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S’abaixen els 
impostos
La rebaixa establerta en l’IBI i la taxa 
d’escombraries arribarà a tots els veïns 
i veïnes del municipi
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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 15 40

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

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
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALLEJÀ   620 024 300

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

EDITA
Ajuntament de Pallejà · Carrer del Sol, núm. 1 · Telèfon: 936 630 000 · Fax 936 630 000
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Treballs de rehabilitació a la façana 
principal de l’edifici del Castell

Millores en diverses 
cruïlles del municipi per 
a garantir la seguretat 
dels vianants

Pallejà mostra el seu 
rebuig a la violència 
contra les dones

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

janenques pagarem menys en matèria 

d’impostos municipals. L’abaixada de 

l’IBI i de la taxa d’escombraries que ha apro-

vat inicialment el Ple a proposta de l’equip de 

govern no serà testimonial: són reduccions que 

seran apreciables per a les butxaques de tothom. 

Acomplim d’aquesta manera, amb molta satisfac-

ció, un dels principals compromisos que havíem 

adquirit amb la ciutadania en el moment d’ocupar 

l’Alcaldia.

Podria semblar una mesura estranya per a una 

administració, ja que, en la pràctica, suposa que re-

nunciem a uns ingressos importants que podrien 

sumar-se al pressupost de l’any vinent. En tot cas, 

ve a donar-nos la raó en allò que sempre hem pen-

sat: que era possible rebaixar la pressió fiscal so-

bre les economies familiars i, alhora, millorar els 

serveis públics que oferim.

La fórmula no és cap misteri: hem racionalitzat 

la despesa pública i hem buscat el suport d’al-

tres administracions allà on ha estat possible. 

No deixen de ser les mateixes mesures que els 

veïns i veïnes apliquem a les nostres llars quan de-

diquem els diners de què disposem a allò que ens 

és més necessari.

Els ajuntaments han de treballar sempre sense 

perdre de vista les necessitats de la gent a la qual 

serveixen. I en aquests moments qualsevol suport 

econòmic ha de ser el primer dels objectius que 

ens hem de marcar. A Pallejà hem fet una passa 

significativa en aquest sentit. l

E l año que viene los y las habitantes de Pa-

llejà pagaremos menos en materia de im-

puestos municipales. La bajada del IBI y 

de la tasa de basuras que ha aprobado inicial-

mente el Pleno a propuesta del equipo de go-

bierno no serà testimonial: son reducciones que 

serán apreciables para los bolsillos de todos. Cum-

plimos así, con mucha satisfacción, uno de los prin-

cipales compromisos que habíamos adquirido con 

la ciudadanía en el momento de ocupar la Alcaldía.

Podría parecer una medida extraña para una 

administración, ya que, en la práctica, supone que 

renunciamos a unos ingresos importantes que po-

drían sumarse al presupuesto del próximo año. En 

todo caso, viene a darnos la razón en lo que siem-

pre hemos pensado: que era posible rebajar la 

presión fiscal sobre las economías familiares y, 

al mismo tiempo, mejorar los servicios públicos 

que ofrecemos.

La fórmula no es ningún misterio: hemos racio-

nalizado el gasto público y hemos buscado el 

apoyo de otras administraciones allí donde ha 

sido posible. No dejan de ser las mismas medidas 

que los vecinos y vecinas aplicamos en nuestros 

hogares cuando dedicamos el dinero del que dis-

ponemos a lo que nos es más necesario.

Los ayuntamientos deben trabajar siempre sin 

perder de vista las necesidades de la gente a la que 

sirven. Y en estos momentos cualquier apoyo eco-

nómico debe ser el primero de los objetivos que 

debemos marcarnos. En Pallejà hemos dado un 

paso significativo en este sentido. l

És possible reduir els impostos quan racionalitzem la 
despesa que fem des de les administracions

Es posible reducir los impuestos cuando racionalizamos 
el gasto que hacemos desde las administraciones

«L’abaixada de l’IBI i de la 
taxa d’escombraries que ha 
aprovat inicialment el Ple a 
proposta de l’equip de govern 
seran apreciables per a les 
butxaques de tothom»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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Verdaguer. Els treballs han inclòs la pa-
vimentació amb panots d’una zona fins 
ara no urbanitzada i la substitució dels 
arbres malmesos. Segons l’alcaldessa, 
Ascensión Ratia, «és important que to-
tes les zones del municipi es consolidin 
urbanísticament i que es millorin els 
espais públics, i aquest carrer feia anys 
que esperava aquesta millora».

Nou pas elevat  

Amb la intenció de millorar la segure-
tat de vehicles i vianants, s’ha construït 
també al passeig de les Masies un altre 
pas elevat. Aquesta actuació s’ha fet in-
tentant minimitzar-ne l’afectació sobre 
els vehicles, però alhora obligarà els 
conductors a reduir la velocitat quan 
circulin per aquesta via. l

Millores a la plaça Miquel Ricart amb un 
nou paviment que redueix la contaminació
Les obres s’han iniciat aquest mes de novembre i inclouen la reparació del banc 
de fusta actual

A quest mes de novembre 
s’han iniciat unes obres de 
millora a la plaça situada en el 

creuament dels carrers Miquel Ricart i 
Martí Julià. L’objectiu dels treballs és re-
parar el paviment aixecat per les arrels 
de l’arbre ubicat al centre de la plaça i 
minimitzar així el risc de caigudes dels 
vianants. 

L’arranjament inclourà l’eliminació 
d’aquest arbre i la instal·lació d’un pa-
viment innovador que redueix la conta-
minació, atès que capta el CO2 i elimi-
na altres substàncies perjudicials com 
NOx, SOx, NH3 i O3, entre d’altres. 

Les obres inclouran la reparació del 
banc actual, eliminant-ne la fusta que 
es troba en mal estat i substituint-la per 

E n les darreres setmanes s’han fi-
nalitzat les obres de construcció 
d’una nova vorera al passeig de 

les Masies, en el tram comprès entre el 
passeig de les Moreres i l’escola Jacint 

Finalitzats els treballs de construcció de 
la vorera del passeig de les Masies
La millora d’aquest espai públic ha inclòs un nou pas elevat que obligarà els conductors 
a reduir la velocitat

La nova vorera es troba en 
el tram comprès entre el 
passeig de les Moreres i 
l’escola Jacint Verdaguer

una xapa microperforada que evitarà 
el deteriorament d’aquest element del 
mobiliari urbà. l

Els treballs pretenen reparar 
el paviment aixecat per les 
arrels de l’arbre i minimitzar 
el risc de caigudes dels 
vianants
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E l Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Pallejà ha aprovat, a través de 
la modificació de les ordenances 

fiscals per a l’any vinent, una rebaixa en 
la taxa d’escombraries i en l’impost so-
bre béns immobles (IBI) que suposa de 
manera efectiva un estalvi estimat d’en-
tre els 73 i els 182 € per a tots els palle-
janencs i pallejanenques. La modificació 
d’aquests dos tributs proposada des 
de l’equip de govern municipal té per 
objectiu donar suport a les economies 
familiars reduint de manera palpable la 
pressió fiscal que pateixen.

Pel que fa a l’IBI baixa aproximada-
ment un 10 % gràcies a la reducció del 
seu tipus impositiu, que passa del 0,51 
al 0,47 %. Paral·lelament, aquest impost 
s’incrementarà en un 50 % per als habi-
tatges que estiguin buits i que pertanyin 
a fons d’inversió o a entitats bancàries. 
La voluntat és promoure d’aquesta ma-
nera la seva incorporació al mercat per 
tal de rebaixar-ne el preu del lloguer o 
de la compra.

En el cas de la taxa d’escombraries, 
s’amplia de 3 a 7 el nombre de trams del 
valor de l’habitatge sobre els quals es cal-
cula aquesta taxa. D’aquesta manera el 
valor final a pagar s’adapta més a la reali-
tat econòmica de cada família que abans 
que s’aprovés aquesta modificació. En 
total es calcula que gairebé mil habitat-
ges pagaran l’any vinent la meitat que 
aquest 2017 pel que fa a la taxa d’escom-
braries i que més de tres mil habitatges 
pagaran entre un 30 i un 40 % menys.

