millores des d’un punt de vista
social, ambiental i territorial.

Els tres eixos bàsics
La redacció del projecte tindrà en
compte tres aspectes bàsics que permetran fer del riu i el seu entorn un
espai per a la ciutadania. El primer serà
l’adequació dels camins per a fer-los
més accessibles i permetre que els pallejanencs i pallejanenques hi puguin
passejar o anar en bicicleta alhora que
gaudeixen de la natura. La millora dels
accessos al marge dret del riu anirà
acompanyada de la creació de noves
4

Els tres eixos del projecte de recuperació del riu:
• Adequació dels camins i millora dels accessos per a permetre passejar-hi i anar-hi
en bicicleta. Creació de zones de lleure
• Recuperació i manteniment del riu regenerant la vegetació natural
• Creació d’espais d’educació ambiental per a sensibilitzar la ciutadania sobre la
importància de respectar el medi

zones de lleure a disposició dels veïns i
veïnes del municipi.
Un altre dels eixos bàsics del projecte
serà la recuperació i el manteniment de
les funcions del riu com a ecosistema,
millorant l’equilibri ambiental i paisatgístic. Això suposarà dur a terme uns
treballs de regeneració de la vegetació de ribera i d’eliminació d’aquelles
espècies que es consideren invasores i
poden malmetre l’entorn. Finalment, es
preveu crear espais i recursos que per-
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metin desenvolupar activitats d’educació ambiental en l’entorn fluvial,
millorant així el coneixement d’aquest
ecosistema per part de la ciutadania i
sensibilitzant la població sobre la importància de respectar i mantenir el
medi natural.

Els usos actuals del riu
Els veïns i veïnes de Pallejà sempre han
tingut un vincle important amb el riu,
però en les darreres dècades aques-

L’Ajuntament ha
aconseguit una
subvenció de l’Àrea
Metropolitana de
Barcelona per a finançar
el 75 % del cost
d’aquest projecte de
recuperació de riu que
tindrà un cost aproximat
de 600.000 €

ta relació va anar minvant a causa de
l’augment de la contaminació. En els
darrers anys, però, aquest vincle s’ha
anat recuperant de forma progressiva,
fent de l’espai fluvial un àmbit de lleure
i de pràctica esportiva. La recuperació
també des d’un punt de vista ambiental afavorirà la funció del corredor del
riu i facilitarà que la població pugui
conèixer una part important de l’entorn
natural de Pallejà.

Execució del projecte
El cost aproximat del projecte serà de
600.000 €. L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) ja ha confirmat que
en subvencionarà el 75 % i la resta es
finançarà amb recursos municipals.
Aquest 2017 l’Ajuntament i l’AMB, de
forma conjunta, començaran a redactar el projecte i es preveu que les obres
es puguin executar al llarg de l’any
2018. l
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S’instal·larà una tirolina i un rocòdrom
al parc proper a la zona esportiva del carrer
Joan Maragall
L’empresa Bon Preu assumirà part del cost del projecte gràcies a un acord amb l’Ajuntament

A

quest mes de juliol es duran a terme unes millores al
parc infantil situat davant el
Bonpreu, entre el carrer Joan Maragall i
el carrer Vicens Nubiola. En concret, s’hi
instal·laran una tirolina i un rocòdrom,
amb l’objectiu de millorar l’oferta de
jocs infantils del municipi amb noves
instal·lacions que, alhora, estiguin dirigides a un públic amb un rang d’edat
superior a l’habitual.

S’hi mantindran els elements
de joc actuals i se’n posaran
de nous en el lloc que ara
ocupen unes pistes de
petanca en desús

El nou parc es situarà sobre les pistes
de petanca que estaven en desús i complementarà els jocs actuals, com tres
molles, un vaivé, un gronxador i una estructura amb una xarxa i un tobogan. l

Reconstrucció del mur del jardí del casal
de la gent gran
La part estructural ja s’ha acabat i ara s’hi instal·larà la tanca metàl·lica seguint el model
original de la finca

E

l jardí del casal de la gent gran
gaudirà, d’aquí a poc, d’una
nova tanca que solucionarà el

deteriorament que patia l’anterior mur.
Aquest tenia una certa inclinació i s’hi
havien detectat algunes esquerdes, i és

per això que se n’ha enderrocat la part
afectada per reconstruir-lo. Per donar
continuïtat al mur existent, ja se n’ha
tornat a edificar la part estructural amb
l’objectiu de garantir la seguretat dels
usuraris de l’equipament.

L’objectiu és garantir la
seguretat dels usuaris de
l’equipament

Ara s’està instal·lant la tanca metàl·lica
a la part superior, i això es farà seguint el
model original de la finca. l
6
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S’amplien les voreres de la riera Boter amb
la ronda Santa Eulàlia i es generen més
places d’aparcament
La mesura permet reduir la velocitat dels vehicles i augmentar la seguretat
dels escolars de La Garalda

U

n dels objectius principals del
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Pallejà, aprovat al
juliol passat, era el de millorar la mobilitat per als vianants, prioritzant-los per
sobre del vehicle privat. D’acord amb
aquest criteri, s’ha fet un projecte de
remodelació a la cruïlla de la riera Boter
amb la ronda Santa Eulàlia, on s’hi faran
nous passos de vianants perquè la trajectòria del vianant sigui més directa i al
més curta possible.
Aquests passos es pintaran més propers a la ronda Santa Eulàlia, d’acord
amb l’itinerari habitual dels escolars
que accedeixen a l’escola La Garalda.
D’aquesta manera, s’ampliaran les voreres perquè el vianant hagi de caminar
el menys temps possible per sobre la
calçada i es garanteix la seguretat dels

infants en la seva ruta d’accés a l’escola.
A més, també es faran noves places d’estacionament per a motos al costat dels

passos de vianants que facilitaran la visibilitat del vianant, que quedaria reduïda
si hi aparquessin cotxes. l

Es pintaran nous passos
de vianants més propers a
la cruïlla i s’ampliaran les
voreres

Millora de la seguretat viària al barri
de la Magina
S’hi instal·len dos nous passos de vianants amb elements que obliguen els vehicles
a reduir la velocitat

D

urant el mes de juliol, i amb
l’objectiu de millorar la seguretat viària al barri de la Magina,
l’Ajuntament té previst instal·lar-hi dos
nous passos de vianants que estaran
protegits per ressalts. Aquests nous elements serviran per a garantir que els vehicles redueixin la velocitat quan circulin
per la zona. El primer pas de vianants
estarà ubicat a l’alçada del núm. 9 del
carrer Joan Boscan i el segon, al núm. 16
del carrer Andrés Manjón.
És el primer cop que a Pallejà s’utilitza
aquest tipus d’elements, que es consideren poc agressius per al pas de vehicles
però, alhora, eficaços per a garantir la re-

ducció de la velocitat. A més, el fet que
estiguin realitzats amb asfalt assegura
que no es produeixi cap soroll indegut.

