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El manteniment dels 
equipaments i la via 
pública, una prioritat  
Durant el 2017 es van desenvolupar diversos 
projectes per a garantir la seguretat de vehicles 
i vianants
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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
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L’atur disminueix fins arribar a la xifra 
més baixa des de l’inici de la crisi

Nova campanya per a 
evitar comportaments 
incívics a la via pública

Més de 1.700 persones 
participen en el 
Carnestoltes de Pallejà

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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A l llarg del 2017 s’han realitzat fins a 

una quinzena d’actuacions diferents 

de millora de la via pública: s’ha repa-

rat la calçada, s’han creat passos elevats, hem mi-

llorat cruïlles... I tot i que individualment es puguin 

considerar obres menors, en el seu conjunt són un 

dels principals projectes de l’Ajuntament de Pallejà 

per a l’actual mandat.

Ens hem marcat el compromís de fer que els 

espais que compartim tots i totes siguin més se-

gurs, més fàcilment transitables i que convidin a 

gaudir del nostre municipi a peu de carrer. Al llarg 

dels anys hem vist com molts d’aquests carrers es 

degradaven o presentaven problemes sense que 

s’apliqués una solució. Això ens ha portat a una si-

tuació de deteriorament dels espais públics que 

calia afrontar.

Més enllà de les polítiques puntuals, de les mesu-

res particulars, des de l’Ajuntament treballem amb 

la voluntat de millorar el dia a dia del conjunt de 

la ciutadania. Aquest ha de ser el principal llegat 

d’aquests quatre anys: volem que sigui més cò-

mode viure a Pallejà. Això suposa invertir en mo-

bilitat, treballar per la millora del transport públic o 

rebaixar la pressió fiscal sobre les famílies.

El nostre és un municipi en el qual val la pena 

sortir al carrer per gaudir tant del nostre patri-

moni com de la resta de pallejanencs i palleja-

nenques. Ara podem dir que hem fet una passa 

endavant perquè sigui així. l

A lo largo del 2017 se han realizado has-

ta una quincena de actuaciones dis-

tintas de mejora de la vía pública: se 

ha reparado la calzada, se han creado pasos eleva-

dos, hemos mejorado cruces... Y aunque individual-

mente puedan considerarse obras menores, en su 

conjunto son uno de los principales proyectos del 

Ayuntamiento de Pallejà para el actual mandato.

Nos hemos marcado el compromiso de hacer 

que los espacios que compartimos todos y todas 

sean más seguros, más fácilmente transitables y 

que inviten a disfrutar de nuestro municipio a pie 

de calle. A lo largo de los años hemos visto cómo 

muchas de estas calles se degradaban o presenta-

ban problemas sin que se aplicase una solución. 

Esto nos ha llevado a una situación de deterio-

ro de los espacios públicos que era necesario 

afrontar.

Más allá de las políticas puntuales, de las medi-

das particulares, desde el Ayuntamiento trabaja-

mos con la voluntad de mejorar el día a día del con-

junto de la ciudadanía. Este debe ser el principal 

legado de estos cuatro años: queremos que sea 

más cómodo vivir en Pallejà. Esto supone invertir 

en movilidad, trabajar por la mejora del transporte 

público o rebajar la presión fiscal sobre las familias.

El nuestro es un municipio en el que vale la pena 

salir a la calle para disfrutar tanto de nuestro 

patrimonio como del resto de habitantes. Ahora 

podemos decir que hemos dado un paso adelante 

para que sea así. l

La gran obra pública que duem a terme en aquesta 
legislatura és el treball carrer a carrer

La gran obra pública que llevamos a cabo en esta 
legislatura es el trabajo calle a calle

«Ens hem marcat el compromís 
de fer que els espais que 
compartim tots i totes siguin 
més segurs i més transitables»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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L’Ajuntament prioritza el 
manteniment dels carrers i espais 
públics
Al llarg de l’any 2017 es van dur a terme actuacions diverses per a millorar la mobilitat 
de vehicles i vianants

M és enllà dels grans projectes 
de la legislatura, una de les 
prioritats de l’actual equip 

de govern és garantir la qualitat de vida 
de la ciutadania. El manteniment dels 
serveis i equipaments municipals ha 
estat bàsic per a aconseguir-ho, però 
també hi ha contribuït la millora de 
la mobilitat al municipi per a garantir 
que els pallejanencs i pallejanenques 

s’hi puguin desplaçar a peu, en cotxe o 
en bicicleta amb la màxima seguretat 
i gaudint de Pallejà, dels seus carrers i 
del seu entorn. Amb aquesta finalitat, 
durant l’any passat, l’Ajuntament va 
dur a terme actuacions diverses, com 
l’arranjament de voreres malmeses, la 
implantació de nova senyalització ho-
ritzontal i vertical o el canvi del mobi-
liari urbà. l 

12 PROJECTES QUE HAN MILLORAT EL MUNICIPI

1. Nova senyalització i passos de 
vianants al barri de la Magina

2. Millora de la cruïlla de la rambla Riera Boter amb la ronda 
Santa Eulàlia

3. Instal·lació d’un sistema de LED 
en l’enllumenat del carrer Loreto

4. Reconstrucció del mur del casal 
de la gent gran

5. Reparacions puntuals de l’asfalt 
als carrers Ramon Llull, Barcelona i 
Ausiàs March, entre d’altres

Entre les actuacions 
realitzades hi ha 
l’arranjament de voreres, 
la implantació de nova 
senyalització i el canvi del 
mobiliari urbà
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6. Arranjament del parc del carrer Joan Maragall amb la instal·lació d’un 
rocòdrom i una tirolina

8. Col·locació d’un nou paviment 
que redueix la contaminació a la 
plaça Miquel Ricard 

9. Pavimentació de la vorera del 
passeig de les Masies, en el tram 
entre el camí del Forn i el carrer Pi i 
Maragall

7. Instal·lació de baranes a les 
escales de la plaça J. Molins Figueres

10. Millora de la seguretat a les 
cruïlles del carrer Pau Claris amb els 
carrers Loreto i Sant Isidre

12. Pas de vianants elevat a la cruïlla de la rambla Onze de Setembre amb 
el carrer Joan Maragall

11. Rehabilitació de la façana 
principal de l’edifici del Castell
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Més places d’aparcament a l’avinguda 
Prat de la Riba 
Els vehicles hi estacionen en semibateria inversa, una posició que ofereix més seguretat a 
conductor i acompanyants

E l passat mes de desembre es van 
habilitar places d’aparcament 
en semibateria inversa al costat 

muntanya de l’avinguda Prat de la Riba, 
en el tram comprès entre el carrer Joan 
Maragall i el carrer Mestre Falla. L’ac-
tuació pretenia augmentar el nombre 
de places i reduir l’amplada dels carrils 
de circulació, amb la qual cosa s’obliga 
també els vehicles a reduir la velocitat.