Alguns exemples 

Aquesta mesura permet que hi hagi 
una reducció gradual que beneficiarà 
especialment les rendes mitjanes però 
que, en el seu conjunt, arribarà a tota la 
població. Per posar alguns exemples, els 
veïns que viuen en un habitatge amb un 
valor cadastral de 75.000 euros passaran 
a pagar-ne en total 395 (sumant l’IBI i la 
taxa d’escombraries); tenint en compte 

Taxa d’escombraries 

Aprovada una rebaixa de l’IBI i de la 
taxa d’escombraries
L’abaixada dels impostos per a l’any vinent serà perceptible en els rebuts de tots els 
pallejanencs i pallejanenques

que al 2017 en pagaven 470, es benefi-
ciaran d’un estalvi de 73 €. En els casos 
de valors d’habitatges més elevats po-
dem trobar, per exemple, que uns veïns 

que tinguin un habitatge amb un valor 
cadastral de 240.000 € passarien de pa-
gar 1.320 € a pagar-ne 1.204, amb un es-
talvi de 116 € a l’any. l

2017 2018
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Finalitzades les tasques per al 
manteniment de les rieres del municipi 
Al llarg de les darreres setmanes s’han dut a terme les actuacions necessàries per a 
recuperar la capacitat hidràulica de les rieres i prevenir possibles inundacions

P allejà compta amb diverses rie-
res al seu terme municipal que 
fan necessari que, periòdica-

ment, se’ls hagi de dedicar una atenció 
especial. Per això, recentment s’han dut 
a terme a la majoria d’aquests espais les 
tasques de manteniment necessàries, 
que habitualment es realitzen durant 

els mesos de tardor. Aquests treballs 
permeten que les rieres recuperin la 

S’ha procedit a la desbrossada 
de la canya americana, la 
retirada de sediments i la 
neteja de reixes i bocanes

seva capacitat hidràulica i que estiguin 
preparades, davant l’arribada de pluges, 
per a evitar que hi hagi inundacions. Les 
feines de manteniment que s’hi han dut 

a terme han consistit principalment en 
la desbrossada de la canya americana, 
la retirada de sediments i la neteja de 
reixes i bocanes. l

Comencen els treballs per a la 
rehabilitació de la façana del Castell
L’actuació inclou la instal·lació d’un sistema per a evitar la humitat 

A finals del mes passat comença-
ven en un dels edificis més em-
blemàtics del municipi, com és 

el Castell, les feines per a dur a terme la 
rehabilitació de la seva façana principal. 
Es tracta de la primera fase d’un pro-
jecte que inclourà totes les façanes. Els 
treballs que es realitzen se centren a re-
novar l’acabat exterior i es completaran 
amb la instal·lació d’un sistema destinat 
a evitar la humitat per capil·laritat dels 
murs. Aquesta és precisament la causa 
de la degradació de la façana del Castell 
i que en provoca tant el deteriorament 
estètic com despreniments.

Per tal de desenvolupar la rehabilita-
ció, que garanteix tant l’estètica com la 
seguretat de l’edifici, es compta amb la 
col·laboració de Ciments Molins i Pro-

Posteriorment es treballarà 
a la resta de façanes de 
l’emblemàtic edifici del 
nostre poble

pamsa, que subministren de manera 
gratuïta tot el material de l’acabat de la 
façana. l



«Continuem complint 
els compromisos: la 
reducció dels impostos 
per fer-los més 
justos, la participació 
ciutadana en la millora 
dels carrers i fer més 
fàcil que el jovent 
pugui viure al poble.» 

Ascensión Ratia, 
alcaldessa de Pallejà

Com definiria aquests dos primers  
anys transcorreguts al capdavant de 
l’Ajuntament?
Diria que hem viscut dos moments molt 
diferents: un primer moment —que 
coincideix amb l’arribada del nou equip 
de govern a l’Ajuntament de Pallejà— 
que ens va exigir molta feina de despatx, 
en què ens vam trobar que havíem de fer 
front a tota una sèrie de compromisos 
judicials i econòmics heretats que su-

posaven que haguéssim de destinar-hi 
milions d’euros dels comptes públics. En 
aquell moment vam decidir que, si vo-
líem afrontar els nostres compromisos 
amb la ciutadania, el primer que havíem 
de fer era trobar una solució al problema 
d’endeutament del consistori. I la feina 
feta ha donat bons fruits: ja complim els 
paràmetres que s’exigeixen als ajunta-
ments. Crec que va ser un exercici de res-
ponsabilitat necessari.

Ja s’ha sobrepassat l’equador de la present legislatura. Dos 
anys després que arribés a l’Alcaldia de Pallejà, hem parlat amb 
Ascensión Ratia per tal de fer un balanç del més destacat que 
han deixat aquests mesos en l’actuació municipal del govern 
format per Entesa per Pallejà i el Partit pel Desenvolupament 
de Fontpineda. Amb ella repassem en quin punt es troba el 
nostre municipi i els principals projectes de futur.

I el segon moment en què divideix el 
que portem de legislatura?
El situaria a partir d’inicis del 2016, quan 
ja comptem amb una solució econòmi-
ca satisfactòria per a pagar les sentèn-
cies pendents i podem aprofundir amb 
més llibertat en totes les polítiques que 
volem desenvolupar, com la reducció 
d’impostos, la millora dels serveis, les 
obres als espais públics, l’aposta per una 
educació de qualitat i inclusiva...

Comença destacant la reducció de 
l’IBI i de la taxa d’escombraries. Algú 
es podria preguntar si realment 
és possible millorar els serveis 
municipals reduint l’aportació de la 
ciutadania.
A Pallejà la realitat durant anys ha estat 
que el que hem pagat en matèria d’IBI 
o de recollida d’escombraries no corres-

CONTINUA EN LA PÀGINA SEGÜENT

Entrevista a l’alcaldessa
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ponia amb el que el consistori ens ofe-
ria. Aquest ha estat, i encara és, un dels 
nostres primers objectius: fer realitat una 
millora dels serveis i, alhora, una reducció 
de la pressió fiscal. I estem demostrant 
que això és possible. L’any vinent els im-
postos s’abaixaran d’una manera prou 
significativa perquè cada pallejanenc 
i pallejanenca ho pugui constatar; l’IBI 
es redueix prop d’un 10 % i la taxa d’es-
combraries es redueix seguint criteris de 
proporcionalitat.

I quina és la fórmula per a fer-ho 
possible?
La primera és la més evident: raciona-
litzar la despesa pública. Una de les pri-
meres mesures que vam prendre va ser 
abaixar els sous de les persones que for-
mem el Govern municipal en prop d’un 
20 %. Tot i que en xifres absolutes no és 
una quantitat tan significativa, sí que 
crec que envia un missatge clar: si entre 
tots i totes fem un esforç i reduïm la des-
pesa allà on és possible reduir-la podrem 
dedicar més diners a les qüestions que 
són més importants. Així hem aconse-
guit una reducció del deute de més del 
16,5 %. A aquesta feina hem sumat la 
recerca de totes aquelles subvencions i 
ajuts que ens permetin tirar endavant al-
guns dels grans projectes que tenim en-
tre mans. Així hem construït els comptes 
públics d’aquests dos anys, amb ajustos 
propis i ajudes externes.

En tot cas, és comprensible pensar 
que la ciutadania vol, a més d’uns 
comptes sanejats, una actuació 
municipal que sigui palpable...
Sí, i de fet la nostra intenció en aquests 
mesos ha estat que fos el més palpable 
possible. En arribar a l’Ajuntament érem 
conscients que són moltes les necessi-
tats puntuals que hi havia a tots els nuclis 
de la població, des de millores als parcs 
a ampliació de voreres o soterrament de 
serveis. Això ens ha portat a desenvolu-
par el que podríem anomenar un «pla de 
xoc a peu de carrer».