Amb aquestes mesures es preveu millorar la mobilitat al barri i donar prioritat
als desplaçaments a peu. l

L’ADROC DE PALLEJÀ #99 JULIOL/AGOST 2017 Revista d’informació local

7

Millores diverses a les voreres
i la calçada de la via pública
El pla de manteniment i millora de la via pública previst per a aquesta legislatura segueix
endavant amb actuacions als carrers del municipi

T

al com establia el pla de manteniment i millora de la via pública de principis de legislatura,
s’estan duent a terme reparacions de
l’asfaltat i les voreres en diversos carrers del municipi. Aquest mes de juliol,
les actuacions es centren a eliminar els
sots existents, en concret en diversos
punts dels carrers Josep Ma. de Segarra,
Ramon Llull, Barcelona, Moreres i J. Molins Parera. En aquest últim, a banda de
retirar les arrels que aixecaven el paviment, també s’ha reparat la vorera, des
de la cruïlla amb el carrer Moreres fins a
l’avinguda Generalitat. Aquests treballs
s’han fet amb personal contractat a través d’un pla d’ocupació de la Diputació
de Barcelona.
A més, s’ha reformat la cruïlla del carrer Barcelona amb Pau Claris, substituint el llambordí existent per formigó
imprès.

Barana a les escales de la
plaça J. Molins Figueras
A la plaça J. Molins Figueras també s’hi
ha actuat, instal·lant baranes a les principals escales per a millorar la seguretat
dels usuaris i facilitar la pujada a la gent
gran. Aquesta millora respon a una demanda dels veïns de la zona. l

Actuacions de millora a la via pública:
• Carrer Josep Maria de Segarra
• Carrer Ramon Llull (a l’alçada dels números 30 i 32 i a les cruïlles amb els carrers
Ausiàs March i Pau Claris)
• Carrer Barcelona (entre Pau Claris i Sol i a l’alçada dels números 62-64)
• Carrer lateral Moreres cap al carrer Barcelona
• Plaça J. Molins Figueras
• Carrer J. Molins Parera (entre el carrer Moreres i la riera del Mig i entre Moreres i
Enric Borràs)
• Carrer Moreres (entre J. Molins Parera i avinguda Generalitat)

Diverses zones del
municipi s’asfaltaran
per reparar els sots
existents, i a la plaça J.
Molins Figueras s’han
col·locat baranes a
l’escala

8
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Es soterren els serveis a les vies Abadia
de Poblet i Alegria
Les obres, que també inclouen la millora de la il·luminació, estaven previstes en el pla
de la legislatura

A

l mes de juliol està previst començar la primera fase de les
obres de soterrament de les línies de serveis a les vies Abadia de Poblet
i Alegria i en un primer tram de la ronda
Montmany, a Fontpineda. En aquests carrers es millorarà la il·luminació i s’eliminaran els pals de línies elèctriques o telèfon,
ja que aniran soterrades. Les obres d’urbanització d’aquesta zona formen part
de les actuacions previstes a la via pública per a aquesta legislatura (2015-2019).
Els talls de carrers que s’hagin d’efectuar
per poder tirar endavant les obres es comunicaran a tots els veïns. l

Els treballs ja han començat i
s’aniran fent avisos als veïns
quan s’hagin d’efectuar talls
de carrers

Remodelació de les estacions de bombeig
del clavegueram de Fontpineda
S’hi han fet treballs de manteniment i el canvi d’instal·lacions elèctriques

E

n els darrers mesos, s’han renovat les estacions de bombeig del
clavegueram al passatge del Sol,
la via Farigola, la via del Dr. Tarruella i la
plaça del Cadí. A banda de les tasques
de manteniment, s’hi han canviat les
instal·lacions elèctriques per garantir el
correcte funcionament de les bombes i
complir la normativa actual, ja que algunes havien quedat antiquades.
A més, al parc de l’Oreig s’ha instal·lat
reg automàtic en la zona enjardinada que
es va incrementar amb motiu de la Festa
de l’Arbre. Unes mànegues subterrànies
portaran aigua a totes les zones on s’han
plantat arbres o arbustos. l
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Referent en el manteniment del
bosc i la prevenció dels incendis
Pallejà acull una jornada tècnica sobre la gestió forestal centrada en les
mesures que ha aplicat el municipi

P

allejà s’ha configurat com un model a seguir dins els municipis de
la província de Barcelona pel que
fa a la gestió forestal i la protecció contra
incendis. La construcció de les franges forestals i les mesures adoptades l’han fet
mereixedora de la visita d’una vintena de
persones amb motiu de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que van
tenir lloc el passat 19 de maig. Aquesta
edició estava dedicada a l’autoprotecció
de les urbanitzacions i els nuclis urbans
davant els incendis forestals. Els assistents a la jornada eren professionals del
sector, estudiants i tècnics de diferents
administracions, com la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal del Baix
Llobregat. El taller va combinar la formació, l’intercanvi d’experiències, el debat i
la visió pràctica de la gestió forestal. l

Una vintena de persones van
venir per conèixer la franja
de protecció contra incendis
al nucli acabada d’estrenar

Totes les precaucions per a evitar
els incendis forestals
L’Ajuntament recorda la prohibició de llençar burilles enceses, llumins o deixalles al bosc