Aquesta posició dels vehicles es con-
sidera més segura, ja que permet una 
incorporació al trànsit cap endavant i 

La semibateria inversa permet 
incorporar-se al trànsit marxa 
endavant i amb el 100 % de 
visibilitat

amb el 100 % de visibilitat. Així mateix, 
en cas de portar-hi infants, la porta del 
cotxe actua de barrera i els obliga a 
anar cap a la vorera, on es troba també 

el maleter. Aquests treballs han inclòs la 
instal·lació d’un mirall a la incorporació 
del carrer Vicenç Nubiola que permet 
millorar la visibilitat. l

Millora de la visibilitat en els passos 
de vianants
S’han senyalitzat zones d’estacionament per a motos al carrer Joan Maragall per 
a garantir-hi la seguretat 

A mb la voluntat de garantir la 
seguretat dels pallejanencs 
i pallejanenques que diària-

ment es desplacen pel carrer Joan Ma-
ragall, un dels més transitats del muni-
cipi, l’Ajuntament ha decidit millorar la 
visibilitat en els passos de vianants. En 
el tram comprès entre les avingudes 
Prat de la Riba i Onze de Setembre, s’han 
senyalitzat estacionaments per a motos 
amb l’objectiu que els vehicles que hi 
circulen guanyin visibilitat en aquests 
punts que, fins ara, podien resultar 
perillosos. Aquesta actuació s’ha dut a 
terme en coincidència amb l’augment 

La pèrdua d’aparcament 
en aquesta via es veu 
compensada amb l’augment 
de places a l’avinguda Prat 
de la Riba

de les places d’aparcament a l’avinguda 
Prat de la Riba per tal de no perjudicar 
els veïns i veïnes de la zona. l
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E n els darrers mesos de l’any 2017, 
l’Ajuntament de Pallejà va dur a 
terme una actuació d’urgència al 

carrer Ramon Llull, en el tram comprès 
entre els carrers Ausiàs March i Josep 
Maria de Segarra. El motiu va ser l’en-
fonsament de la calçada provocat per 
unes pèrdues en el col·lector del cla-
vegueram. Els treballs es van iniciar de 
forma immediata amb la intenció de 
garantir la seguretat de vehicles i via-
nants. Primer es va fer una inspecció de 
la xarxa que va permetre veure l’estat 
del tub i detectar-hi les filtracions, i pos-

Adequació del carril bici situat a la 
ronda Santa Eulàlia
Els treballs han consistit a tornar a pintar la senyalització entre la rotonda nord i 
el Pla de l’Olivella

E l passat mes de desembre es van 
portar a terme uns treballs d’ade-
quació i repintada d’una part del 

carril bici de la ronda Santa Eulàlia. El 
tram reformat té una llargada d’1,4 qui-
lòmetres i va des de la rotonda nord fins 
al Pla de l’Olivella. Amb aquestes millo-
res, l’Ajuntament vol donar més visibili-
tat i seguretat a l’espai i fomentar l’ús de 
la bicicleta dins el nucli urbà.

 Durant el 2018, hi ha previst realitzar 
un nou carril bici, que serà la continua-
ció del de la ronda Sant Eulàlia i que arri-
barà fins a l’estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Quatre Camins, passant 
pel polígon. Aquesta ampliació perme-
trà als pallejanencs i pallejanenques ac-
cedir en bicicleta de manera segura a la 
zona industrial i connectarà també amb 
l’estació d’intercanvi. En una fase poste-
rior, es preveu allargar el carril bici fins 
al municipi veí de Sant Vicenç dels Horts 
i completar així la xarxa metropolitana 
pedalable (BiciVia).

Actuació d’urgència al carrer Ramon 
Llull per a reparar-ne la calçada
Unes filtracions en el clavegueram van provocar-hi un enfonsament de l’asfalt

Els treballs es van realitzar 
en el tram comprès entre els 
carrers Ausiàs March i Josep 
Maria de Segarra

teriorment se’n procedí a la reparació i a 
l’asfaltat de tot el carrer.

El cost de les obres es va finançar amb 
el romanent que l’Ajuntament té reser-
vat per a imprevistos en el pressupost 
municipal. l

 
Aquesta actuació s’emmarca dins de 

les polítiques que desenvolupa l’Ajun-
tament per a fomentar la mobilitat 
sostenible, fent ús del transport públic 
o amb desplaçaments a peu, i aconse-
guir una reducció dels efectes del canvi 
climàtic. l

Aquest 2018 es donarà 
continuïtat a aquest carril 
bici que passarà pel polígon 
industrial i arribarà fins a 
l’estació de FGC de Quatre 
Camins
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Continuen les obres de millora 
a la via Abadia de Poblet
Actualment es treballa en el condicionament de la zona 
d’aparcament propera a l’escola L’Oreig

L’ Ajuntament va aprofitar les va-
cances escolars per a realitzar 
uns treballs d’asfaltat a la via 

Abadia de Poblet. Tot i el que preveia el 
projecte, finalment es va asfaltar el car-
rer des del seu inici.

Pel que fa al soterrament de serveis, 
de moment s’han ampliat les voreres 
i s’ha millorat el servei de subminis-
trament d’aigua amb la col·laboració 
i la inversió d’Aigües de Barcelona. En 
aquests moments, les obres continuen 
pendents dels treballs que hi han de 
realitzar les companyies de llum i telè-
fon. Es preveu que hi hagi talls de llum 
de forma esporàdica tot i que s’intentarà 
que aquests afectin el mínim possible 
als veïns i veïnes de la zona. D’altra ban-
da, les obres de la zona d’aparcament 
propera a l’escola L’Oreig avancen a 

Arranjament del camí que uneix les vies 
Alegria i Alemana
En breu s’iniciaran les obres de soterrament de serveis, que seran finançades per la 
Diputació de Barcelona

A mb la voluntat de garantir 
la seguretat dels vianants, la 
Comissió Municipal de Ges-

tió de Fontpineda ha dut a terme una 
remodelació del camí que uneix les 
vies Alegria i Alemana. Es tracta d’un 
camí que des de l’any 2014 utilitzen 
molts infants, joves i famílies per a des-
plaçar-s’hi des de la zona de L’Oreig i la 
Gran Via.

Els treballs han consistit en l’amplia-
ció del camí, reforçant aquelles zones 
que s’havien deteriorat a causa dels 
temporals de pluja. Així mateix, s’ha 
decidit construir unes escales de fusta 
per substituir a les existents, que eren 
de terra, amb la intenció que els pa-
llejanencs i pallejanenques hi puguin 

passejar d’una manera segura i gaudir 
del paisatge i l’entorn del barri.

Soterrament de                 
serveis  

En aquests primers mesos de l’any 
s’han iniciat les obres de soterrament 
de serveis a la via Alegria, un dels prin-
cipals projectes d’aquesta legislatura. 
Aquestes tindran un cost aproximat de 
280.000 euros, que seran finançats de 
forma íntegra per la Diputació de Bar-
celona. Des de la CMGF es preveu anar 
informant als veïns i veïnes de les afec-
tacions que les obres puguin ocasionar. 
Així mateix, els residents tindran infor-
mació puntual a mesura que el projec-
te vagi avançant. l

Treballs de 
manteniment 
a la carretera 
de Fontpineda

A finals de l’any pas-
sat es van iniciar uns 
treballs de millora i 

neteja a la carretera que uneix 
Fontpineda amb el nucli urbà 
amb la intenció de garantir la 
seguretat dels vehicles que uti-
litzen diàriament aquesta via. 
Aquests han consistit a treu-
re’n les pedres que hi han anat 
caient i fer una desbrossada de 
la mala herba existent. l

bon ritme amb la intenció que es pugui 
aprofitar també com a zona ajardinada. 
En aquest espai, que fa poc temps que 
és de propietat municipal, se celebrarà 
la propera Festa de l’Arbre, que arribarà 
a la seva 19a edició. l
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P allejà disposa, des del passat 
mes de desembre, de passos 
de vianants pintats de colors. 