Com definiria aquest pla?
Estic especialment orgullosa de la fei-
na que hem dut a terme carrer a carrer, 
plaça a plaça, per desenvolupar les peti-
tes millores urbanístiques que eren im-

Si volíem afrontar els 
nostres compromisos, el 
primer que havíem de fer 
era trobar una solució al 
problema d’endeutament 
del consistori

prescindibles per a facilitar el dia a dia 
dels nostres veïns i veïnes. Sense anar 
més lluny, per a aquest 2017 es pressu-
postaven 300.000 € per a la millora de 
la via pública. Sé que encara tenim camí 
per recórrer, però, obra a obra, hem arri-
bat a molts veïns i veïnes. I volem arri-
bar-ne a molts i moltes més.

En tot cas, entenem que també 
existeixen altres projectes d’abast 
més gran.
Sí, no podem reduir l’acció municipal 
exclusivament a aquestes obres pun-
tuals: també comptem amb propostes 
més ambicioses i que de ben segur que 
tindran un impacte important entre 
la ciutadania. En concret, m’agradaria 
destacar-ne dues que, tot i ser projec-
tes ben diferents, tenen en comú ser 
una aposta per la salut i el lleure: d’una 
banda, la remodelació i ampliació de la 
zona esportiva amb diners aconseguits 
d’altres administracions i, de l’altra, la 

recuperació mediambiental del riu i po-
tenciació d’aquest espai com a zona de 
lleure i esport, també amb recursos que 
no són del consistori i que, per tant, no 
surten de la butxaca dels pallejanencs i 
pallejanenques.

De quina manera es relacionen 
aquests projectes?
Des de l’Ajuntament apostem fermament 
per la qualitat de vida i per la salut de les 
persones. A Pallejà tenim la sort de viure a 
l’àrea metropolitana de Barcelona i, alho-
ra, en un entorn natural. Són valors que 
hem de saber posar de rellevància i que 
hem de poder convertir en un tret princi-
pal de les polítiques que desenvolupem. 
Tenim tots els elements necessaris per a 
gaudir d’una gran qualitat de vida per a 
tothom, i hem de saber potenciar-ho.

Esmentava la proximitat a Barcelona; 
en tot cas, la mobilitat i el transport 
públic no s’han desenvolupat de la 
mateixa manera a la nostra vila que 
en altres de la comarca.
Aquest és un greuge comparatiu que 
hem reivindicat i continuarem reivindi-
cant. En aquest sentit seguim negociant, 
amb la resta de municipis que es troben 
en una situació similar, una fita que estic 
convençuda que marcarà un abans i un 
després, com és la unificació de la coro-
na 1 i la corona 2, en la qual ens trobem: 

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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això significarà no només una equipara-
ció en el que paguen els usuaris per viat-
jar en tren o en bus, sinó que confiem 
també que suposarà una major sensibili-
tat a l’hora d’impulsar el transport públic 
a Pallejà.

Més enllà de la relació amb la resta 
de municipis del nostre entorn, què 
destacaria de la situació entre els 
diversos barris de Pallejà?
Crec que en aquests dos anys hem obert 
un diàleg molt profitós amb les veïnes i 
els veïns dels diversos barris per conèixer 
quines són les seves necessitats concre-
tes i hem actuat en conseqüència. Per 
posar dos exemples: a la Magina hem 
aconseguit un salt qualitatiu important 
en la mobilitat a la zona, un tema que ca-
lia afrontar, mentre que hem treballat en 
el soterrament de serveis a Fontpineda, 
que també és una reclamació històrica. 
Són actuacions diferents però que res-
ponen a una mateixa voluntat de fer allò 
que és més necessari a cada nucli.

Ara que esmenta el diàleg amb la 
ciutadania, els joves han estat en part 
protagonistes destacats d’aquesta 
voluntat?
Sens dubte. Aquest és un segment de 
la població que tenim molt present per 
dos motius: en primer lloc, perquè són 
els pallejanencs i pallejanenques que 

han de venir i a tothom ens interessa 
que siguin participatius i que s’impliquin 
des del primer moment amb el municipi 
i, en segon lloc, perquè cal donar motius 
per a fer que el jovent pugui quedar-se a 
Pallejà. En aquest sentit, en poques set-
manes podrà aprovar-se una ajuda que 
pagarà part del cost del transport per 
als estudiants que realitzen una activitat 
acadèmica fora del poble. Més endavant 
arribaran les ajudes relacionades amb 
l’habitatge.

En quin grau és una prioritat 
l’educació?
En un grau molt alt. Treballem activa-
ment per aconseguir el finançament 
que permeti remodelar l’escola Àngel 
Guimerà, hem reduït el preu del servei 
de llar d’infants municipal, hem instaurat 
un servei de psicologia gratuït per a més 
de 40 nens i nenes del poble, disposem 
d’un programa d’èxit d’acompanyament 
social i laboral... Diria que, juntament 
amb el desenvolupament de polítiques 
d’ocupació i de l’atenció social, són 
els nostres tres grans eixos en matèria 
d’atenció i serveis a les persones.

Finalment, què podem esperar per 
als propers dos anys?
Tinc la confiança que continuarem sent 
una administració cada cop més eficient 
i que això ens permetrà continuar fent 

un dia a dia millor per a les persones que 
vivim a Pallejà. Ara ha arribat el moment 
d’expandir la participació ciutadana i que 
siguin els veïns i les veïnes els qui decidei-
xin moltes de les actuacions que fem als 
carrers i places del poble. Aquest és l’es-
perit del servei públic, des del meu punt 
de vista: treballar millor perquè se’n be-
neficiïn els nostres veïns i veïnes. I aquest 
és el compromís que mantindrem. l

Ara ha arribat el moment 
d’expandir la participació 
ciutadana i que siguin els 
veïns i les veïnes els qui 
decideixin moltes de les 
actuacions que fem als 
carrers i places del poble

Un dels nostres primers 
objectius és fer realitat 
una millora dels serveis i, 
alhora, una reducció dels 
impostos i de les taxes amb 
criteris de justícia social
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que puguin donar constància d’aquests 
coneixements, l’Ajuntament de Pallejà, a 
través del Punt d’Informació i Orientació 
d’Acreditació de Competències Profes-
sionals de La Molinada, facilita la infor-
mació per a inscriure’s en un nou pro-
cés d’acreditació de competències. En 
aquest cas, podran optar a aquesta acre-
ditació oficial persones amb experiència 
en els sectors d’esports, dependència, 
instal·lacions i administració i gestió.

Terminis i contacte

Les corresponents sol·licituds es poden 
presentar fins al proper 15 de desem-
bre. Per a més informació es pot con-
tactar amb La Molinada (avinguda Prat 
de la Riba, 27), al telèfon 936 631 540 o 
per correu electrònic a adel.palleja@
palleja.cat. l

L’Ajuntament de Pallejà ofereix ajuts 
econòmics a les persones autònomes del 
municipi
La subvenció a aquelles persones que han optat en el darrer any per aquesta forma 
d’autoocupació pot arribar fins a un màxim de 500 €

E n el marc de les diferents actua-
cions que desenvolupa el con-
sistori per estimular l’ocupació, 

aquest passat mes d’octubre s’obria 
la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions per a persones que s’ha-
gin donat d’alta com a autònomes en el 
darrer any. En concret, aquestes poden 
optar a un ajut econòmic que pot arri-
bar fins als 500 €. D’aquesta manera es 
vol fomentar l’autoocupació com una 
via per a sortir de la situació d’atur.

Paral·lelament, també aquest passat 
mes d’octubre s’ha ofert suport i infor-
mació als i a les joves de la Garantia 

M oltes persones disposen de 
competències professionals 
que no poden acreditar de-

gudament perquè les han adquirides a 
través del seu lloc de treball, mitjançant 
l’experiència professional o a través de 
formació no-oficial. Per tal de facilitar 

S’obre un nou procés al municipi per a 
poder acreditar competències professionals
Els sectors professionals per als quals es convoca són esports, dependència, instal·lacions 
i administració i gestió

Aquest procés permet 
acreditar oficialment 
coneixements adquirits 
mitjançant l’experiència 
professional o formacions 
no-oficials

Juvenil que inicien un negoci com a au-
tònoms/es. Aquestes ajudes provenen 
del Departament de Treball de la Gene-

ralitat i del Fons Social Europeu amb la 
voluntat d’oferir un impuls al jovent que 
es trobi iniciant el seu propi negoci. l
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Com podem trobar 
feina per a les 
festes de Nadal?