L’

estiu és una de les èpoques en
què és especialment important
prendre precaucions per a evitar incendis forestals, i la prevenció per
part de la ciutadania és molt important.
L’Ajuntament recorda la prohibició de
llençar burilles enceses, llumins, petards o focs d’artifici al bosc o en urbanitzacions properes a zones forestals.
Tampoc s’hi poden tirar escombraries o
deixalles.
A casa, només es poden utilitzar les
barbacoes d’obra i amb mataguspires i
es recomana eliminar les branques que
toquen a la façana i allunyar de la casa
les reserves de llenya. A més, recorda
que les cremes de residus al jardí estan
prohibides: cal portar-los als conteni-

10

dors específics o a la deixalleria municipal. També es recomana tenir a punt
les eines bàsiques contra incendis (mà-
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negues o destrals) i alguna reserva d’aigua. En cas d’observar alguna columna
de fum cal trucar al 112. l

Enllestides les franges forestals del
nucli urbà i Fontpineda
S’han fet treballs de desbrossament perquè la vegetació no suposi cap perill per als
habitatges

A

bans de començar la temporada d’estiu, les franges forestals
contra incendis del nucli urbà
i Fontpineda ja s’han enllestit. Pel que fa
a aquesta última, toca al parc de l’Oreig,
via Pallejà, via Angelina Villena, via Farigola, via Maria i l’entrada a Fontpineda
per Corbera. Els treballs duts a terme han
consistit bàsicament en el desbrossament, però també s’han tallat i eliminat
arbres secs i arbustos que afectaven l’entorn i suposaven un perill per a les persones que transitaven la zona boscosa.

també s’ha actuat als passos de vianants, per incrementar-ne la seguretat
en casos de pluges intenses o tempestes d’estiu. l

També s’ha actuat als passos
de vianants per garantir-ne
la seguretat en casos de
pluges o tempestes
L’objectiu de les franges forestals és
el d’evitar la propagació d’incendis i
que el foc pugui arribar als habitatges
més propers de les zones verdes. A més,
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L’atur a Pallejà es situa per sota del 10 %
Des de principis d’any, al municipi hi ha 53 persones menys sense feina

L

es dades de l’atur a Pallejà continuen amb la seva tendència a
la baixa: aquest mes de maig, la
taxa ha traspassat la barrera del 10 %
i se n’ha situat per sota, i fins a 24 persones han trobat feina en l’últim mes.

El Servei Local d’Ocupació
ha gestionat 98 ofertes de
feina en el que portem
d’any

Una dada rellevant és la comparació
respecte de principis d’any: en els primers mesos del 2017 hi ha 53 persones
menys sense feina a Pallejà. El percentatge d’atur —que actualment és del
9,90 %— és significativament diferent
respecte del mes de maig de l’any anterior, quan es situava en l’11,4 %.
El Servei Local d’Ocupació desenvolupa una tasca important per a reduir les
xifres d’atur: en el que portem d’any ha
gestionat 98 ofertes de feina i ha incorporat una tècnica de suport, gràcies a
una subvenció de la Diputació de Barcelona, per a fer un seguiment personalitzat dels usuaris i ajudar-los a trobar feina a través de les noves tecnologies. l

Formació per a millorar la imatge del
comerç local
Els participants han pogut aprendre com explicar els avantatges del producte o tenir
empatia amb els clients

L’

Ajuntament de Pallejà ha
ofert, aquest mes de juny,
dues sessions formatives per
als comerços del municipi amb el suport
de la Diputació de Barcelona. El curs se

Els curs ha tingut una
durada de dues sessions,
gratuïtes per als participants
i subvencionades per la
Diputació de Barcelona
centrava en la imatge dels comerços,
proporcionant-los eines i coneixements
per a millorar-la. Sota el títol «Com crear
la imatge del nostre comerç», les sessions tractaven aspectes com la imatge
exterior, la imatge interior, la personal,
les habilitats per a explicar de manera
atractiva els avantatges del producte
12

o servei i la intel·ligència emocional i
l’empatia en el tracte amb la clientela. El
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curs ha tingut lloc els dies 6 i 13 de juny
a les instal·lacions de La Molinada. l

El consistori posa a disposició de la
ciutadania un advocat per a assessorar
sobre les clàusules abusives
Els tres últims dimarts de juny ha atès de forma personalitzada els pallejanencs

E

l Servei Municipal de Consum ha
incorporat entre els seus serveis
l’assessorament
personalitzat
d’un advocat per als temes relacionats
amb les clàusules abusives de les hipoteques. Els tres darrers dimarts del mes
de juny, un professional del Col·legi
d’Advocats de Sant Feliu s’ha desplaçat
per atendre de manera individualitzada
les persones que havien demanat cita
prèvia per a conèixer què són les clàusules abusives dels préstecs hipotecaris
i com poden reclamar-les. El servei ha
estat possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. l

Els ciutadans podien
demanar cita per a ser
atesos per un professional
del Col·legi d’Advocats de
Sant Feliu

No malbaratar l’aigua, més important
que mai a l’estiu
Utilitzar els programes «eco» dels electrodomèstics, dutxar-se en comptes de banyar-se o
tancar l’aixeta són alguns dels consells

L’

aigua és un bé escàs i valuós
que no es pot malbaratar,
especialment durant l’estiu,
l’època en què més se’n consumeix però

quan menys n’hi ha en forma de pluja.
És per això que des de les administracions s’aconsella estalviar-la, fent servir
els programes «eco» dels electrodo-

mèstics, tancant l’aixeta quan no es faci
servir —com, per exemple, mentre ens
rentem les dents— o utilitzant la dutxa
en comptes de la banyera per estalviar
fins a 250 litres d’aigua. A més, també
es recomana omplir amb aigua freda un
recipient mentre no surt la calenta, per
aprofitar-la per a regar o fregar, i posar
ampolles plenes de sorra dins el dipòsit
de la cisterna del vàter, en cas que no
sigui de doble càrrega, per evitar que
s’ompli massa.
Per rentar el cotxe és millor fer-ho
amb una esponja i una galleda, en
comptes de la mànega, que gasta més
aigua. I en el cas del jardí és recomanable tenir-hi plantes d’espècies vegetals
mediterrànies, que requereixen poc
reg, a més de regar a primera hora del
matí o al vespre i utilitzar sistemes de
reg gota a gota. l
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La nova campanya recapta 4.200 quilos
d’aliments i productes d’higiene
La col·laboració ciutadana ha arribat a través dels centres educatius
i el supermercat Bon Preu

