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Aquest estiu s’inicia 
la reforma de l’escola 
Àngel Guimerà  
L’Ajuntament i la comunitat educativa han 
aconseguit que la Generalitat assumeixi el cost 
del projecte, que es farà per fases
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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
www.palleja.cat · palleja@palleja.cat
      @AjPalleja
      facebook.com/AjPalleja
Continguts, disseny i maquetació: Quid Comunicació, SL.
Fotografies: Ajuntament de Pallejà
Dipòsit legal: B-50936-2004 · Publicació impresa en paper ecològic

Noves contractacions a través de programes 
del Consell Comarcal

Àmplia oferta de casals 
i campus per gaudir de 
l’estiu

Centenars de persones 
visiten la fira Pallejà al 
Carrer

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’  educació és una peça fonamental en el 

disseny del municipi que volem arribar 

a ser. Tot i que queda fora de les nostres 

competències com a Administració, des de l’Ajun-

tament posem tots els recursos a la nostra disposi-

ció per garantir aquesta educació de qualitat per a 

tothom. La manera en què es formen els nostres i 

les nostres joves i infants és la garantia que tenim 

de progressar com a municipi, de ser millors 

com a societat.

Per aquest motiu, estic convençuda que una de 

les grans fites que hem assolit en aquest man-

dat és la propera posada en marxa del projecte 

de remodelació integral de l’escola més antiga 

de Pallejà, l’escola Àngel Guimerà, on aquest estiu 

comencen uns treballs que eren necessaris i que, 

juntament amb la resta de la comunitat educativa, 

hem reivindicat i reclamat. Des del consistori vam 

elaborar una proposta que ha estat, en bona me-

sura, el punt a partir del qual ha començat a fer-se 

realitat aquesta reivindicació.

No voldria que s’entengués el suport que es dona 

als centres des del municipi com un fet puntual, ja 

que duem a terme nombroses actuacions de 

manteniment en tots ells de manera continua-

da. En tot cas, aquest és un projecte que era tan 

esperat com necessari per a fer possible que els es-

pais d’ensenyament a Pallejà estiguin a l’alçada de 

la qualitat de la proposta educativa que entre tots i 

totes desenvolupem. l

L a educación es una pieza fundamental 

en el diseño del municipio que queremos 

llegar a ser. Aunque queda fuera de nues-

tras competencias como Administración, desde el 

Ayuntamiento ponemos todos los recursos a nues-

tra disposición para garantizar esta educación de 

calidad para todos. La manera en que se forman 

nuestros y nuestras jóvenes y niños es la garantía 

que tenemos de progresar como municipio, de 

ser mejores como sociedad.

Por este motivo, estoy convencida de que una 

de las grandes metas que hemos alcanzado en 

este mandato es la próxima puesta en marcha 

del proyecto de remodelación integral de la 

escuela más antigua de Pallejà, la escuela Àn-

gel Guimerà, donde este verano comienzan unos 

trabajos que eran necesarios y que, junto al resto 

de la comunidad educativa, hemos reivindicado y 

reclamado. Desde el consistorio elaboramos una 

propuesta que ha sido, en buena medida, el punto 

a partir del cual ha comenzado a hacerse realidad 

esta reivindicación.

No quisiera que se entendiese el apoyo que se 

presta a los centros desde el municipio como un 

hecho puntual, ya que llevamos a cabo nume-

rosas actuaciones de mantenimiento en todos 

ellos de manera continuada. En todo caso, este 

es un proyecto que era tan esperado como nece-

sario para hacer posible que los espacios de en-

señanza en Pallejà estén a la altura de la calidad 

de la propuesta educativa que entre todos y todas 

desarrollamos. l

Treballem en continuïtat per tal de fer de l’educació 
una prioritat al nostre municipi

Trabajamos en continuidad con el fin de hacer de la 
educación una prioridad en nuestro municipio

«La remodelació és necessària 
per a fer possible que els 
espais d’ensenyament estiguin 
a l’alçada de la qualitat del 
projecte educatiu»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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Remodelació integral d’un 
tram del carrer del Riu
El projecte preveu una plataforma única entre l’avinguda 
de la Generalitat i el carrer Nostra Senyora de Loreto