D urant els dies previs a les 
celebracions de Nadal s’in-
crementa l’oferta de llocs 

de treball per tal de cobrir les va-
cants de la campanya comercial que 
es desenvolupa cada any coincidint 
amb aquestes dates. Amb la voluntat 
de facilitar la inserció laboral d’aque-
lles persones que busquen una feina 
temporal o bé de persones joves que 
es troben estudiant, l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic Local progra-
mava sessions formatives en aquest 
sentit els passats dies 2 i 7 de novem-
bre. La convocatòria estava oberta 
a qualsevol persona de Pallejà que, 
independentment del seu nivell de 
formació, estigués interessada a tre-
ballar durant el Nadal. Totes dues 
formacions es realitzaven a l’aula 
d’informàtica de La Molinada per tal 
de comptar amb suport digital. l

En marxa nous cursos 
de formació destinats 
prioritàriament a persones que 
es troben en situació d’atur
Els cursos, subvencionats i amb titulació, es troben 
emmarcats en el programa municipal «Eines per al 
teu futur»

J a s’han iniciat els cursos 
corresponents a l’últim tri-
mestre de l’any que formen 

part del programa «Eines per al 
teu futur», que organitza l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic 
Local de l’Ajuntament de Pallejà 
per a persones prioritàriament en 
situació d’atur. En aquesta ocasió 
el programa inclou tres propostes 
destinades a l’orientació en la re-
cerca de feina: sobre la recerca de 
feina per Internet, sobre l’ocupació 

durant el Nadal i un curs per a en-
trenar la resposta emocional en el 
procés de buscar un lloc de treball. 
L’oferta es completa amb cursos de 
construcció i electricitat, informàti-
ca i magatzem i logística. Per a més 
informació es pot consultar a La 
Molinada (avinguda Prat de la Riba, 
27, telèfon 936 631 540). l

Per a més informació 
sobre els cursos es pot 
consultar a La Molinada
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Nou espai per a fomentar l’activitat 
física entre la gent gran
El casal disposa de nous elements biosaludables que afavoreixen la pràctica d’exercici i 
la millora del benestar i la salut dels seus usuaris

E l casal de la gent gran disposa 
d’un nou espai destinat a la pràc-
tica d’exercici físic. L’Ajuntament 

hi ha instal·lat uns elements biosaluda-
bles que permeten exercitar diferents 
parts del cos com les cames i els braços i 
que, alhora, suposen una millora del be-
nestar i la salut dels pallejanencs i palle-
janenques de més edat.

Des del consistori es treballa durant 
tot l’any per a potenciar una vellesa acti-
va i dinamitzar el casal d’avis. Una de les 
activitats que s’hi desenvolupen és un 
hort urbà, en el qual treballen els usuaris 
mateixos amb la col·laboració dels alum-
nes de l’Institut. A més de potenciar les 
relacions intergeneracionals, propostes 

com aquestes ajuden els joves a apren-
dre el pes que l’agricultura ha tingut du-
rant anys al nostre municipi. l

El casal disposa d’un hort 
urbà en el qual treballen 
els usuaris mateixos amb la 
col·laboració dels alumnes 
de l’Institut

verses activitats destinades a fomentar 
el consum responsable i la reutilització 
de materials, la reparació o la compra 
d’articles de segona mà. L’objectiu era 
remarcar un cop més que el millor resi-
du és el que no es genera.

Les activitats

Les activitats incloses en el programa 
al nostre municipi començaven amb el 
Dia de la Deixalleria, una jornada lúdi-
ca en què es va dur a terme un taller de 
restauració de mobles i es van lliurar els 
premis per l’ús d’aquest equipament. 
De la mateixa manera, es lliurava als 
alumnes de les escoles embolcalls reu-
tilitzables per a l’esmorzar, i es tancava 
la setmana amb el mercat de segona 
mà, que oferia la possibilitat d’adquirir 
productes a un preu assequible. l

N ombroses entitats, empreses 
i administracions, entre elles 
l’Ajuntament de Pallejà, parti-

cipen arreu d’Europa en la celebració 
de la Setmana de la Prevenció de Resi-
dus. En aquest sentit, a mitjan mes de 
novembre tenien lloc a la nostra vila di-

El nostre municipi celebra un cop més la 
Setmana de la Prevenció de Residus
Novament s’incideix a conscienciar tota la població que els millors residus són aquells que 
no es generen

El programa inclou el Dia 
de la Deixalleria, l’obsequi 
d’embolcalls reutilitzables 
per a l’esmorzar i un mercat 
de productes de segona mà
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Campanya de recollida de 
joguines noves
Destinada a nens i nenes amb pocs 
recursos per Reis 
Hora: De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: Castell 
Organitza: Serveis Socials i Creu Roja

Campanya de recollida de 
joguines noves
Destinada a nens i nenes amb pocs 
recursos per Reis
Hora: Horari escolar
Lloc: Escola Àngel Guimerà, Escola La 
Garalda, Escola Jacint Verdaguer, 
Escola L’Oreig, LLIM Espurna, LLIM Rovires, 
LLIM Babiweb i  LLIM La Lluna
Organitza: Serveis Socials i Creu Roja

DEL DILLUNS           DE DESEMBRE 

AL DIMARTS           DE DESEMBRE

11

19

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ DESEMBRE

 DIMARTS
 DESEMBRE

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

5

 DIUMENGE
 DESEMBRE

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

10

 DIMARTS
 DESEMBRE

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

12

 DIMECRES
 DESEMBRE

«Històries nadalenques per a 
nadons», a càrrec d’Alma i la 
Mar de Contes
Hora: 17.30 h 
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

13

 DIJOUS
 DESEMBRE

Bingo
Hora: 17.30 h 
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Gent Gran
_________________________________________

14

Pessebre Monumental
Lloc: Sala d’exposicions del Castell 
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà

DEL DIVENDRES           DE DESEMBRE 

AL DIUMENGE           DE GENER

15

7

 DIVENDRES
 DESEMBRE

Tómbola «Sempre toca» per La 
Marató de TV3
Hora: De 16.30  a 20 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cooperació
_________________________________________

15

 DISSABTE
 DESEMBRE

Caminada popular
Hora: 9 h 
Sortida: Plaça de la Llum 
Organitza: Peña Madridista de Pallejà
_________________________________________

Tómbola «Sempre toca» per La 
Marató de TV3
Hora: De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cooperació
_________________________________________

Club de lectura d’adults: La 
ràbia, de Lolita Bosch i Sans
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Dinar de Nadal de la gent gran
Hora: 14 h
Preu: 10 €
Venda de tiquets: De dilluns a divendres del 
27.11.17 al 12.12.17 al casal de la gent gran
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

Dinar solidari per La Marató de 
TV3
Hora: 14 h
Lloc: Centre cívic Fontpineda
Organitza: Club Fontpineda Plus 55
_________________________________________

Festa de Nadal
Hora: 16.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: AEiG Gratallops
_________________________________________

16

6è Torneig Escolar de Nadal
Hora: 17 h
Lloc: Sala gran del Castell 
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________

Inauguració Pessebre 
Monumental
Participació dels Nicolaus de l’Escola Jacint 
Verdaguer 
Hora: 19 h 
Lloc: Castell
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà
_________________________________________
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 DIUMENGE
 DESEMBRE

Representació infantil: Cabaret 
Patufet, de Samfaina de Colors
Hora: 12 h 
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa
_________________________________________

Concert de Nadal
Hora: 19 h 
Lloc: Parròquia Santa Eulàlia
Organitza: Coral Pau Casals
_________________________________________