E

l passat mes de maig es va dur
a terme una nova campanya de
recollida d’aliments i productes
d’higiene que va aconseguir recaptar-ne fins a 4.200 quilos. Els productes
es van destinar al Banc d’Aliments del
municipi amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les famílies
més desfavorides i, alhora, complir un
dels Objectius del Desenvolupament
Sostenible: el d’eradicar la fam i la pobresa extrema.
Un cop més, els pallejanencs i pallejanenques van mostrar el seu esperit més
solidari col·laborant en aquesta iniciativa i fent les seves aportacions a través
dels centres educatius i en els punts
de recollida habilitats al supermercat

Bon Preu. Entre els productes que es
demanaven hi havia farina, cacau en
pols, llet, cereals, tomàquet i productes
d’higiene com detergent per a rentar
els plats, sabó, xampú i detergent per
a la roba.

Amb la intenció d’agrair la implicació
de col·laboradors i voluntaris, des de
l’Ajuntament es va organitzar un berenar solidari, el passat dia 2 de juny, en
el qual no van faltar tallers infantils i un
mercat de segona mà. l

Més control de les colònies de gats
urbans en els espais públics
Un grup de voluntàries vetlla per millorar el benestar dels animals i evitar
que es reprodueixin de forma descontrolada

D

es de fa 9 anys, l’Ajuntament
de Pallejà desenvolupa un projecte de control de colònies
de gats urbans que té com a objectiu
reduir-ne la població, evitar-ne la reproducció de forma descontrolada i millorar-ne el benestar.
Aquest projecte consisteix a capturar
els animals, esterilitzar-los i retornar-los
a la via pública, atès que s’ha demostrat
que retirar-los del carrer només provocaria un buit que en poques setmanes
tornaria a ser ocupat per una nova colònia de gats. Aquesta tasca la duen a terme un grup de voluntàries que recentment s’han constituït en entitat: SOS
Maullidos ha realitzat més de 140 esterilitzacions de gats urbans en el que portem d’any. Si voleu col·laborar-hi podeu

14

posar-vos en contacte amb l’associació
enviant un correu electrònic a l’adreça
sos.maullidos.palleja@gmail.com o
contactant amb la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Pallejà.
És important que la ciutadania valori
aquest treball i el respecti de forma cívica. És per això que es prohibeix abo-
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car, retirar o fer malbé els elements i recipients que formen part de la colònia,
així com fer mal als animals de forma
intencionada. l

Què cal fer amb els gats
de casa?
• Identificar-los amb microxip i
censar-los a l’Ajuntament per poder
localitzar-los en cas de pèrdua
• Esterilitzar-los per evitar
l’aparició de camades indesitjades.
L’operació és molt senzilla i no
causa cap mal a l’animal.
• No abandonar-los mai: els gats
domèstics no sobreviuen al carrer

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JULIOL

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ SETEMBRE

9

DISSABTE
SETEMBRE

Concert a la fresca: Emulando a
Elvis
Hora: 22 h
Lloc: Plaça Verdaguer
Organitza: Amics del Museu
_________________________________________

11
7

DEL DIVENDRES

AL DILLUNS

10

DE JULIOL

Festa Major d’Estiu
Programa específic
Cal acreditar edat amb DNI
Lloc: Zona esportiva
Organitza: Ajuntament i Entitats de
Pallejà

DILLUNS
SETEMBRE

Diada de l’Onze de Setembre
Programa específic
Organitza: Cultura iAlcaldia
_________________________________________

DEL DIMARTS

12

DE SETEMBRE

AL DIVENDRES

29

Informació i inscripcions als
cursos de català per a adults
Lloc: Castell
Organitza: Servei Local de Català

16

DEL DIVENDRES
DIUMENGE

16

14

DE JULIOL

Festa Major del barri de
Fontpineda
Programa específic
Lloc: Parcs de Fontpineda/Centre Cívic
Organitza: CMGF/Ajuntament de Pallejà
AA. Veïns de Fontpineda, Associació
Esportiva i Fontpineda Club Plus 55
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DISSABTE
JULIOL

SETEMBRE

Concert punky
Hora: 20 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Joventut
_________________________________________

Festa intercultural
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Joventut
_________________________________________
Torneig Mini Bàsquet 50è
Aniversari
Hora: Matí i tarda
Lloc: Pavelló
Organitza: Club Bàsquet Pallejà
_________________________________________

17

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

21

DIJOUS

SETEMBRE

Acte presentació de la
gent gran
Hora: Matí
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Gent Gran
_________________________________________
Setmana de l’Azheimer
Hora: 17 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Fundació Ana Ribot
_________________________________________

22

DIVENDRES
SETEMBRE

Setmana de l’Alzheimer
Hora: Tarda
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Fundació Ana Ribot
_________________________________________

DISSABTE

Itinerari guiat «Descobrim els
forns de calç de Pallejà»
Hora: 10 h
Punt de trobada: La Molinada
Organitza: Medi Ambien i AMB
_________________________________________
AL

Torneig Mini Bàsquet 50è
Aniversari
Hora: Matí i tarda
Lloc: Pavelló
Organitza: Club Bàsquet Pallejà
_________________________________________

DIUMENGE
SETEMBRE

Jugateca ambiental: Land-art a
càrrec de Fundesplai
Hora: D’11.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB i Ajuntament
_________________________________________

23

DISSABTE
SETEMBRE

5è Memorial Salvador
Sánchez
Hora: 9 h
Lloc: Pavelló
Organitza: Club Bàsquet Pallejà
_________________________________________