Es tracta d’una mesura impulsada des 
d’Alcaldia amb la intenció de garantir 
la seguretat a l’entorn dels centres edu-
catius. El que es pretén és donar-los un 
aire simpàtic i molt visible que ajudi a 
millorar la mobilitat. Aquests treballs 
s’han realitzat en els passos de vianants 
més propers a les escoles Àngel Gui-
merà, Jacint Verdaguer i La Garalda.

Aquesta actuació inclou també al-
tres mesures com la senyalització d’un 
cartell amb la paraula «escola» abans 

Es pinten de colors els passos de vianants 
a l’entorn dels centres educatius
La mesura pretén reforçar la seguretat dels alumnes de les escoles Àngel Guimerà, Jacint 
Verdaguer i La Garalda

Els treballs de senyalització 
inclouen uns cartells a terra per 
a recordar als conductors que 
circulen per una zona escolar

d’arribar al pas de vianants per a re-
cordar als conductors que circulen per 
una zona escolar. Els vianants també 
troben una fletxa a terra amb la frase 
«Mira sempre», que pretén recordar 
als infants que han d’anar amb compte 
abans de creuar el carrer. l

La preinscripció escolar es farà 
del 13 al 24 d’abril
La matrícula per als ensenyaments obligatoris s’endarrereix 
i s’haurà de formalitzar a finals del mes de juny

E l Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
ha fet públiques les dates oficials 

Les famílies han de presentar 
la documentació requerida al 
centre que hagin escollit en 
primer lloc

La Molinada 
obté el 
certificat de 
qualitat ISO

E l servei de formació de 
l’Ajuntament ha obtin-
gut la certificació de 

qualitat ISO 9001, que reconeix 
la qualitat del servei que s’ofe-
reix a La Molinada. Durant el 
mes de gener es va dur a terme 
l’auditoria que certifica que es 
compleix la nova normativa pel 
que fa a la impartició de certi-
ficats de professionalitat, pràc-
tiques en empreses i accions 
formatives. l

per a formalitzar la preinscripció esco-
lar per al curs 2018-2019. En el cas dels 
estudis de segon cicle d’educació infan-
til, primària i secundària obligatòria, el 
termini per a presentar les sol·licituds 
s’obrirà el dia 13 d’abril i finalitzarà el 
dia 24 del mateix mes. Durant aquests 
dies, les famílies hauran de portar tota 
la documentació requerida al centre 
que hagin sol·licitat en primer lloc. El 
dia 3 de maig es publicaran les llistes 
provisionals i, posteriorment, del 4 al 8 
de maig es podran presentar les recla-
macions que es considerin pertinents. 
La llista definitiva d’admesos es donarà 
a conèixer el 12 de juny i el període de 
matriculació s’obrirà del 21 al 27 del ma-
teix mes.

El calendari s’ha endarrerit enguany a 
petició de la comunitat educativa, amb 
la intenció que els alumnes que es tro-
bin en situació de canvis puguin parti-
cipar en el procés de forma ordinària. l
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L’atur disminueix fins a xifres anteriors 
a l’inici de la crisi econòmica
El mes de febrer va finalitzar amb una taxa del 8,8 %, tres punts per sota 
de la mitjana catalana

L es últimes xifres d’atur registra-
des mostren una tendència a la 
baixa. Durant el mes de febrer 8 

persones van trobar feina, un fet que ha 
suposat que Pallejà arribi a la xifra més 
baixa de desocupació des de l’inici de la 
crisi econòmica. En el seu moment més 
àlgid, al febrer del 2013, la xifra d’atu-
rats va arribar a les 893 persones i, en 
canvi, el passat mes de febrer va acabar 
amb 464 persones desocupades i una 
taxa d’atur del 8,8 %, tres punts per sota 
de la mitjana catalana. Des de l’Ajun-
tament es continua apostant per po-

lítiques d’impuls de l’ocupació i per la 
formació subvencionada amb l’objectiu 
de reduir la xifra d’aturats al municipi i 
ajudar els pallejanencs i les pallejanen-
ques a trobar una oportunitat laboral 
de qualitat. l

El mes de febrer va 
finalitzar amb 464 persones 
desocupades, la xifra més 
baixa des del febrer del 2013

Un 60 % dels alumnes de formació 
ocupacional aconsegueixen trobar feina
Amb aquestes accions formatives, un total de 90 persones han obtingut una qualificació 
professional homologada

A l llarg de l’any 2017 l’Ajun-
tament de Pallejà va oferir 
2.470 hores de formació en 

les instal·lacions municipals. Un total 
de 90 persones van participar en un se-
guit de cursos subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons So-
cial Europeu que permetien als alum-
nes obtenir una qualificació profes-
sional homologada. Des del consistori 
s’ha fet un seguiment d’aquests alum-
nes i s’ha confirmat que un 60 % ha 
trobat feina en els sis mesos posteriors 
a la finalització del curs. Les diverses 
accions formatives formen part de les 

polítiques d’ocupació impulsades des 
del consistori amb la intenció d’afavo-
rir la inserció laboral dels pallejanencs 
i pallejanenques que es troben en si-
tuació d’atur. Els alumnes que hi han 

Les diverses accions 
formatives han permès als 
alumnes obtenir un Certificat 
de Professionalitat

participat han obtingut un Certificat 
de Professionalitat en un dels àmbits 
proposats. Les quatre especialitats eren 
magatzem, atenció a la dependència, 
neteja i serveis administratius. l
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Noves accions formatives per a 
persones a l’atur
Durant el 2018, s’oferiran cursos relacionats amb la informàtica i les noves 
tecnologies, tècniques de recerca de feina i seguretat alimentària

U n any més, l’Ajuntament realit-
zarà durant el 2018 diferents 
formacions adreçades priori-

tàriament a les persones desocupades 
per ajudar-les en la recerca de feina i 
la millora de les seves capacitats pro-
fessionals. Els àmbits de formació que 
s’ofereixen són: informàtica i noves tec-
nologies, tècniques de recerca de feina 
i seguretat alimentària. 

Conjuntament amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, també s’ofe-
reixen formacions especialitzades d’ac-
tivitats auxiliars de magatzem i de nete-
ja de superfícies i mobiliari en edificis i 
locals. Així mateix, hi ha dos cursos més 
que es van iniciar al mes de gener: acti-
vitats administratives en la relació amb 
el client i anglès de gestió comercial. 
Totes aquestes especialitats inclouen 

FORMACIONS 
OCUPACIONALS 2018 
l Activitats auxiliars de magatzem 
l Neteja de superfícies i mobiliari 
    en edificis i locals
l Activitats administratives en la 
    relació amb el client 
l Anglès de gestió comercial
l Manipuladors/es d’aliments
l Iniciació a l’Excel
l Elevador Pitch
l Sortides laborals
l Com superar una dinàmica de 
    grups

pràctiques professionals en centres de 
treball, que permeten als alumnes par-
ticipants obtenir un Certificat de Profes-
sionalitat i posar en pràctica tots els co-
neixements adquirits durant els cursos 
formatius. 