Presentació equips temporada 
2017-18
Hora: 16 h 
Lloc: Pavelló
Organitza: Club Bàsquet Pallejà
_________________________________________

17

 DILLUNS
 DESEMBRE

Taller de Nadal a càrrec de 
Mònica Morales
Hora: 18 h 
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Concert de Nadal alumnes 
grans
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

18

 DIMARTS
 DESEMBRE

Concert de Nadal alumnes petits
Hora: 18.30 h 
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

19

 DIMECRES
 DESEMBRE

Club de lectura fàcil: L’home 
invisible, de H. G. Wells
Hora: 11 h 
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca i Servei Local 
de Català
_________________________________________

Club de lectura dels 
Buscallibres
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

20

 DIVENDRES
 DESEMBRE

Data límit d’inscripció per al 7è 
Concurs de Pessebres a les llars 
de Pallejà
Consulteu-ne les bases a www.palleja.cat
Hora: 11 h
Lloc: Castell
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà
_________________________________________

Cagatió popular
Per a participar-hi cal fer una petita aporta-
ció solidària, econòmica o d’aliments, per al 
Banc d’Aliments de Pallejà i, a canvi, podreu 
recollir un tiquet gratuït per infant fins al 
dia 20.12.17. Només es donarà un tiquet 
per persona.
Hora: 17 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura i Infància
_________________________________________

Pare Noel itinerant pels 
comerços de Pallejà
Hora: De 17 a 19 h
Lloc: Comerços Pallejà
Organitza: Comerç Pallejà
_________________________________________

22

 DISSABTE
 DESEMBRE

Pare Noel itinerant pels 
comerços de Pallejà
Hora: D’11 a 13 h
Lloc: Comerços Pallejà
Organitza: Comerç Pallejà
_________________________________________

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

23

 DIUMENGE
 DESEMBRE

Pare Noel i cagatió
Hora: 17 h
Preu: 4 € (gratuït per als associats)
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de 
Fontpineda CMGF
_________________________________________

24

 DIMECRES
 DESEMBRE

Tallers 100% Ciutadania
Hora: De 16.30 a 20 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Joventut, Infància i Igualtat
_________________________________________

27

 DIJOUS
 DESEMBRE

Tallers 100% Ciutadania
Hora: De 16.30 a 20 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Joventut, Infància i Igualtat
_________________________________________

28

 DISSABTE
 DESEMBRE

Pessebre Vivent
Hora: 18 h
Preu: 2 €
Inici: davant entrada escola Jacint 
Verdaguer
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent
_________________________________________

30
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AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ GENER

 DILLUNS
 GENER

Festa de Cap d’Any
Hora: De 0.30 a 6 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Joventut, Cultura
_________________________________________

1

 DIMARTS
 GENER

Patge reial
Recollirà les cartes dels nens i nenes
Hora: De 17 a 20 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura
_________________________________________

2

 DIMECRES
 GENER

Patge reial
Recollirà les cartes dels nens i nenes
Hora: De 17 a 20 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura
_________________________________________

3

 DIJOUS
 GENER

Patge reial itinerant pels 
comerços de Pallejà
Hora: De 17 a 19 h
Lloc: Comerços de Pallejà
Organitza: Comerç Pallejà
_________________________________________

4

 DIMARTS
 GENER

Club de lectura dels Barrufets
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

9

 DIVENDRES
 GENER

Lliurament de premis del 7è 
Concurs de Pessebres a les llars
Hora: 20 h
Lloc: Vestíbul del Castell
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà
_________________________________________

12

 DISSABTE
 GENER

Gal·la agraïment Q’76
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Q’77
_________________________________________

13

 DIUMENGE
 GENER

Tres Tombs
Hora: 10 h 
Inici: parc de la Molinada
Organitza: Centro Cultural Andaluz
_________________________________________

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

14

 DISSABTE
 GENER

Jornada de Jocs Escolars
Hora: 11 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Club d’Escacs Pallejà
_________________________________________

Club de lectura d’adults
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

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

20

 DIUMENGE
 GENER

Representació infantil
Hora: 12 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa
_________________________________________

21

 DISSABTE
 GENER

Gal·la entrada Q’78
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Q’76
_________________________________________

27

 DIUMENGE
 GENER

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

28

 DIMECRES
 GENER

Club de lectura dels Buscallibres
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

31
 DIVENDRES
 GENER

Recepció i benvinguda als Reis 
d’Orient
Hora: 18 h
Lloc: Balconada de l’ajuntament
Organitza: Comissió Reis i Ajuntament
_________________________________________

5

 DIMARTS
 GENER

Taller d’adolescència
Hora: 21.30 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament i AMPA IES Pallejà
_________________________________________

16

 DIMECRES
 GENER

Conte per a nadons: Per què no 
surt el sol, a càrrec de Moi
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

17
Inici de la Cavalcada dels Reis
Hora: 18.30 h
Inici: plaça de la Llum
Recorregut: c. Nostra Senyora de Loreto, 
av. Onze de Setembre, c. Joan Maragall, av. 
Prat de la Riba, av. Generalitat, c. Pau Claris i 
Ntra. Sra. de Loreto, pl. de la Llum
Organitza: Comissió Reis i Ajuntament
_________________________________________
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Millora de la mobilitat als carrers del Riu 
i Goya
Els treballs, finançats per la Diputació de Barcelona, inclouran l’arranjament de 
les voreres i la substitució del cablejat

L’ Ajuntament té previst posar en 
marxa dos projectes que pre-
tenen millorar la mobilitat a la 

via pública i garantir la seguretat dels 
vianants. Els treballs es realitzaran al 
carrer del Riu, en el tram comprès entre 
l’avinguda de la Generalitat i el carrer 
Ntra. Senyora de Loreto, i al carrer Goya. 
Aquests consistiran en l’arranjament de 
les voreres actuals i la substitució del ca-
blejat de l’enllumenat públic i de la resta 
de serveis bàsics.

Els projectes tenen un cost de 160.000 
€ cadascun i seran finançats de forma 
íntegra per la Diputació de Barcelona. l

Es reforma la 
cruïlla de Joan 
Maragall amb 
l’avinguda Onze 
de Setembre

A quest mes de novembre 
s’han iniciat unes obres a 
la cruïlla del carrer Joan 

Maragall amb l’avinguda Onze de 
Setembre. L’objectiu dels treballs és 
millorar la seguretat dels vianants 
amb una ampliació de les voreres 
actuals i del passeig central, reduint 
alhora l’espai destinat a la circula-
ció de vehicles. Les obres també 
inclouen la construcció d’un pas 
elevat. l

Nou pas de vianants elevat 
al creuament dels carrers 
Pau Claris i Sant Isidre
El projecte preveu reduir l’amplada de la calçada i 
guanyar espai per a noves places d’estacionament

A mb la voluntat de millorar 
la mobilitat dels vianants, 
l’Ajuntament té previst 

iniciar unes obres a la cruïlla dels 
carrers Pau Claris i Sant Isidre. La 

intenció és apropar els passos de 
vianants de forma que ningú hagi 
de desviar-se del seu recorregut per 
creuar el carrer. El projecte inclou la 
construcció d’un nou pas de via-

nants elevat i guanyar 
espai per a noves places 
d’aparcament. També es 
preveu ampliar l’espai 
per als vianants i reduir 
la calçada per a obligar 
els conductors a dismi-
nuir la velocitat.