24

DIUMENGE
SETEMBRE

Jugateca: Pedalada contra el
canvi climàtic
Hora: Per concretar
Sortida: Parc de la Molinada
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________
Setmana de l’Alzheimer
Hora: Per concretar
Sortida: Sala Pal·ladius
Organitza: Fundació Ana Ribot
_________________________________________
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Cloenda del programa de prevenció contra
les drogues «Fem pinya!» amb un balanç
molt positiu
Les famílies consideren que aquesta iniciativa ajuda a reforçar actituds que eviten o
retarden l’inici del consumactituds contràries al consum de drogues

E
Els participants han treballat
aspectes com la presa de decisions,
la comunicació o la pressió de grup

l Jovespai va acollir, el passat 20
de juny, la festa de cloenda del
programa «Fem Pinya!». Es tracta
d’una iniciativa adreçada a nois i noies
d’11 i 12 anys que pretén promoure i
reforçar actituds contràries al consum
de drogues per evitar-ne o retardar-ne
l’inici. Han estat cinc sessions fora de
l’horari escolar durant les quals s’han
visitat diversos equipaments del municipi. Els participants i les seves famílies
han valorat de forma molt positiva el
programa, ja que han pogut treballar
d’una forma lúdica i pedagògica aspectes com la presa de decisions, els efectes sobre la salut, la comunicació o la
pressió de grup. l

Tallers a l’aula per a fomentar la
igualtat i la solidaritat
Els alumnes han reflexionat sobre les relacions afectives i les desigualtats existents
al món actual

D

urant el passat mes de maig els
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut de Pallejà van participar en
dos tallers formatius, subvencionats per
la Diputació de Barcelona, que pretenien fomentar la igualtat i la solidaritat
entre els joves.
El primer els ha permès desmitificar
l’amor romàntic i reflexionar sobre les
relacions afectives i sexuals. Alhora, han
treballat la comunicació per prevenir
l’adopció de rols estereotipats en la parella. El segon taller pretenia ajudar els
alumnes a entendre el món a través de
jocs de simulació. Aquests els han permès conèixer d’una forma lúdica les
desigualtats econòmiques entre els diferents països i la relació existent entre
la pobresa i els conflictes armats. l
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A través de jocs de
simulació han conegut les
desigualtats econòmiques
existents entre els diferents
països del món
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Finalitza un curs subvencionat de
monitor/a de lleure
Amb aquesta titulació els participants podran buscar feina en menjadors escolars,
colònies, entitats o casals d’estiu

L’

Ajuntament de Pallejà, de
forma conjunta amb l’entitat
Fundesplai, ha ofert durant
el mes de juny un curs de monitor/a
d’activitats de lleure infantil i juvenil. La

escolars, colònies de vacances, entitats
o esplais i casals d’estiu.
El curs ha estat subvencionat per
l’Ajuntament i s’ha dut a terme a les

instal·lacions de La Molinada. Els participants han rebut la formació i els recursos necessaris per a poder obtenir el
carnet de monitor/a de lleure. l

La majoria dels inscrits
en el curs han estat menors
de 29 anys

majoria de participants han estat menors de 29 anys que busquen feina en
el camp de les noves professions lligades a sectors com el de serveis a les persones i treball social. Es tracta de joves
que tenen interès a formar-se en el món
del lleure per tal de tenir més possibilitats d’inserció laboral en menjadors

Alumnes de l’Institut reben formació
sobre el mercat laboral
Des de La Molinada es col·labora amb el centre educatiu oferint sessions informatives
i posant a disposició dels joves les seves instal·lacions i serveis

L’

Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local ha participat
en la formació dels joves de
4t d’ESO de l’Institut que realitzen el
crèdit de síntesi curricular sobre el mercat laboral. Els dies 14 i 15 de juny es
van dur a terme unes sessions durant
les quals es va informar els joves sobre
les professions amb més sortida i les
oportunitats de feina al territori.
Posteriorment, els alumnes van visitar les dependències de La Molinada,
on una tècnica d’ocupació els va explicar com inscriure’s en la borsa de treball municipal i va posar a la seva disposició un servei de recerca de feines

d’estiu i altres recursos per a millorar el
seu currículum. l

Els alumnes han visitat
les dependències de
La Molinada, on han conegut
el funcionament de la borsa
de treball municipal
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Gran participació a les revetlles de
Sant Joan sense incidents amb els
petards o el foc
La Flama del Canigó va marcar l’inici de la festa quan va encendre la foguera
de la plaça Major

L

a revetlla de Sant Joan a Pallejà ha
estat participativa, festiva i sense
incidents ni amb els petards ni
amb el foc. Un dels actes principals va
ser l’arribada de la Flama del Canigó, en
què van participar 26 entitats del municipi. Un grup d’atletes la van portar corrent des de Molins de Rei i va servir per
a encendre la foguera de la plaça Major. Més tard, la plaça del Castell es va
omplir amb la celebració de la revetlla
popular, amb animadors i música disco
i prop de 280 persones que van reservar
les seves taules.
La revetlla jove va comptar amb la
presència de joves de Pallejà sobre l’escenari de diferents estils musicals, proposta que va ser àmpliament acceptada
pels 400 joves a partir de 16 anys que
van assistir a la festa de Pallehouse. A
Fontpineda la revetlla es va celebrar al
parc Central, amb un molt bon ambient
però sense petards per les precaucions
davant el perill d’incendi. l

Concerts de final de curs dels alumnes
del Taller de Música

C

oincidint amb el final del curs
escolar, la sala d’actes del Castell va acollir, els dies 20 i 21 de
juny, diversos concerts organitzats pel
Taller de Música. Alumnes del centre
de totes les edats hi van actuar davant
amics i familiars per mostrar el treball i
l’esforç que han realitzat durant els darrers mesos i els avenços que han aconseguit, sigui a nivell vocal o tocant un
instrument. Els concerts van comptar
amb una gran assistència de públic. l

18
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Les Jornades de la Gent Gran arriben a la
seva desena edició
Més de 250 persones van participar en una sortida a Blanes amb dinar, visita de la
ciutat i ball amb espectacle

D

el 19 al 27 de maig es va celebrar la desena edició de les
Jornades de la Gent Gran. L’activitat amb més bona acollida va ser
l’excursió a Blanes, en la qual van participar 257 persones i que va incloure un
esmorzar, una visita lliure de la ciutat i
un dinar amb espectacle i ball.
Al llarg de la setmana també es van
organitzar altres activitats com una
gimcana amb els Quarantins del 77,
tallers de treballs manuals, trobades intergeneracionals, tornejos de petanca i
dòmino i una jornada solidària per a millorar la unitat de demències del Centre
de Dia Ana Ribot.