A mb la voluntat de resoldre els 
problemes de mobilitat exis-
tents, l’Ajuntament té previst 

remodelar un tram del carrer del Riu 
comprès entre l’avinguda de la Genera-
litat i el carrer Nostra Senyora de Loreto. 
El dia 10 de maig es va convocar una ses-

La plataforma única prioritza 
la seguretat dels vianants 
i obliga els vehicles a reduir 
la velocitat

La ciutadania decideix remodelar 
la plaça Anselm Clavé
Els veïns i les veïnes de la zona han escollit aquest projecte que, per la seva complexitat, 
es realitzarà en diverses fases

L’ Ajuntament està treballant en 
la redacció del projecte de re-
modelació de l’espai públic de 

la plaça Anselm Clavé. Les obres consis-
tiran en la creació d’uns camins de pavi-
ment dur que crearan formes sinuoses 
i orgàniques i que permetran resoldre 
els problemes existents per a accedir 
tant als edificis com a la resta d’espais. 
Aquests camins estaran envoltats de 
plantes i arbrat i comptaran amb pape-
reres i bancs al llarg de tot el recorre-
gut. Així mateix, es preveu instal·lar un 
espai de jocs infantils a la plaça.

El projecte ha estat escollit pels veïns 
i veïnes de la zona entre les dues op-

Es millorarà l’accessibilitat 
als edificis existents i 
s’instal·larà una zona de 
jocs infantils

cions que els va proposar el consistori. 
Atesa la seva complexitat, l’equip de 
govern municipal ha decidit que les 
obres es desenvolupin en diverses fa-
ses. Els Serveis Tècnics estan finalitzant 
la redacció de la primera, que priorit-
zarà la millora de l’accessibilitat als edi-
ficis de la plaça. l

Baixa el nombre 
de delictes a 
Pallejà en el 
darrer any

E n la Junta de Seguretat 
Local celebrada el 22 
de maig es va constatar 

una disminució del nombre 
de delictes a Pallejà en els dar-
rers mesos. De l’abril del 2017 
a l’abril del 2018 es van reduir 
un 42,9 % els delictes contra la 
seguretat viària, un 27,1 % els 
delictes contra les persones i 
un 10,6 % els robatoris i delic-
tes contra el patrimoni. l

sió informativa per a explicar als veïns i 
veïnes com està previst realitzar aques-
tes obres. El principal problema d’aquest 
tram és que té unes voreres molt reduï-
des. L’objectiu és aplicar el concepte de 
prioritat invertida i construir-hi una pla-
taforma única que prioritzi la mobilitat 
dels vianants en detriment de la dels 
vehicles. Aquest espai per a les persones 
estarà protegit per pilones i es diferen-
ciarà amb un paviment de llosetes de 
color. Es preveu que en alguns trams les 
voreres passin de tenir una amplada in-
ferior a un metre a disposar d’1,90 m a 
banda i banda del carrer. 

La remodelació inclourà el soterra-
ment de les línies aèries en aquest tram 
i també en el comprès entre el carrer 
Loreto i l’avinguda Francesc Macià, així 
com el canvi de fanals, amb làmpades 
de LED, que són més eficients i consu-
meixen menys. l
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L’Ajuntament de Pallejà aprova l’avaluació 
externa sobre transparència institucional
El consistori ha aconseguit millorar en 4 punts la valoració obtinguda 
en el segell InfoParticipa

L’ Ajuntament de Pallejà conti-
nua treballant per garantir la 
transparència i la qualitat de la 

informació que ofereix a la ciutadania. 
En aquest sentit, ha realitzat millores 
en el web municipal que l’han portat a 
complir amb 35 dels 52 indicadors que 
analitza el segell InfoParticipa, un pro-
jecte del Laboratori de Periodisme i Co-
municació per a la Ciutadania Plural de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) que distingeix les bones pràcti-
ques en la comunicació local. L’anàlisi 
dels resultats mostra una clara millora de 

L’Ajuntament de Pallejà 
compleix actualment amb 
35 dels 52 indicadors 
que analitza el segell 
InfoParticipa

la transparència en els darrers anys, en 
què s’ha passat dels 12 indicadors que es 
complien l’any 2015, amb una nota d’un 
2,92 sobre 10, als 35 indicadors actuals i 
una nota d’un 6,73. l