Aquestes obres su-
posaran un canvi de 
prioritat a la cruïlla. Així 
mateix, es senyalitza-
ran places per a motos 
al costat dels passos de 
vianants en els quals pu-
gui haver-hi dificultats 
de visibilitat. l
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Les obres a la via Abadia de Poblet, enllestides 
abans de finals d’any
Les primeres previsions es van veure afectades per la caiguda d’un mur d’una finca 
particular per culpa de les fortes pluges

D es de mitjan mes de novembre, 
s’està treballant per a enllestir 
una actuació que es considera 

estratègica per a Fontpineda, com són 
les obres de soterrament de serveis i sub-
ministraments a la via Abadia de Poblet. 
Els treballs, que s’espera que quedin fina-
litzats abans que s’acabi l’any, es van veu-
re afectats per l’ensorrament —per culpa 
de les fortes pluges— d’un mur d’una 
finca particular. La il·luminació d’aquesta 
zona ja està en servei i també s’ha com-
pletat la vorera d’aquesta via. Propera-
ment s’espera que Telefònica i Endesa ini-
ciïn el soterrament de les seves línies. l

Millores a la 
carretera de 
Fontpineda a la 
Palma

D esprés de la remodelació 
duta a terme fa uns mesos 
a la instal·lació elèctrica de 

la carretera que uneix Fontpineda 
amb la Palma de Cervelló, propera-
ment es realitzarà la millora forestal 
de la zona. Aquests treballs, pres-
supostats en 4.000 €, tindran una 
especial incidència en la zona pos-
terior a la Caseta de Fusta. L’actua-
ció inclourà la tala d’aquells arbres 
que puguin suposar un perill quan 
es produeixen ventades, nevades o 
fortes pluges. l

Continua el manteniment 
de la franja de protecció 
forestal a Fontpineda
A més de les tasques de neteja de la franja, també 
es treballa a la zona en la creació del camí verd per a 
vianants

D esprés de l’aturada que 
es produeix en els treballs 
forestals als mesos d’estiu, 

recentment s’han reprès aquestes 
tasques al barri de Fontpineda, on 
s’ha procedit a reiniciar les feines 
de manteniment de la franja de 
protecció forestal i, paral·lelament, 
també es treballa en la creació del 
camí verd per a vianants. En concret, 

aquestes actuacions es desenvolu-
pen a la zona de les vies Llobregat i 
Manantial, així com a la zona poste-
rior de la via Carles Riba i a l’esplana-
da del parc de l’Oreig. També es durà 
a terme una actuació especial de ne-
teja a l’entorn de la plaça del Cadí.

Cal destacar també que recent-
ment s’ha finalitzat la franja de pro-
tecció del nucli urbà. l
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Nova campanya solidària 
de recollida de joguines
Les aportacions es podran fer de l’11 al 19 de desembre 
en els punts habilitats per Creu Roja als centres educatius

L a Creu Roja organitza una nova 
edició de la campanya «Els seus 
drets, en joc». Es tracta d’una ini-

ciativa solidària que pretén sensibilit-
zar la ciutadania sobre el valor educatiu 
del joc i la importància que té en el des-
envolupament personal dels infants. 
Les persones que hi vulguin col·laborar 
hauran de deixar les joguines en els 
punts habilitats als centres educatius 
de l’11 al 19 de desembre. Aquestes 
han de ser noves, no bèl·liques ni sexis-
tes, sostenibles i que, preferentment, 
fomentin el joc cooperatiu.

La campanya s’emmarca en el pro-
jecte «Joguina educativa», que Creu 
Roja Joventut desenvolupa durant tot 
l’any. Tot allò que es reculli es farà arri-
bar a infants en situació de vulnerabili-
tat que pertanyen a famílies amb pocs 
recursos. l

Les joguines han de ser 
noves, no bèl·liques ni 
sexistes, sostenibles i que, 
preferentment, fomentin el 
joc cooperatiu

Pallejà col·labora 
amb La Marató 
de TV3

U n any més, la Xarxa 
Solidària per Pallejà i 
l’Ajuntament posen en 

marxa la Tómbola Solidària amb 
La Marató de TV3. La iniciativa 
compta amb la col·laboració de 
comerços, entitats, empreses i 
particulars que cedeixen objec-
tes per oferir-los com a premi 
amb la compra de paperetes, a 
més de voluntaris que hi partici-
pen de forma desinteressada. l

Llum verda a les obres de la via 
Alegria 
La signatura del contracte amb l’empresa adjudicatària permetrà iniciar els 
treballs abans de finalitzar l’any 

U n cop signat el corresponent 
contracte amb l’empresa ad-
judicatària, abans que finalitzi 

aquest 2017 està previst que comencin 

les obres de remodelació de la via Ale-
gria, una de les vies amb més trànsit de 
Fontpineda. 

Els treballs estan pressupostats en 
280.000 €, que aportarà íntegrament la 
Diputació de Barcelona. Posteriorment 

s’espera la concessió del finançament ja 
aprovat per a la remodelació dels car-
rers Sol i del Riu, del nucli urbà. l

Els treballs estan 
pressupostats en 280.000 €, 
que aportarà íntegrament la 
Diputació de Barcelona
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La ciutadania dona 5.700 quilos 
d’aliments i productes d’higiene i neteja 
La darrera recollida promoguda pel projecte «Tots a taula» se celebrava a diferents centres 
col·laboradors els passats dies 2, 3 i 4 de novembre

L a població pallejanenca tor-
nava a respondre de manera 
solidària a la darrera cam-

panya de recollida d’aliments i pro-
ductes de neteja i higiene personal 
promoguda conjuntament per l’As-
sociació Xarxa Solidària de Pallejà i 
l’Ajuntament en el marc del projec-
te «Tots a taula». En aquesta ocasió 
s’aconseguia recollir en només tres 
dies —el 2, 3 i 4 de novembre— 
5.700 quilos d’aliments i de produc-
tes de primera necessitat per a les 
famílies del municipi amb menys 
recursos.

Els punts de recollida es trobaven 
als diversos establiments col·labora-
dors, que van ser els supermercats 

Bon Preu, Mercadona i Condis, el 
Bon Àrea i el Mercat Municipal. Per 
tal de gestionar el recapte i la clas-
sificació del material, un cop més 
es va comptar amb el suport de la 
Xarxa de Voluntaris, que va aportar 
desinteressadament el seu treball a 
la iniciativa. l

La campanya va 
comptar amb Bon Preu, 
Mercadona, Condis, Bon 
Àrea i el Mercat Municipal 
com a establiments 
col·laboradors
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Nova edició de la Nit de Tapes i de la 
Shopping Night
Els comerços participants i el Mercat Municipal van tenir la possibilitat de donar a 
conèixer d’una manera diferent els seus productes

A quest passat 7 d’octubre la 
nostra vila tornava a celebrar 
dos esdeveniments units per 

la promoció que suposen per al comerç 
local, com són la Nit de Tapes i la Shop-
ping Night. Al llarg de la tarda els espais 
establerts van anar registrant una gran 
afluència de persones interessades en 
les propostes dels diferents comerços 
per a la nova temporada, les activitats 
infantils i les actuacions musicals. A par-
tir de les 20 h al mercat municipal es 
podien degustar tapes elaborades amb 
els productes que s’hi venen. Els assis-
tents van poder participar en el sorteig 
de vals de compra per valor de 500 €. l

Es van sortejar vals de 
compra entre els participants 
per valor de 500 €

Durant la setmana es 
van organitzar tallers 
d’autodefensa, per a aprendre 
a fer un midori i per a 
fomentar l’autoestima

Pallejà mostra el seu rebuig a la 
violència contra les dones
Durant el passat mes de novembre es van organitzar activitats diverses per a 
sensibilitzar la ciutadania sobre la igualtat de gènere

L’ Ajuntament de Pallejà es va 
sumar a la commemoració 
del Dia Internacional contra la 

Violència envers les Dones amb tot un 
seguit d’activitats centrades en la igual-
tat de gènere. L’acte institucional es va 
celebrar el dia 24 de novembre amb 
la lectura del manifest davant la porta 
del consistori i un record a les víctimes 
d’aquesta xacra social.

Al llarg de la setmana es van afegir al-
tres propostes com un taller d’autode-
fensa per a dones, un altre per a apren-
dre a fer un midori i un per a fomentar 
l’autoestima.