Les persones interessades han 
d’adreçar-se a les instal·lacions de La 
Molinada per tal de realitzar la sol·lici-
tud de preinscripció. l 
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Nou punt de recàrrega ràpida de vehicles 
elèctrics 
La nova electrolinera permet carregar el 80 % de la bateria en 30 minuts i disposa de 
connectors diferents per donar servei a qualsevol vehicle

E l consistori, conjuntament amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), ha inaugurat un nou 

punt de recàrrega ràpida a la ronda 
Santa Eulàlia. La nova electrolinera, que 
està situada al costat de la rotonda de 
sortida de l’A2, permet carregar el 80 % 
de la bateria en 20 o 30 minuts. A més, 
disposa de tres connectors diferents per 
donar servei a qualsevol vehicle elèctric 
del mercat.

Amb aquesta nova estació, el municipi 
ja compta amb cinc punts de recàrrega 
per als cotxes elèctrics. Els altres quatre 
punts estan emplaçats al mercat munici-
pal de Pallejà i són de recàrrega semiràpi-
da. Per tal de poder fer ús de tots ells cal 

L’ Ajuntament ha posat en mar-
xa un programa d’estalvi i 
eficiència energètics per a 

proporcionar assessorament individua-
litzat a establiments locals. En total, 11 
comerços han sol·licitat participar en 
aquest projecte, que compta amb el 

Els comerços s’estalviaran fins a un 41 % 
anual en la factura de la llum
Un total d’11 establiments han participat en un projecte municipal que els ajudarà a 
identificar mesures per a potenciar l’estalvi i l’eficiència energètics

Aquest canvi suposarà un 
benefici per al municipi amb 
un estalvi en les emissions 
de CO2 de 4.870,60 kg

registrar-se com a usuari de la xarxa me-
tropolitana d’electrolineres de l’AMB. To-
tes aquestes accions contribueixen a fa-

cilitar la implantació del vehicle elèctric 
i fomentar el canvi de model cap a una 
mobilitat més sostenible i neta. l

suport de la Diputació de Barcelona. Al 
llarg del darrer trimestre del 2017, s’ha 
realitzat un estudi personalitzat dels di-
versos establiments participants, que ha 
consistit en la recollida de les factures 

del darrer any i la revisió dels compta-
dors i dels consums principals. 

Amb aquests indicadors, el personal 
tècnic del programa ha presentat una 
proposta individualitzada a cada esta-
bliment, relacionada amb ajustos de 
potència i altres mesures bàsiques que 
contribueixen a un ús més eficient de 
l’energia i a un abaratiment dels costos. 
El consistori vol ajudar així a potenciar 
un comerç més competitiu i responsable 
al municipi.

Els resultats mostren que amb aques-
tes noves mesures els comerços es po-
dran estalviar fins a un 41,65 % de mit-
jana en la seva factura de la llum anual. 
A més, aquest canvi suposarà un estalvi 
en les emissions de CO2 de 4.870,60 kg, 
fet que beneficiarà també el conjunt de 
Pallejà. l
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D avant del fort increment d’ac-
tuacions incíviques a la via 
pública en els darrers mesos, 

l’Ajuntament ha decidit posar en mar-
xa una campanya de prevenció per 
garantir que tots els pallejanencs i pa-
llejanenques puguin gaudir d’uns es-
pais públics nets i de qualitat. Des del 
consistori es demana la corresponsa-
bilitat de la ciutadania amb l’objectiu 
d’evitar determinats comportaments 
que suposen que hi hagi carrers plens 
de brutícia, vidres trencats de forma in-
tencionada en zones infantils, parcs on 
els joves van a beure a diari, excrements 
de gossos a les voreres o trastos aban-
donats al costat dels contenidors.

Tot i que el municipi disposa de ser-
veis de manteniment, neteja viària i 
recollida de residus, aquests comporta-
ments incívics degraden l’espai públic i 
suposen una despesa anual que acaba 
assumint tota la ciutadania a través del 
pressupost municipal.

Una campanya que busca 
herois i heroïnes

La campanya «Més herois, més civisme, 
més Pallejà», vol instar els pallejanencs 
i pallejanenques a treure aquella part 
de responsabilitat comuna que tots te-
nim a dins: la veu de la consciència. El 
tret de sortida va coincidir amb les fes-
tes de Carnestoltes i Santa Eulàlia, amb 
l’objectiu de desvincular el concepte 
de diversió de termes com vandalisme, 
brutícia, baralles o manca de respecte. 
Aquest mes de març la campanya està 
abordant la problemàtica dels trastos 
abandonats a la via pública, recordant 
a la ciutadania que existeix un servei 
gratuït de recollida molt senzill d’utilit-
zar i que deixar-los abandonats sense 
avís és un acte incívic. 

En els mesos posteriors, i fins a l’estiu, 
es preveu incidir en altres àmbits com 
l’abocament de residus en espais na-

L’Ajuntament aposta per fomentar 
el civisme
Es posa en marxa una campanya per a garantir que la ciutadania pugui gaudir d’uns espais 
públics nets i de qualitat

La importància 
de viure en una 
societat cívica 

«Civisme» prové del llatí 
civilitas i es defineix com 
el conjunt de qualitats que 
permeten a la ciutadania 
viure en un mateix territori 
respectant unes normes de 
convivència, unes regles del 
joc i uns drets bàsics. Des 
del consistori es demana la 
col·laboració ciutadana per 
a fer de Pallejà un municipi 
basat en el respecte als altres 
i a tot allò que es considera 
compartit o públic.

Un dels objectius de la 
campanya és desvincular 
el concepte de diversió 
d’altres com el vandalisme, 
la brutícia o la manca de 
respecte

turals, la presència d’excrements d’ani-
mals al carrer o el respecte pel mobiliari 
urbà. També es vol evitar que els joves 
utilitzin els parcs com a zones recreati-
ves on anar a beure. En definitiva, des 
de l’Ajuntament es volen afavorir deter-
minades conductes per fer de Pallejà 
un municipi cívic i sostenible propi del 
segle XXI. l
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Presentació de la campanya «Dona, 
Pallejà està amb tu»
La iniciativa vol donar a conèixer tots els serveis que la dona té al seu abast per a 
fer front a una situació de violència masclista

E l passat divendres 26 de gener 
es va fer l’acte de presentació 
de la nova campanya contra la 

violència masclista a Pallejà. Sota el títol 
«Dona, Pallejà està amb tu», la iniciativa 
vol donar a conèixer tots els serveis mu-
nicipals i supranacionals que la dona té 

al seu abast per a fer front a una situa-
ció de violència masclista. La presenta-
ció es va fer al Castell, on van participar 
representants de tots els serveis que 
formen part del circuit de detecció i 
atenció a la dona, com són el CAP, els 
Mossos d’Esquadra, els Serveis Socials, 

L’acte de presentació va 
comptar amb representants 
de tots els serveis que 
formen part del circuit de 
detecció i d’atenció a la 
dona

la Policia Local i la Regidoria d’Igualtat. 
Durant l’acte també es va oferir una ses-
sió de cinefòrum.

Un problema estructural

La violència masclista és un problema 
social i estructural que requereix una 
implicació global per part de tots els 
agents socials i de la ciutadania. L’últim 
informe sobre violència contra les do-
nes, publicat per l’Observatori del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, desta-
ca l’augment del nombre de denúncies 
per violència de gènere durant el tercer 
trimestre del 2017; concretament, 94 
denúncies més que en el mateix perío-
de del 2016 i 10 més que en el segon 
trimestre del 2017.