Cloenda del curs
2016-2017
El passat 9 de juny, coincidint amb la
cloenda de les activitats del programa
d’envelliment actiu, es va fer un reconeixement als voluntaris i treballadors
que fan possible el desenvolupament
dels tallers durant tot l’any. El procés
d’inscripció per a les activitats del proper curs 2017-2018 s’obrirà a mitjan
mes de setembre. l
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Tot a punt per a viure la Festa Major de
Pallejà del 7 al 10 de juliol
La Festa començarà amb el pregó de Ruachamba des del balcó de l’ajuntament i acabarà
amb el castell de focs

L

a Festa Major d’Estiu de Pallejà
ja està a punt per a ser viscuda
i gaudida. Serà del 7 al 10 de juliol i compta amb més de 50 activitats
programades amb el suport de les entitats del municipi. Una de les principals
novetats és la gimcana fotogràfica, que
consistirà en resoldre endevinalles per
descobrir els 15 actes on cal fer fotos.
La Festa començarà el divendres 7 amb
l’encesa dels tres trons, el pregó des
del balcó de l’ajuntament —enguany
a càrrec de Ruachamba— i el correfoc
amb els Dimonis de Pallejà.
Dissabte serà el torn de les activitats
esportives, amb propostes com la caminada 100 % Ciutadania o la passejada
urbana amb bicicleta. A més, durant tot
el cap de setmana, l’avinguda Onze de
Setembre s’omplirà amb el gran parc
infantil d’inflables. Dissabte també es
farà la cercavila de gegants, el Tapatour
i el sopar de Festa Major. Diumenge
se celebrarà el XVII Concurs de Pintura
Ràpida, la trobada castellera, el concert

La Festa Major de
Fontpineda, una
setmana després
Del 14 al 16 de juliol, la Festa Major
es traslladarà al barri de Fontpineda,
amb activitats per a grans i petits.
Divendres, s’iniciarà amb cinema a
la fresca amb la pel·lícula La la land,
continuarà dissabte amb el torneig
de futbol sala Axel Canal Feliu, el

de Festa Major amb la coral Pau Casals
i la baixada d’andròmines, a més de la I
cursa de pujada a l’antena. La Festa acabarà dilluns amb el castell de focs a dos
quarts de dotze de la nit. l

sopar popular i el ball amb l’orquestra
Parfills, i acabarà diumenge amb una
xocolatada, festa de l’escuma i festa
Holi i l’espectacle de Silvia Tortosa.

L’Ajuntament inverteix més de 7.000 euros
per a abaratir els abonaments i entrades de
la piscina d’estiu
La temporada es va iniciar el passat 12 de juny i finalitzarà el 10 de setembre

A

mb la voluntat de facilitar l’accés dels pallejanencs
i pallejanenques a la piscina d’estiu, l’Ajuntament
ha decidit assumir una part del cost del servei: el
consistori destina més de 7.000 € per a fer més econòmics els
abonaments d’estiu i les entrades puntuals que permetran
gaudir de l’equipament fins al proper 10 de setembre. Aquest
acord amb l’empresa gestora, Geafe SL, s’emmarca dins la
campanya «Mou-te i refresca’t», que pretén potenciar l’esport,
la salut, la convivència i el lleure entre la ciutadania. Tant els
abonaments com les entrades puntuals donen accés a gaudir
de totes les instal·lacions i serveis del complex, incloent-hi les
classes dirigides. l
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Abonaments d’estiu
Infantil (de 4 a 15 anys)
Adult (de 16 a 65 anys)
Pensionista
Familiar 3
Familiar 4
Familiar 5

Preu del servei

Preu subvencionat

26,83 €
50,12 €
39,48 €
115,34 €
125,97 €
136,66 €

24,15 €
45,11 €
35,54 €
103,81 €
113,37 €
122,99 €

8,40 €
6,27 €
6,27 €

6,98 €
6,10 €
6,10 €

Entrades puntuals

Adult
Infantil
Pensionistes

Inaugurat un nou espai per a practicar
el workout
Està ubicat al carrer de les Moreres i ha estat finançat, en part, amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona

L’

Ajuntament ha ampliat els
espais que hi ha actualment
al municipi per a practicar
el workout. El passat 17 de juny se’n va
inaugurar un de nou, ubicat al carrer de
les Moreres amb el passeig del tren i que
està tenint una molt bona acollida per
part de la ciutadania.
Cada cop són més les i els joves que
passen el seu temps lliure gaudint
d’aquest esport a l’aire lliure. Fins ara
disposaven d’un únic espai per a practicar-lo, al parc de la Molinada, propietat
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), però que amb el pas del temps

La inauguració del nou espai
es va fer coincidir amb la
celebració a Pallejà del
Campionat de Catalunya de
Street Workout

s’ha anat quedant petit per al volum de
nois i noies que diàriament en fan ús.
El nou espai ha estat finançat, en part,
amb una subvenció que l’Ajuntament ha
aconseguit de la Diputació de Barcelona.