Durant el mes de novembre també 
s’ha dut a terme per primera vegada el 
taller d’escriptura narrativa Premi Delta, 
que ha estat organitzat amb la col·labo-
ració del IX Concurs de Narrativa per a 
Dones del Baix Llobregat. l
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Obertes les inscripcions per al 
Carnestoltes 2018
Les carrosses i comparses que hi vulguin participar tenen temps per a apuntar-s’hi 
fins al dia 6 de febrer

E ls pallejanencs i pallejanenques 
que vulguin participar en la rua 
del Carnestoltes 2018 tenen 

temps per a formalitzar les inscripcions 
fins al proper dia 6 de febrer. En concret, 
s’hi han d’apuntar tant les comparses 
com les carrosses que hi vulguin pren-
dre part. Un cop més, les comparses 
motoritzades que ho desitgin podran 
participar en el sorteig d’un equip de so 
per a acompanyar-se de música durant 
el recorregut.

La celebració del Carnestoltes comp-
tarà amb premis per a les diverses ca-
tegories, de les quals n’hi haurà una de 
general, una de joves de 18 a 25 anys 

i una de júnior per a nois i noies de 12 
a 17 anys. En aquests darrers casos cal-
drà un mínim de 5 persones per a poder 
formar una comparsa. l

El Carnestoltes comptarà 
amb una categoria general, 
una de juvenil per a nois i 
noies de 18 a 25 anys i una 
de júnior (de 12 a 17 anys)

La brigada treballa en el manteniment 
de la via pública
La poda de l’arbrat i la reparació de les voreres malmeses són algunes de les actuacions 
que duu a terme el personal municipal

A l llarg de les darreres setma-
nes, la brigada municipal 
ha participat en la poda de 

l’arbrat, una actuació que s’iniciava el 
passat mes d’octubre. Mentre que l’em-
presa responsable del manteniment de 
zones verdes s’ha encarregat del sector 
est de la població, el sector oest ha estat 
responsabilitat dels treballadors munici-
pals. Enguany la brigada treballa d’una 
forma més àgil, ja que disposa de més 
recursos amb dues màquines elevado-
res i una biotrituradora per als carrers 
on hi ha més volum de fulles i branques

Reparació de voreres

De la mateixa manera, cal destacar que 
la brigada ha reparat també aquests 
dies diverses voreres; entre d’altres, al 
carrer de l’Atlàntida i a l’avinguda Onze 
de Setembre. l



L’ADROC DE PALLEJÀ #101 NOVEMBRE/DESEMBRE 2017 Revista d’informació local22

Veïnes de Pallejà, aquests són uns temps convulsos 
que ens porten a nous horitzons.

Milers de ciutadans vam fer possible el referèn-
dum d’autodeterminació i vam demostrar que 
la força i voluntat d’un poble no s’aturen amb 
violència ni repressió. A Catalunya i a Pallejà som 
tossudes amb la democràcia i els nostres valors re-
publicans, no ens arronsaran en uns temps on es 
discuteixen les llibertats més elementals.

És molt important que sortim un altre cop, el 
21D, a defensar a les urnes la voluntat del nostre po-
ble, per reafirmar allò en què sempre hem cregut: 
una República Catalana sobirana, democràtica i 
social, que estigui al costat de la gent per defensar 
l’estat de dret de la cohort de lladres i mafiosos que 
vulneren les llibertats de la societat catalana; per 
construir un país on es cuidin les persones que 
més ho necessiten i no pas els IBEX-35 i els seus 
defraudadors; per lluitar per un món més net i atu-
rar les imposicions d’un TC polititzat que ens anul·la 
lleis contra el fracking i l’energia solar.

Pallejà no s’atura. ERC Pallejà ha crescut molt en 
aquests mesos i seguim lluitant perquè el poble 
segueixi desenvolupant-se des del riu fins a la 
muntanya, amb coherència, defensant els drets de 
totes les veïnes i fent partícip tothom dels projectes 
que ens uneixen.

Torna La Grossa amb la nostra «Una butlleta, un 
somriure». Com sempre, gràcies a la vostra col·labo-
ració, els beneficis seran destinats a causes socials.

Us desitgem que tingueu unes bones Festes i 
que en pugueu gaudir en companyia dels vostres.
Salut i República!

En Entesa no olvidamos la principal tarea que te-
nemos. Nacimos con un objetivo primordial: respe-
tando todos los matices, somos un grupo de gente 
progresista cuya actuación se centra en construir 
un Pallejà mejor, por encima de directrices de parti-
dos y de intereses que poco tienen que ver con las 
necesidades de nuestro pueblo.

Un Pallejà más justo, modificando impuestos 
y tasas. Es una tarea que hemos empezado con la 
reducción del IBI y de la tasa de basuras. Reorien-
tamos los tributos municipales para que las rentas 
medias y trabajadoras noten que su administración 
más cercana es consciente de sus dificultades.

Un Pallejà más limpio y transitable. Nuestra 
obsesión es mejorar las aceras, la circulación, el 
aparcamiento, los parques, las plazas. Calle a calle. 
Poco a poco estamos consiguiendo hacer muchas 
obras necesarias, aunque seguramente no tan vis-
tosas como los proyectos especulativos de antaño. 
Además, hemos conseguido más maquinaria de 
limpieza para augmentar la frecuencia de paso por 
nuestras calles.

Un Pallejà unido. Los vecinos y vecinas de Palle-
jà estamos acostumbrados a unirnos para cooperar 
en beneficio de nuestro pueblo. Y esa unión es un 
valor añadido para solicitar al próximo gobierno 
de la Generalitat que realice los proyectos que Pa-
llejà reclama desde hace años: reforma y mejora de 
la escuela Guimerà, más y mejores recursos para 
nuestro ambulatorio… Entesa tendrá las manos 
libres para exigirlo a los partidos que gobiernen 
la Generalitat.
     @entesapalleja         entesa.perpalleja 

Objetivo: Pallejà 

L’any 2017 passarà a la història com l’any en el qual 
s’han trencat moltes coses a la societat civil. El PDF 
sempre ha apostat i apostarà per la democràcia, pel 
diàleg i per la llibertat com a mètode per a trobar 
solucions als problemes que ens preocupen en el 
dia a dia.

És el moment de remar en la mateixa direcció, 
anem en el mateix vaixell i estem en el mateix mar, 
perquè si no és així farem aigües i no arribarem a 
port. 

A Pallejà, pel que fa a l’any 2017, recordem que 
vàrem aprovar uns pressupostos que prioritzen el 
foment de l’ocupació, l’atenció a les persones que 
pateixen aquesta interminable crisi i aposten per 
una millora dels espais públics. Ho hem aconseguit!

L’equip de govern, amb la col·laboració de partits 
responsables, hem aconseguit una rebaixa del 16 % 
del deute municipal. La decisió ferma és de seguir 
treballant en aquesta línia, sense apujar els impos-
tos; al contrari, abaixem l’IBI i la taxa d’escombraries.

Al barri de Fontpineda, aquest any hem treballat 
perquè la via Abadia de Poblet sigui una realitat. 
Hem treballat perquè en breu pugui començar el 
soterrament dels serveis de la via Alegria; ja s’ha 
signat el contracte per a iniciar les obres, amb un 
pressupost de 280.000 euros, assumits íntegrament 
per la Diputació de Barcelona del pressupost de le-
gislatura 2015/2019.

Finalment, desitjar un feliç 2018 a tothom, en 
companyia dels que més estimeu. Per Nadal, TOTS 
a casa!

Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Debido a la inestabilidad política y la inseguri-
dad jurídica generadas desde la celebración del 
referéndum del 1 de octubre por la Generalitat 
(ERC, PdeCat + CUP), más de 2.700 empresas han 
trasladado su sede social fuera de Cataluña y más 
de 1.000 su domicilio fiscal; de ellas, las 62 prin-
cipales empresas suponen un impacto directo en 
el PIB de 11.540 millones de euros (el 5,4 % de la 
economía catalana).

Los errores del independentismo han sido tan 
grandes que los autores del engaño y de la pos-
terior ruptura institucional, social y económica de 
Cataluña tendrían que tener como primer punto de 
su programa electoral una disculpa a la sociedad 
catalana.