Des de l’àmbit local, es vol promoure 
una política activa i transversal per tal 
de donar una resposta integral i coor-
dinada entre tots els professionals que 
treballen per la prevenció, la detecció 
i l’atenció a les dones que pateixen 
violència masclista. l 

Un mes de març dedicat a la dona
El 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona, es va llegir un manifest a favor de la vaga 
feminista convocada a nivell internacional

P allejà ha commemorat el Dia de 
la Dona amb un mes de març ple 
de propostes. L’acte central es 

va celebrar el 8 de març amb diferents 
accions informatives sobre la vaga femi-
nista convocada a nivell internacional i 
la lectura d’un manifest per reivindicar 
el paper de les dones a la nostra societat. 
Més enllà d’aquesta concentració, es van 
programar activitats diverses durant tot 
el mes entre les quals no va faltar forma-
ció adreçada a dones emprenedores per 
a potenciar el lideratge i el talent feme-
nins, una performance visual a la plaça 
del Castell i un taller de ioga. Tallers de 

scrap i sobre el món de les bruixes i una 
xerrada-degustació sobre cuina saluda-

ble i creativa han estat altres iniciatives 
que han tingut una molt bona acollida. l



AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MARÇ

 DISSABTE
 MARÇ

Mes de la Dona: Cuina saludable 
i creativa a càrrec de Sílvia 
Calvet
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Igualtat
_________________________________________

Mes de la Dona: Sopar-concert 
amb Paco Arrojo, Mireia 
Montavez i Jorge González
Hora: 21.30 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Igualtat
_________________________________________

24

 DIUMENGE
 MARÇ

Jugatecambiental: La gimcana 
de l’aigua a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

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

25

 DILLUNS
 MARÇ

Campus futbol sala
Hora: 9 h 
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club Futbol Sala Pallejà
_________________________________________

Campus bàsquet
Hora: 9 h
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club Bàsquet Pallejà
_________________________________________

26

 DIMECRES
 MARÇ

Club de lectura dels 
Buscallibres: El forat de les 
coses perdudes, de Joan 
Armangué i Herrero
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

28

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ ABRIL

 DIMARTS
 ABRIL

Jornada portes obertes LLIM 
Les Rovires
Hora: 17.30 h
Lloc: LLIM Les Rovires
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

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

3

 DIMECRES
 ABRIL

Formació: Sortides laborals de...
Hora: 9 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

4

 DIJOUS
 ABRIL

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

5

8

Formació: «Utilitza el teu 
smartphone en la recerca de 
feina»
Hora: 9.15 h
Inscripcions: 12.15
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

DEL DIVENDRES          D’ABRIL

AL DIVENDRES          D’ABRIL

6

13

 DISSABTE
 ABRIL

«Taller de ioga per a una bellesa 
radiant», a càrrec d’Inma Corpas 
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala gran del Castell
_________________________________________

7

 DIUMENGE
 ABRIL

Jugatecambiental: Gimcana del 
parc a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

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

8

 DILLUNS
 ABRIL

Visita a l’ajuntament 4 EP 
Escola La Garalda
Hora: Matí
Lloc: Ajuntament
Organitza: Cultura, Ensenyament
_________________________________________

Tarda jove de sexualitat a càrrec 
de l’Eli Márquez, llevadora de 
l’ambulatori 
Hora: 17.30 h
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
_________________________________________

9

 DIMARTS
 ABRIL

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

10

 DIMECRES
 ABRIL

Visita a l’ajuntament 4 EP 
Escola La Garalda
Hora: Matí
Lloc: Ajuntament
Organitza: Ensenyament
_________________________________________

Presentació novel·la de Sílvia 
Romero L’esborrany
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

11

 DIJOUS
 ABRIL

Formació: Iniciació al Word
Dimarts, dimecres i dijous del 
12.04.18 al 10.05.18
Hora: 9.30 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

12



 DISSABTE
 ABRIL

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

19a Festa de l’Arbre
Hora: 11 h
Lloc: Via A. Poblet / Via Alta
Organitza: AA.VV. Fontpineda /CMGF
_________________________________________

57 minuts amb LOLA ANGLADA
Amb la participació del grup antic de 
Teatre, Taller Municipal de música i Coral 
Pau Casals 
Hora: 19.30  h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Palafit
_________________________________________

21

 DIUMENGE
 ABRIL

Jugatecambiental: Punt de 
llibre sostenible per Sant Jordi 
amb scrapbooking a càrrec de 
Fundesplai
Hora: 11.30  h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

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

22

 DILLUNS
 ABRIL

Diada de Sant Jordi Roses i 
llibres a la plaça
Hora: Tot el dia
Lloc: Plaça Major
Organitza: Cultura
_________________________________________

23

 DIMECRES
 ABRIL

Visita al mercat alumnes de La 
Garalda
Hora: 9 h
Lloc: Mercat municipal 
Organitza: Comerç
_________________________________________

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

25

 DIJOUS
 ABRIL

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

26

 DIVENDRES
 ABRIL

Formació: Practica la venda de 
tu mateixa a través de l’elevator 
pitch
Hora: 9.15  h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

Dia Internacional de la Dansa
Hora: Tarda
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura i entitats del poble
_________________________________________

27

 DIUMENGE
 ABRIL

Jugatecambiental: «Endinsa’t a 
l’energia i a l’aigua de casa», a 
càrrec de PMES
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada 
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

29

 DISSABTE
 ABRIL

Macroexposició maquetes fetes 
de Lego
Hora: De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: Sala Pal·làdius 
Organitza: Cultura
_________________________________________

14

 DIUMENGE
 ABRIL

Jornada Saludaritat 
Programa específic
Hora: Matí
Lloc: Plaça de la Llum
Organitza: Sanitat
_________________________________________

Jugatecambiental: «Aigua 
neta!», a càrrec de PMES
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

Macroexposició maquetes fetes 
de Lego
Hora: De 10 a 14 h
Lloc: Sala Pal·làdius 
Organitza: Cultura
_________________________________________

Prediada de Sant Jordi: Grup 
Son de l’Havana
Hora: 18 h
Lloc: Centre cívic Fontpineda
Organitza: Club Fontpineda Plus 55 / CMGF
_________________________________________

15

 DIMECRES
 ABRIL

Club de lectura fàcil
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca, Servei Local 
de Català
_________________________________________

18

Exposició «Super Women, 
superinventors» de Sandra 
Uve
Lloc: Al vestíbul de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

DEL DIMARTS          D’ABRIL

AL DIMARTS          DE MAIG

17

8

Cursa «La Milla de l’Institut»
Hora: 9 h 
Lloc: c/ Barcelona i Tarruella
Organitza: Institut Pallejà
_________________________________________

Contes de Sant Jordi per a 
nadons a càrrec d’Alma i la Mar 
de Contes
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DIMARTS
 ABRIL

Visita al mercat alumnes de La 
Garalda
Hora: 9 h
Lloc: Mercat municipal 
Organitza: Comerç
_________________________________________

24

Concert de Sant Jordi
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller de Música
_________________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ MAIG

 DIMECRES
 MAIG

Campanya donació de sang
Hora: Tarda
Lloc: Castell
Organitza: Banc de Sang i Teixits
_________________________________________