La reforma integral de l’escola Àngel 
Guimerà començarà aquest estiu
L’Ajuntament i la comunitat educativa han aconseguit que la Generalitat de Catalunya 
assumeixi el cost del projecte

E l passat mes d’abril, el Departa-
ment d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya va comu-

nicar que assumirà el cost del projecte 
de reforma integral de l’escola Àngel 
Guimerà. La millora del centre educatiu 
era una llarga reivindicació de l’Ajunta-
ment de Pallejà i de tota la comunitat 
educativa, que han treballat de forma 
conjunta per aconseguir que l’alumnat 
pugui gaudir d’unes instal·lacions de 
qualitat.

Fa només uns mesos, el consistori 
va redactar un projecte de reforma de 
l’escola en col·laboració amb l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona que, poste-
riorment, es va enviar a la Generalitat. 
Finalment, la reforma no serà tan ambi-
ciosa com la que es demanava, però sí 
que permetrà disposar d’un centre edu-
catiu millor i més sostenible.

Els treballs es duran a terme durant 
els mesos d’estiu i en diferents fases, 

amb la intenció de no afectar l’activitat 
lectiva durant el curs. Les obres s’inicia-
ran aquest mateix any 2018 amb una 
primera fase que inclourà la instal·lació 
d’un ascensor i la construcció d’una 
passarel·la per a millorar la mobilitat 
entre els diversos espais del centre.

En fases posteriors es preveu dur a 
terme el condicionament dels espais 

interiors, amb el canvi de portes i fi-
nestres, i la reforma integral del mòdul 
d’Educació Infantil ubicat al pati inferior.

L’Ajuntament seguirà realitzant els 
treballs de manteniment de l’escola 
Àngel Guimerà i ampliant la partida 
econòmica que hi destina amb la vo-
luntat d’assumir totes les millores que 
estiguin al seu abast. l
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L’Ajuntament s’adhereix al projecte 
«Enfeina’t»
A través d’aquest programa s’ha contractat una persona per a donar suport 
administratiu a les dependències municipals

P er primer any, l’Ajuntament de 
Pallejà col·labora amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el 

marc del programa «Enfeina’t». Es tracta 
d’un projecte de foment de l’ocupació 
que dona suport a les persones atura-
des amb formació i experiència pràctica.

A través d’aquest programa s’ha po-
gut incorporar una persona de Pallejà 
per a realitzar tasques de suport admi-
nistratiu en un dels departaments mu-
nicipals. El contracte tindrà una durada 
d’un any i inclourà orientació i formació 
complementària en l’àmbit de l’atenció 
al públic i el procediment administratiu. 
La intenció és que aquest aprenentatge 
ajudi les persones contractades a millo-
rar les seves competències i les seves 
possibilitats d’inserció laboral. l

La persona contractada rebrà 
formació complementària 
en l’àmbit de l’atenció al 
públic i el procediment 
administratiu

L’ Ajuntament de Pallejà participa 
per cinquè any consecutiu en 
una nova edició del programa 

«Treball i Formació» del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat. Es tracta d’una 
iniciativa que pretén fomentar l’ocupa-
ció i oferir un lloc de treball a persones 
que es troben a l’atur.

La col·laboració entre el consistori i 
l’ens comarcal permetrà que tres perso-
nes desocupades de Pallejà es benefi-
ciïn d’una contractació de sis mesos per 
realitzar tasques de suport a les escoles 
municipals, com a conserges, i de suport 
a la recepció en algunes dependències 
municipals.