Cataluña no puede permitirse otros 4 años más 
sin un gobierno que haga de gobierno y esté por 
la labor de gestionar y trabajar por los derechos so-
ciales y económicos de la ciudadanía. No podemos 
permitir que nos continúen engañando con su viaje 
al país de nunca jamás para que acaben destruyén-
donos y nos convirtamos en un territorio fantasma 
económica y socialmente; que un exgobierno que 
a pesar de todo lo que ha hecho, que ha recono-
cido la inviabilidad de un país independiente, 
después de la que ha liado, vuelva a presentarse a 
unas elecciones con el mismo discurso.

Ahora es imprescindible cambiar de rumbo 
en la política catalana, queremos liderar un go-
bierno que trabaje para todos los catalanes.

Desde la agrupación del PSC Pallejà os deseamos 
unas felices Fiestas y un próspero año nuevo 2018.
     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

Benvolguts veïns i veïnes de Pallejà, acaba l’any i 
continuem veient com el nostre poble segueix ple 
de brutícia gràcies que es va renovar el contracte 
amb l’empresa de neteja sense cap tipus de nego-
ciació, sabent que el servei contractat era totalment 
insuficient per a les necessitats del municipi. Aquest 
equip de govern, quan pensa posar una solució a 
aquest problema? Constatant que molta gent es 
queixa d’aquesta deixadesa, no s’hi pensa posar cap 
remei? Sembla ser que EP i els seus socis no veuen 
res o no ho volen veure. Tenim també el bar de la 
zona esportiva parat des de l’inici de la seva legis-
latura, provocant un mal servei als usuaris de les 
instal·lacions esportives. Fins quan? El temps ho dirà.

Aquest equip de govern, a l’última legislatura, 
va recollir firmes per treure la taxa d’escombraries i 
s’omplia la boca dient que s’havia de treure sí o sí; 
doncs ara resulta que no es pot treure i hi fan una 
petita rebaixa. Treure-la és competència de l’Ajunta-
ment, i no hi ha cap llei que els obligui a mantenir-la. 
Per què no la treuen si era tan senzill? O ara ja no 
ho és? Bé, sembla ser que és molt més fàcil atacar, 
destruir i enganyar que governar!

Des del nostre grup donem suport al nostre 
president i a tots els empresonats perquè siguin a 
prop de les seves famílies en els propers dies. També 
volem demanar-vos la vostra confiança per al nos-
tre president Puigdemont, expulsat del seu càrrec, 
perquè pugui tornar a ser-ho el dia 22 de desembre.

Volem desitjar-vos a tothom unes molt bones 
Festes i un feliç 2018.

A aquellos que se llenan la boca de «democràcia» pero 
no respetan las reglas aprobadas democráticamen-
te por todos, que no les gustan (ni aun las suyas); a los 
que piden «dret a decidir» pero solo nos reconocen 
ese derecho a decidir qué es España a los catalanes 
(y si pueden, solo a los catalanes separatistas); a quie-
nes se quejan de la «judicialització de la Política» pero 
quieren pisotear la independencia judicial preten-
diendo que políticos corrijan resoluciones de jueces; 
es decir, que quieren la politización de la Justicia; a los 
que alardean de #valors pero, cobarde y felonamen-
te, se bajan del onírico barco rumbo a Ítaca con solo 
oler el iceberg, dejando a su crédula tripulación con 
los paniaguados violinistas; a aquellos que presumen 
de ser «la salvació de Catalunya» pero en ella han 
arruinado la convivencia y van camino de hacer lo 
mismo con su economía y su prestigio; a quienes fin-
gen defender una «escola catalana de tots» cuando 
solo quieren una escuela catalanista adoctrinadora; 
a los que dicen ser la revolución de #somriures pero 
señalan, hostigan y pretenden intimidar a los que 
plantamos cara a su infame totalitarismo,

SE HACE SABER
que ni con desprecio, ni con insultos ni con pinta-
das conseguirán que cejemos en nuestro empeño: 
CIUDADANOS seguirá SIEMPRE defendiendo que 
TODOS los ciudadanos SOMOS IGUALES en dere-
chos y obligaciones. Que la razón y la verdad, el bien, 
prevalezcan.

«Es extraña la ligereza con que los malvados 
creen que todo les saldrá bien.» Victor Hugo
     Cs_Palleja           CiutadansPalleja
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Consecuencias de un 
desastre anunciado

Un any històric
Deixadesa del 
Govern de Pallejà

     @PDeCATPALLEJA           @PDeCATPALLEJA
     640390280
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Notícies 
 breus

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 05/10/2017

l Aprovació de les dues festes locals al municipi de Pallejà per a l’any 
2018
l Aprovació de les tarifes dels serveis d’escolarització de la Llar d’Infants 
Municipal L’Espurna per al curs 2017/2018
l Moció dels grups municipals EP, PDF i PDeCAT de suport al 
Correllengua 2017
l Moció del grup municipal C’s en defensa de funcionaris i de 
treballadors públics municipals
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 33/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 34/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 35/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 

l’Ajuntament de Pallejà núm. 36/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 37/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Moció de l’Alcaldia de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i 
Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i 
d’emergències
l Aprovació de l’acord de transacció entre ASFALTADOS Y VIALES DEL 
VALLES, SAL, i l’Ajuntament de Pallejà referent al concurs abreujat 
358/2012 BR sobre reclamació d’interessos de demora
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 38/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Moció del grup municipal ERC de condemna a la brutalitat policial de 
l’Estat a Catalunya
l Moció del grup municipal PDeCAT de condemna a tota la violència 
injustificada generada per l’Estat espanyol a Catalunya

Un any més, la Sala Pal·làdius 
acollirà una festa per a rebre el 
nou any. La celebració estarà 
oberta a les persones de més 
de 16 anys i tornarà a oferir dos 
ambients musicals diferents. 
Enguany les i els joves de Palle-
jà que tinguin el Carnet Jove de 
Pallejà pagaran 7 € per l’entrada 
anticipada i els/les que no el tin-
guin en pagaran 14 per la ma-
teixa entrada. El preu de l’entra-
da adquirida a la taquilla serà de 
12 € amb el carnet i 19 € sense. 
Les entrades no inclouran cap 
consumició. l

Festa de Cap 
d’Any a la Sala 
Pal·làdius

La Biblioteca de Pallejà ja ha 
arribat als quinze anys des que 
va ser inaugurada a l’edifici 
del Castell. Per tal de celebrar 
aquesta data, el passat 10 de 
novembre es programaven di-
verses activitats. l

La Biblioteca de 
Pallejà celebra 
el seu quinzè 
aniversari

En el marc del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible, l’Ajunta-
ment de Pallejà, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
posa a l’abast dels comerciants 
la possibilitat d’obtenir un in-
forme individualitzat del seu 
consum energètic. L’objectiu 
és obtenir propostes concretes 
per a incrementar l’eficiència i, 
per tant, l’estalvi. l

Millora de 
l’eficiència 
energètica per 
als establiments 
comercials

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari i urgent 25/10/2017

l Ratificació de la urgència de la convocatòria
l Aprovació del conveni d’encàrrec de la gestió entre els ajuntaments 
de la Palma de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló, Subirats, Torrelles de Llobregat, Corbera de 
Llobregat, Cervelló, Pallejà i Vallirana
l Aprovació provisional de la primera revisió de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2018
l Aprovació del reconeixement dels interessos de demora de 
l’expropiació per ministeri de la llei del terreny propietat de la mercantil 
BARCELONA PARK I, SA

l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de 
l’Ajuntament de Pallejà núm. 41/2017, corresponent a l’exercici 2017
l Moció dels grups municipals EP, PDF i PDeCAT de rebuig a la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya i en defensa de l’autogovern
l Moció del grup municipal ERC per demanar la llibertat de Jordi 
Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, i de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium Cultural

Aquest passat 21 de novembre 
la sala d’actes del Castell rebia 
el tradicional concert de Santa 
Cecília, patrona de la música. 
El concert d’enguany anava a 
càrrec de l’alumnat i el profes-
sorat del Taller de Música Muni-
cipal de Pallejà. l

Concert del Taller 
de Música per 
Santa Cecília