2



 DISSABTE
 MAIG

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
_________________________________________

26

 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: «Juguem amb 
energia!»
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

27

 DIMECRES
 MAIG

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

30

 DISSABTE
 MAIG

Feria de Abril y Tapeo
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Palmas y al Compás
_________________________________________

5

 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: Projecte 
orenetes a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

6

 DIMARTS
 MAIG

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

8

 DISSABTE
 MAIG

XI Torneig Escola ACE 
Hora: 10 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Associació ACE
_________________________________________

12

 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: «Les 
petjades del parc!», a càrrec de 
Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

Fira: PALLEJÀ AL CARRER
Lloc: Plaça del Castell, av. Prat de la Riba
Organitza: Comerç, Entitats del poble
_________________________________________

13

 DIMECRES
 MAIG

Club de lectura fàcil
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca, Servei Local de Català
_________________________________________

23

 DIJOUS
 MAIG

Bingo
Hora: 18 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Gent Gran
_________________________________________

24

 DIVENDRES
 MAIG

Formació: Manipuladors d’aliments
Hora: 9 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

Hora del Conte en anglès: Let’s go 
to the farm, a càrrec de Ruskus 
Patruskus
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

25

 DIMECRES
 MAIG

Conte per a nadons A la voreta del 
mar, a càrrec de la Cia. Patawa
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

16

 DIUMENGE
 MAIG

Jugatecambiental: Bioblitz 
Metropolità – «L’hotel 
d’insectes! Els petits 
invertebrats del parc» + testing, 
a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient
_________________________________________

20

 DIVENDRES
 MAIG

Formació: Com superar una 
dinàmica de grup amb èxit
Hora: 9.15 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic
_________________________________________

Presentació del llibre La leona, 
de Luz Mendoza
Hora: 17 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

18

 DISSABTE
 MAIG

XII Aniversari 
Hora: 9 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Randy Motor Club
_________________________________________

19

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

 DILLUNS
 MAIG

Tarda jove de sexualitat a càrrec 
de l’Eli Márquez, llevadora de 
l’ambulatori
Hora: 17.30 h
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
_________________________________________

14

 DIMARTS
 MAIG

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

15

XI Jornades de la Gent Gran
Programa específic 
Organitza: Gent Gran 

DEL DIVENDRES          DE MAIG

AL DISSABTE          DE MAIG

18

26
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L a coincidència amb el Carnestol-
tes va fer que el gruix de les acti-
vitats programades amb motiu de 

la Festa Major d’Hivern es traslladessin al 
cap de setmana posterior a la diada de 
Santa Eulàlia. Els dies 11, 12, 16, 17 i 18 
de febrer els pallejanencs i pallejanen-
ques van gaudir de la celebració amb un 
gran nombre d’activitats culturals, lúdi-
ques, infantils i tradicionals destinades a 
diversos grups d’edat. En aquesta edició 
no van faltar-hi les torrades de Festa Ma-
jor, l’espectacle pirotècnic i el correfoc 
dels Dimonis de Pallejà, la cercavila de 
gegants i capgrossos o la 3a edició de la 
Fira Animalista. Entre les activitats desta-
cades per al públic jove va haver-hi una 
sessió de cinema i la disco jove —a la car-
pa instal·lada a la pista poliesportiva—, 
que va tenir una molt bona acceptació 
per part del públic assistent. Aquesta era 
una de les novetats de la Festa, com tam-
bé ho va ser el ball amb orquestra que es 
va oferir a la sala Pal·làdius. l

Pallejà gaudeix de la Festa Major de 
Santa Eulàlia
De l’11 al 18 de febrer es van programar activitats culturals, lúdiques i tradicionals 
destinades a públic de totes les edats

Entre les novetats d’aquesta 
edició cal destacar la disco 
jove i el ball amb orquestra a 
la sala Pal·làdius

E l proper 15 d’abril se celebrarà la 
quarta edició de la Jornada de 
Saludaritat. Es tracta d’una inicia-

tiva que pretén fomentar els valors de la 
solidaritat, la salut i la pràctica esportiva. 
A diferència d’altres ocasions, enguany 
s’han organitzat dues caminades: una 
per l’entorn de Pallejà i una segona pel 
nucli urbà. A partir de les 11 del matí, la 
plaça de la Llum acollirà altres propostes 
com un esmorzar solidari i una sessió 
gratuïta sobre respiració i control de l’es-
très, així com activitats esportives; també 

Una nova jornada en què s’uneixen la 
solidaritat i el benestar
Entre les activitats previstes hi ha dues caminades, un esmorzar solidari, activitats 
esportives i una sessió per a controlar l’estrès

hi haurà una parada del Centre d’Atenció 
Primària i una altra de l’Associació Contra 
el Càncer. Aquest any hi haurà samarretes 
i gorres solidàries que es podran adquirir 
abans i després de les caminades. l

A més de l’esmorzar solidari, es 
posaran a la venda samarretes i gorres 
solidàries que es podran adquirir abans 
i després de les caminades
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La reforma de la zona esportiva 
s’iniciarà aquest estiu 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona subvencionarà els treballs de millora de l’espai exterior 
i de les pistes de tennis 

L’ Àrea Metropolitana de Barce-
lon ha licitat les obres de re-
modelació de la zona espor-

tiva de Pallejà, que podrien iniciar-se 
durant els mesos d’estiu. En aquesta 
primera fase, els treballs se centraran 
en l’espai exterior del recinte, amb la 
construcció d’una nova pista poliespor-
tiva i la reforma de les pistes de tennis. 
L’AMB subvencionarà la remodelació 
amb un import de 645.227,48 euros. 

Des de la Regidoria d’Esports es va-
lora de forma molt positiva el projecte, 

atès que suposarà una millora de les 
condicions de centenars d’esportistes 
que s’entrenen diàriament en aquestes 
instal·lacions.

La remodelació suposarà una 
millora de les condicions dels 
esportistes que diàriament 
s’entrenen en aquestes 
instal·lacions

Fases posteriors                 
del projecte
Durant el temps que durin les obres 
d’aquesta primera fase s’iniciarà el pro-
cediment de licitació de la segona, que 
preveu la cobertura de la pista polies-
portiva. Aquests treballs podrien co-
mençar durant el primer trimestre de 
l’any 2019. Així mateix, l’Ajuntament 
preveu buscar més finançament extern 
per a ampliar la zona esportiva i, en una 
tercera fase, incloure-hi pistes de pàdel 
i nous vestuaris. l
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E l Carnestoltes de Pallejà va tornar 
a ser un referent a la comarca. 
Més de 1.700 persones, distribuï-

des en 59 comparses, van participar en 
la rua que va desfilar pel Pallejòdrom 
per tal que els pallejanencs i pallejanen-
ques poguessin lluir les seves disfresses. 
Pel que fa a carrosses n’hi va haver 34, 
així com 26 elements mòbils. Prèvia-
ment a l’inici de la rua, els Quarantins 
del 78 van fer el pregó de Carnestoltes, 
que va donar el tret de sortida a la cele-
bració.  Aquest 2018, el premi a la millor 
comparsa se’l va emportar Bichos: un 
carnaval en miniatura.