Campionat de Catalunya de
Street Workout
La inauguració del nou espai es va fer

coincidir amb la celebració a Pallejà del
Campionat de Catalunya de Street Workout, una iniciativa que ja va acollir el municipi l’any 2016 i que va tenir una bona
resposta del públic que va poder seguir
el torneig de forma gratuïta. Els primers
classificats van obtenir el passi per al
Campionat de Street Workout Espanya
2017. l

La pallejanenca Laia Burdoy es proclama
sotscampiona de Catalunya de ciclisme
En categoria infantil, va competir amb la selecció catalana i quedà segona en el Campionat
d’Espanya per equips

A

mb només 14 anys, Laia Burdoy, veïna de Pallejà, ha aconseguit la medalla de plata en
la categoria cadet en el Campionat de
Catalunya de ciclisme i té moltes possibilitats de classificar-se per als Campionats d’Espanya. La Laia va començar
a practicar ciclisme l’any 2014, seguint
les passes del seu germà, al Club Ciclista Sant Boi. Actualment entrena amb el
club Catema.cat, de Torroella de Montgrí (Girona). En els seus dos primers anys
en la categoria infantil va ser convocada

per la selecció catalana i al 2016 es va
proclamar sotscampiona d’Espanya per
equips. l

Aquesta pallejanenca de
només 14 anys entrena
actualment amb el club
Catema.cat, de Torroella de
Montgrí
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Recuperamos el río
Llobregat. Por fin
Entesa es una agrupación que tiene sólo un objetivo: Pallejà. Uno de los objetivos que nos marcamos
era recuperar el río para conseguir un espacio que
permita la práctica de deporte, un buen paseo, con
unos accesos limpios y un ecosistema natural de ribera respetado.
Pallejà era uno de los pocos pueblos que no había
conseguido que el Área Metropolitana de Barcelona
destinara recursos para la zona fluvial. El gobierno
de Entesa se puso manos a la obra y ahora llegan los
resultados: Pallejà ha conseguido una subvención
de más de 600.000 euros para llevar a cabo un proyecto necesario, sin cargo a las arcas municipales.
Pero no podemos olvidar que la mejora de un
sector tan importante no puede ser una herramienta partidista. Entesa y PDF —en el gobierno— y
Esquerra, en la oposición, han luchado para conseguir que el anhelo de muchos se haga una realidad
durante el año 2018, dejando el partidismo de lado,
centrados en conseguir un bien para nuestro pueblo, respetando que cada agrupación tiene unas
prioridades pero uniendo fuerzas en lo importante.
También, hablando de recuperar, el gobierno de
Entesa ha hecho posible que los trabajadores municipales recuperen sus pagas y poder revertir los recortes que los socialistas, populares y convergentes
han aplicado cuando han gobernado. Mientras, socialistas y convergentes (PDeCat) de Pallejà van de la
mano con un pacto para negarse a negociar con un
gobierno abierto a las opiniones de todos. ¡La unión
hace la fuerza y ha quedado demostrado!
@entesapalleja

entesa.perpalleja

Llegó el verano
Los/Las vecinos/as de Pallejà nos encontramos de
nuevo con las tarifas abusivas de la Piscina Municipal; cuesta un riñón: o te sacas un abono familiar
o pagas una entrada completa que no necesitas;
además, sin servicio de bar, ya que, pasados 10
meses desde su cierre, EP no ha sido capaz de
sacar a concurso la nueva concesión ni de dar una
solución provisional. Conclusión: los usuarios de la
Zona Deportiva llevan 10 meses sin este servicio,
y el Ayto., desaprovechando un ingreso que repercuta en todos.
Las calles continúan muy sucias gracias a la
prórroga del contrato aprobada por el equipo de
gobierno y ERC, con posibilidad de sufrirlo otro año
más: dada la inoperancia del equipo de gobierno,
no es probable que en noviembre se adjudique un
nuevo contrato. Se ve que la alcaldesa y sus concejales tienen tiempo para presumir de minucias por
Facebook, o para externalizar servicios a dedo sin
concurso, con la oposición de todos los grupos del
Pleno y sin permitir que se vote, pero son incapaces
de gestionar los contratos fundamentales para
que Pallejà funcione.
La última chapuza son las obras de Riera Boter,
que se han tenido que rehacer porque no podían girar los vehículos, o los parches en los viales de Fontpineda, pintados con tropecientas hermosas señales
de «paso de ganado» en la carretera, quizás con la esperanza de que nos convirtamos todos en borregos.
Entre un gobierno que lo hace mal y partidos
políticos que los apoyan hay una cierta complicidad vergonzosa. BONA FESTA MAJOR 2017!!!
@pscpalleja
palleja@socialistes.cat

Treballem contra
la contaminació, la
inseguretat i el foc
Us fem arribar l’acord institucional de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de
Barcelona i representants locals, que varen aprovar
els compromisos per a reduir un 30 % les emissions vinculades al trànsit en el pròxims anys.
«En els propers 5 anys es reduiran un 10 % les
emissions per assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut, i s’accelerarà l’adopció de mesures locals més intensives
per tal de poder assolir els nivells fixats per la Unió
Europea abans del desembre del 2020.
A partir de l’1 de desembre es restringirà el trànsit a furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre
del 1994 i turismes d’abans de l’1 de gener del 1997,
en situacions d’episodi ambiental, a 40 municipis
(Pallejà inclòs) de l’entorn de Barcelona. A la Zona
de Baixes Emissions Urbanes intrarondes aquesta
mesura serà extensiva a tots els turismes i furgonetes que no hagin rebut l’etiqueta de la DGT.»
D’altra banda, continuem invertint en recursos
per a les franges forestals. Aquest estiu de temperatures tan elevades, tinguem la màxima precaució
amb el foc.
Us desitgem un bon estiu, i sobretot us demanem que poseu totes les mesures de seguretat possibles als vostres habitatges per a gaudir d’aquests
mesos amb tranquil·litat. L’equip de govern treballa per tenir més vigilància.
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Democracia y
participación
Una vez más, el próximo día 1 de octubre todos los
vecinos de Pallejà estamos llamados a expresarnos
libremente en las urnas. ¡No desaprovechemos esta
nueva ocasión y ejerzamos nuestro derecho al voto!
Desde ERC animamos a todos nuestros conciudadanos, independientemente de la opción política
que cada uno defienda, a participar y a demostrar
que estamos unidos defendiendo la democracia.
Somos muchos los que compartimos que éste es un
valor que está por encima de las ideologías, y es por
ello que apelamos a la responsabilidad personal de
cada uno de nosotros. No permitamos que nadie
nos impida ejercer nuestros derechos; vivimos en
un momento en el que ya no importa si somos de
derechas, de centro o de izquierdas, o si somos independentistas o unionistas: ahora se trata de dar
un paso al frente y de preservar nuestra libertad
como pueblo explicando al mundo que nadie va a
ser capaz de acallarnos ni de someternos. Muchas
personas, de todos los colores políticos, lucharon
para conseguir este bien tan preciado, y es nuestra
obligación consolidarlo y lograr que el acto democrático se normalice y forme parte de nuestras vidas. Aquí y ahora está en nuestra mano avanzar en
esta dirección, sólo depende de todos nosotros:
¡participad!
Estamos contentos por el trabajo realizado y por
fin veremos que se acondicionará el río tal y como
nos habéis pedido. Un compromiso de ERC se
convertirá en realidad para el disfrute de todos.
Por vosotros, #ViuelRiu.
Nos vemos en la Festa Major.