Entre les novetats de l’edició cal des-
tacar el ball del Carnestoltes a la pista 
poliesportiva, que va comptar amb més 
de 2.400 assistents. Així mateix, es va 
habilitar una zona d’aparcament al po-
lígon industrial i un servei de transport 
gratuït per a traslladar el gran nombre 
de visitants vinguts de poblacions pro-
peres. Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la col·laboració de la Kaco, Protecció 
Civil, els treballadors municipals i els 
comerciants i restauradors del munici-
pi, que cada any fan possible l’èxit de la 
celebració. l  

 

Més de 1.700 persones participen 
en la Rua de la Disbauxa
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Volem agrair el suport a tothom qui el passat 21D 
va dipositar un vot per la República; agrair el com-
promís en la lluita moral i justa dels nostres valors 
democràtics, els mateixos que defensen els nostres 
estimats O. Junqueras, J. Forn, J. Cuixart i J. Sán-
chez, que ara ocupen, injustament, cel·les fredes de 
presons llunyanes i pels qui cridem ben fort: «LLI-
BERTAT PRESOS POLÍTICS».

No som víctimes, sinó ciutadans lliures compro-
mesos amb la dignitat humana i la justícia social, per 
a la construcció d’un país veritablement democràtic.

ERC va assolir uns resultats impressionants al po-
ble, que ens han portat a ser-hi la segona força amb 
1475 vots i un 20,6 % de l’electorat. Aquests resultats 
ens esperonen a seguir esforçant-nos. El passat Na-
dal ens va tocar la nostra «una butlleta, un somriu-
re» de la Grossa! Estem contents perquè això es tra-
dueix en benefici social per als nostres infants de la 
Xarxa Solidària, als quals hem fet entrega de més de 
40 parells de sabates provinents dels diners recap-
tats amb l’euro social per butlleta. Donem les gràcies 
als veïns i veïnes que solidàriament han renunciat 
al premi i han volgut que aquests diners també es 
destinin a fins socials. Aquest any Pallejà afrontarà 
projectes importants que s’han estat treballant els 
primers anys de legislatura, obres importants i ne-
cessàries, però sens dubte aquest 2018 serà l’any del 
riu. #ViuelRiu, una aposta clara d’ERC Pallejà. Segui-
rem treballant per apropar el riu al poble i recuperar 
així un espai que ens omple tots de vida.

Ara més que mai, perseverem! Salut i República!
     @ercpalleja         ercpalleja      
palleja@esquerra.org    www.esquerra.cat/palleja

Ya llevamos casi tres años gobernando y debemos 
evaluar el cumplimiento de los compromisos y 
explicaros las próximas acciones del proyecto que 
tenemos para el pueblo.

Para cumplir con nuestro programa, debíamos 
bajar la deuda de Pallejà. Hemos pasado de más del 
80 % de deuda a poco más del 60 %. Y el avance de 
los nuevos datos indica más reducción de deuda. La 
bajada de impuestos (IBI y basuras), aparejada a la 
reducción de gastos innecesarios, era de justicia y 
marca el camino. Más con menos y mejor prepara-
dos para afrontar futuros pagos por mala gestión de 
antaño.

Una vez saneadas las cuentas, seguir mejorando 
Pallejà: más mantenimiento de las calles, más apar-
camiento (y el que vendrá), mejora de la franja fores-
tal, más parques y zonas de ocio deportivas, reduc-
ción del precio de las guarderías, más inversión para 
las instalaciones y proyectos escolares, más recursos 
para reducir el paro y un largo etcétera.

Cuando mejoras la gestión diaria: proyectos de 
mayor envergadura consiguiendo que Pallejà no 
pague las obras. Ya está confirmada la reforma de 
la zona deportiva (con pista cubierta); también la 
mejora de los caminos del río. Ya hemos logrado el 
dinero para mejorar calles como Goya, Río, Anselm 
Clavé y otras. Proyectos para el 2018.

El proyecto de Entesa apelaba a todos los parti-
dos. Algunos, desde la oposición, son responsables; 
otros, como los socialistas, siguen desnortados, sin 
sumarse a la ola de progreso municipal. Todos so-
mos necesarios.
     @entesapalleja         entesa.perpalleja 

Progresa 
adecuadamente

Iniciem el 2018 amb la il·lusió d’avançar en les 
millores de Pallejà, de Fontpineda. La legislatura 
2015-2019 entra a la recta final i aconseguirem fer 
realitat les obres de la via Alegria, la via Bellavista, 
el carrer del Riu i el carrer Goya. En aquesta eta-
pa el nostre municipi i el nostre barri en particular, 
Fontpineda, estan experimentant unes millores im-
portants en la via pública.

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
ha tancat l’any amb una nova edició del Pallejà 
Contracta, així com la posada en marxa d’un nou 
programa d’ajudes per a autònoms fomentant 
l’autoocupació. L’índex d’atur del municipi de Palle-
jà està per sota de la mitjana dels àmbits autonò-
mics, metropolitans i comarcals, registrat en un 9,2 
% (dades de l’OC-BL de novembre del 2017).

Gràcies a la voluntat política del consistori, hem 
afavorit el disseny i planificació d’una formació 
pensada a la mida de les necessitats i demandes 
del poble, així com del teixit productiu i comerç del 
territori. Hem apropat l’accés de la ciutadania a les 
noves tecnologies, continuant amb el seguit d’ac-
cions formatives per als veïns i veïnes que conside-
ren millorar els seus coneixements en TIC.

Posem en valor el 8 de març per la quantitat de 
persones que van expressar i demanar l’equitat de 
la dona envers l’home en la societat, en el món la-
boral i en el seu desenvolupament com a persona 
mitjançant mostres d’art, culturals i d’expressió que 
es van portar a terme durant tot el dia en el nostre 
municipi.

Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Todos recordamos a Entesa en la oposición exi-
giendo a los gobiernos de CiU y PDF transparen-
cia e información sobre los asuntos que podrían 
tener una afectación en la población. En menos de 
3 años, EP y el PDF han hecho de su gobierno un 
instrumento de ocultación periódica de informa-
ción. Un ejemplo claro fue el pleno celebrado el 18 
de enero, convocado por los ocho representantes de 
la oposición para pedir explicaciones sobre la última 
sentencia de Camps d’en Ricart, ante el silencio del 
equipo de gobierno. En dicho pleno EP no nos per-
mitió formular ninguna pregunta ni aclaración por 
parte de los concejales de la oposición. Esta senten-
cia (derribo del vial central por no ajustarse al pro-
yecto de obras) puede llegar a costar a la pobla-
ción de Pallejà 5 millones de euros que tendremos 
que pagar entre todos los ciudadanos.

Sabemos que el Ayuntamiento tiene derecho 
a reclamar a los responsables de dicho entuerto. 
¿Reclamarán EP y el PDF para que no sea el pueblo 
de Pallejà quien tenga que cargar con este coste?

Cabe recordar que durante estos años los go-
biernos han sido de CiU y el PDF, pero también de 
Entesa.

Pedimos información de diversa índole (gastos 
concretos de abogados, informes, auditorías, etc.) y 
en la mayoría de los casos la respuesta es «no recor-
damos» o «ya os lo haremos llegar»; alguna vez llega, 
pero la mayoría de veces no. Desconocemos cuál es 
el beneficio que puede reportar a Entesa y al PDF 
este tipo de actuación, que si a alguien perjudica 
es a las vecinas y vecinos de Pallejà.
     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

El passat mes de febrer va ésser anomenada nova 
cap de llista del PDeCat Virginia González Martín. 
Amb el seu equip, seguirem lluitant per aconse-
guir millors coses per a Pallejà, que feina n’hi ha, 
ja que hi ha molts aspectes que segueixen sense 
funcionar. L’actual equip de govern permet que els 
diferents grups municipals arribin als plens i hagin de 
votar sense els preceptius informes jurídics; de la 
mateixa manera, no contesta les diferents peticions 
fetes pels grups municipals demanant informació o 
explicacions de diferents fets d’importància per a Pa-
llejà i vetant les intervencions quan algú vol fer sentir 
la seva veu als plens. Som conscients que la majoria 
dels ciutadans de Pallejà no tenen coneixement de 
tots aquests fets que succeeixen en els plens, ja que 
són pocs els que hi assisteixen, però tots aquests fets 
minven un govern democràtic. De la mateixa mane-
ra, des del nostre grup no ens cansem de posar de 
manifest aspectes de gran rellevància: Pallejà està 
brut! Només cal mirar a qualsevol lloc; hi ha brutí-
cia i deixalles per tot arreu; el consistori encara no 
ha presentat els comptes del 2016; el consistori ha 
hagut de recular en el canvi de conserge de La Ga-
ralda. Potser fora bo pensar les coses abans d’anun-
ciar-les!; les despeses de les partides judicials se-
gueixen creixent; es deuen hores extraordinàries 
fetes per la policia fa mesos i ja s’ha hagut d’am-
pliar la partida. Manca de previsió? En quines mans 
estem?

Esperem que l’Ajuntament posi fil a l’agulla per 
solucionar-ho.

Desde Ciutadans-Pallejà no podemos más que 
agradecer el masivo apoyo que recibimos, de casi 
uno de cada tres votantes de Pallejà, en las elecciones 
del pasado 21 de diciembre.

De forma abrumadoramente mayoritaria, nuestro 
pueblo ha demostrado sin ningún género de dudas 
que prefiere la unidad y la solidaridad a la discordia y 
la repulsa; la igualdad de todos en derechos y obliga-
ciones al supremacismo discriminador; la tolerancia 
y la armónica convivencia al resentimiento y la ani-
madversión. En definitiva, la Democracia al totalita-
rismo nacionanista (disculpen la tautología).

Dado este inapelable resultado electoral, presen-
tamos en el último pleno (y por 4ª vez) una moción 
para sacar a Pallejà de la abyecta, inútil y cara AMI 
(Associació de Municipis per la Indepèndencia), que, 
además de ofender el nombre de nuestro pueblo, 
nos ha costado dinero público cada año.

Ya esperábamos que los separatistas confesos 
(ERC, CiU y PDF), que viven de espaldas a la realidad, 
también dieran la espalda a la MÁS QUE MAYORITA-
RIA OPINIÓN DE LOS VECINOS. Pero sí albergábamos 
alguna esperanza en que el colosal apego al sillón 
de Entesa-Podemos esta vez no fuera suficiente para 
hacer oídos sordos al clamor popular contra este atro-
pello. Por desgracia, nuevamente, nos equivocamos: 
la Sra. Ratia sigue siendo la alcaldesa de todos… los 
independentistas.

«Nada va bien en un sistema político en el que 
los hechos contradicen a las palabras.» Napoleón 
Bonaparte
     Cs_Palleja         CiutadansPalleja         697469715
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Predicar con el 
ejemplo Perseverança

Avancem

Menys Pallejà i 
menys entesa que 
mai 2131 Gracias

     @PDeCATPALLEJA           @PDeCATPALLEJA
     640390280
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Notícies 
 breus

Les voreres dels carrers Loreto 
i Atlàntida han estat reparades 
per operaris que formen part 
d’un projecte ocupacional. En 
els darrers mesos, s’han dut a 
terme més treballs de millora al 
municipi, ja que, fruit d’un pla 
d’ocupació, la brigada municipal 
compta ara amb més efectius. l

Reparació de 
les voreres amb 
personal d’un pla 
d’ocupació 

Les palmeres de la plaça de 
l’Ajuntament i de l’avinguda de 
la Generalitat han estat sotme-
ses a un tractament fitosanitari 
per a combatre l’escarabat mo-
rrut. Una primera inspecció, al 
principi de gener, va detectar 
alguns problemes en l’arbrat; 
per això, la primera mesura va 
ser eliminar-ne les fulles més 
seques, per a evitar-ne el des-
preniment, i posteriorment apli-
car-hi el tractament. l

Manteniment de 
les palmeres 

El passat 13 de gener es va ce-
lebrar una festa d’agraïment 
per part dels Quarantins del 77 
als del 76 pel seu suport durant 
l’any. Així mateix, el dissabte 27 
de gener es va organitzar una 
nova celebració per a donar la 
benvinguda als nascuts l’any 
1978, amb una mostra variada 
de xous i números musicals, so-
par i un espectacle públic a la 
plaça del Castell. l

Relleu dels 
Quarantins

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 23/11/2017

l Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 25/01/2018 

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 30/11/2017

l Aprovació de la proposta de xifra de població de l’any 2017
l Aprovació provisional del Pla especial d’assignació d’usos de la 
parcel·la situada al núm. 2 de la Gran Via de Fontpineda

l Moció de l’Alcaldia sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per 
l’Erradicació de les Violències Masclistes
l Moció del grup municipal d’ERC en relació amb la retirada de 
simbologia franquista en el poble de Pallejà

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 27/12/2017 

l Aprovació a favor de la concessionària del servei públic municipal 
de la Llar d’Infants Municipal L’Espurna d’una compensació econòmica 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016 pel manteniment de 
l’equilibri econòmic financer del contracte
l Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM als terrenys 
situats a la plaça J. Molins Figueras i entorn i correcció dels desajustos 
en l’àmbit d’actuació del sector Can Seix

l Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM als 
terrenys situats a l’entorn de la casa consistorial i terrenys de la plaça 
Arquebisbe Dr. Modrego
l Aprovació de l’expedient de contractació per a l’ús i explotació del 
bar-restaurant al pavelló municipal situat al núm. 1 de l’av. Onze de 
Setembre

l Aprovació de la reclamació econòmica a la Generalitat de Catalunya 
del finançament corresponent a les escoles bressol municipals de 
titularitat de l’Ajuntament de Pallejà 
l Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2018 referit 
a operacions pendents d’aplicació al pressupost 2017

l Aprovació inicial de les modificacions de crèdit del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Pallejà núm. 01/2018 i 02/2018 
corresponent a l’exercici 2018
l Moció dels grups municipals de C’s, PDF, EP, PSC, ERC i PDeCAT per 
a la inclusió en les bases d’execució dels Pressupostos per al 2018 de 
l’obligatorietat dels grups polítics municipals de justificar l’ús de les 
aportacions dineràries que reben de l’Ajuntament

El passat 29 de gener, el Jovespai 
va acollir una nova tarda jove 
sobre sexualitat. L’Eli, llevadora 
del CAP, va dinamitzar aquesta 
trobada amb l’objectiu de par-
lar amb naturalitat de temes 
relacionats amb la sexualitat i 
resoldre els dubtes dels joves de 
la vila. El servei s’ofereix l’últim 
dilluns de cada mes al Jovespai, 
i la resta de dilluns, de les 17 a les 
19.30 hores, al CAP. l

Tarda de 
sexualitat al 
Jovespai