Dos años de
legislatura
Lamentablement, seguim veient amb estupefacció
les maneres de fer de l’equip de govern:
Contractes a dit, amb informes negatius (és a dir,
que no compleixen la legalitat), i no només en un cas.
Van pressupostar 100.000 € en despeses judicials
i al maig ja l’havien acabat, per què deu ser? No tindran, literalment, més judicis dels que es poden pagar? És una incògnita, ja que les explicacions sobre
el tema són zero.
L’oposició hem hagut de demanar per segon cop
en aquesta legislatura un ple extraordinari per tal
d’intentar que serveis essencials no es donin a una
empresa privada, amb el cost que això suposa, i
menys amb el menyspreu vers la feina dels treballadors de l’Ajuntament.
El Portal de la Transparència té una valoració de
4 sobre 10, però segons el regidor responsable està
molt content d’aquesta nota. Suposo que sabrà que
això és un suspens? Però això ja els va bé perquè no
surtin a la llum les seves vergonyes.
Tot això són les coses que no es veuen, però en les
que sí que podem veure tampoc és que s’estiguin
lluint: la neteja del nostre poble, els talls continuats
del servei elèctric, el menjar de gos ja digerit que
podem trobar arreu del poble a pesar de saber que
«la caca taca», fins i tot una neteja de les escoles que
segons els responsables ja sobrepassen la brutícia i
arriben a la insalubritat, fins i tot en les zones on els
nostres fills i filles mengen.
Desitgem que, malgrat tot, i ara que s’acosta, puguem gaudir tothom de la nostra Festa Major d’Estiu i de les properes vacances d’estiu, que ja tenim
a tocar.
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Dos años ha que está (des)gobernando
ePodemos, de trola especialista.
Lo mismo le pone plaza a un golpista
que derrocha el erario pleiteando.
Los socialistas, contemporizando:
un día contra el club separatista;
otro, «NO» a la cordura bilingüista.
Siempre por la poltrona suspirando.
¡Pobres!, los facciosos, en su delirio.
Con solo un objetivo entre manos
hacia el ridículo marchan sin pausa.
Y para librarnos de este martirio,
perseverante, lucha Ciudadanos.
Democracia, Libertad, nuestra causa.
Deseamos a todos los vecinos que disfruten de
vacaciones este verano que tengan un feliz y reparador descanso. Ciutadans-Pallejà recargará
pilas para seguir siendo, con más ímpetu si cabe, la
ÚNICA OPCIÓN POLÍTICA en el Ayuntamiento que
defiende los derechos y los dineros DE TODOS los
ciudadanos.

Cs_Palleja
CiutadansPalleja
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Notícies
breus

El 9 de setembre torna
una nova edició del
Concert a la Fresca
L’entitat Amics del Museu organitza un any
més el seu tradicional Concert a la Fresca.
Serà el dissabte dia 9 de setembre, a les 22
hores, i servirà per a celebrar l’inici del curs
cultural. L’escenari triat serà la plaça Jacint Verdaguer, davant la Masia-Museu. En
aquesta edició, el concert comptarà amb
l’actuació del grup Emulando a Elvis, que interpretarà algunes de les cançons més conegudes del rei del rock. l

Termini d’inscripcions
per als cursos de català
per a adults
Del 12 al 29 de setembre s’obrirà el termini d’informació i inscripcions per als cursos
de català parlat i escrit que oferirà el Servei
Local de Català durant el curs 2017-2018.
Les persones interessades a formalitzar la
sol·licitud han de presentar-la al Castell (av.
Prat de la Riba, 10) dins el termini establert.
Els horaris d’atenció al públic són de dilluns
a divendres de 9 a 13 h i dilluns i dimecres
també a la tarda, de 16 a 19 h. l

L’Ajuntament de Pallejà
estrena compte a
Instagram
Coincidint amb la Festa Major d’Estiu del
municipi, l’Ajuntament de Pallejà ha estrenat
un compte a Instagram: així amplia la seva
presència a les xarxes socials i afegeix un
perfil més als que ja té a Twitter i Facebook, a
través dels quals informa sobre les principals
notícies del municipi que siguin d’interès per
als ciutadans. Per celebrar l’obertura del nou
compte, el consistori ha convocat un concurs de fotografies penjades en aquesta xarxa amb l’etiqueta #pallejadefestamajor. l

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 25/05/2017
l Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de
Pallejà corresponent a l’exercici 2015.
l Aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de
Pallejà per als anys 2016-2017.

l Aprovació de la declaració de l’obra d’instal·lació d’un
punt de recàrrega ràpida i d’un punt de recàrrega lenta
per a vehicles elèctrics a la ronda Santa Eulàlia, com a obra
d’especial interès o utilitat municipal.

l Aprovació de la pròrroga del Pla d’Igualtat de Gènere
(2009-2012) fins l’any 2019 i del Pla Operatiu d’Igualtat de
Gènere de l’Ajuntament de Pallejà 2017-2019.

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 08/06/2017
l L’ordre del dia no comptava amb cap punt subjecte
d’aprovació.
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