El programa ofereix experiència pràc-
tica, però també orientació i formació en 

Tres persones, contractades a través del 
programa «Treball i Formació»
És el cinquè any consecutiu que l’Ajuntament participa en aquesta iniciativa del Consell 
Comarcal destinada a persones en situació d’atur

l’àmbit del manteniment d’espais i edifi-
cis, atenció al públic i ofimàtica. L’objec-
tiu és que les persones participants re-
bin una formació complementària que 
els ajudi a millorar el seu posicionament 
en el mercat de treball i augmentar així 
les seves possibilitats de trobar feina un 
cop finalitzat el contracte. l

Es contractaran tres 
persones per a realitzar 
tasques de suport a les 
escoles i a la recepció 
de dependències 
municipals
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Es creen dues borses de treball de peons 
i d’auxiliars administratius
La intenció és poder cobrir de forma àgil les necessitats temporals de personal així com 
possibles vacants i substitucions

L’ Ajuntament treballa en la crea-
ció d’una borsa de treball per a 
cobrir les necessitats urgents 

i temporals de peons de la Brigada 
d’Obres i Serveis municipal. Les fun-
cions d’aquest personal seran les de do-
nar suport en les tasques pròpies dels 
oficials de la brigada, conduir els vehi-
cles del servei i col·laborar en el mun-
tatge i desmuntatge d’infraestructures 
per a esdeveniments i festes populars.

Així mateix, també s’ha obert la con-
vocatòria per a optar a una borsa de 
treball d’auxiliars administratius/ves 

que hauran de realitzar tasques de su-
port administratiu bàsic i relacionades 
amb l’arxiu de documents i l’atenció a 
la ciutadania. Les dues borses de treball 
tindran una vigència de quatre anys. l

Les borses de treball de 
peons per a la Brigada 
Municipal i d’auxiliars 
administratius tindran una 
vigència de 4 anys

Nou servei de suport i assessorament 
per a persones desocupades
Una trentena d’usuaris i usuàries de La Molinada reben orientació per a afavorir la seva 
inserció en el mercat de treball

L’ Ajuntament col·labora per pri-
mera vegada en el programa 
«Ubica’t», a través del qual una 

tècnica contractada pel Consell Comar-
cal del Baix Llobregat realitza itineraris 
formatius i laborals i ofereix atenció per-
sonalitzada o en grup a persones que es 
troben actualment sense feina. Aquest 
servei es desenvolupa setmanalment a 
les dependències municipals de La Mo-
linada i se’n beneficien una trentena de 
persones.

Suport en la recerca de feina

El programa «Ubica’t» dona suport a 
les persones desocupades oferint-los 
recursos, orientació i suport en la recer-
ca de feina i en l’ús de les TIC. Aquestes 
eines ajuden les persones beneficiàries 
a posicionar-se millor en el mercat de 
treball i a optimitzar els recursos que te-
nen al seu abast per a fer més efectiu el 
procés de recerca de feina. l

El programa «Ubica’t» 
ofereix recursos, orientació i 
suport en la recerca de feina 
i en l’ús de les TIC
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Àmplia oferta de formació subvencionada 
a La Molinada
Durant el segon quadrimestre de l’any s’estan oferint cursos sobre recerca de feina, 
seguretat alimentària, informàtica i emprenedoria

L’ Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de l’Ajunta-
ment de Pallejà, a través del 

programa «Eines per al teu futur», ofe-
reix nous cursos i tallers subvencionats 
destinats prioritàriament a persones en 
situació d’atur. La voluntat del consis-
tori és incrementar l’oferta formativa al 
municipi i afavorir, així, la inserció labo-
ral dels pallejanencs i pallejanenques 
que es troben sense feina. La proposta 
formativa d’aquest segon trimestre de 

l’any inclou cursos i tallers de diversos 
àmbits, entre els quals hi ha la seguretat 
alimentària, la informàtica i les noves 
tecnologies, la logística i d’altres rela-
cionats amb tècniques de recerca de 
feina o destinats a fomentar la posada 
en marxa de nous negocis i donar su-
port a l’emprenedoria.

Les persones interessades a rebre-hi 
més informació cal que s’adrecin a les 
dependències de La Molinada (av. Prat 
de la Riba, 27. l 

FORMACIÓ 
SUBVENCIONADA:

l Utilitza el teu smartphone en la 
recerca de feina
l Practica la venda de tu mateix/a 
a través de l’elevator pitch
l Sortides laborals de...
l Com superar una dinàmica de 
grup amb èxit
l Manipulador/a d’aliments 
(5 hores)
l Iniciació al Word (27 hores)
l Iniciació a la informàtica 
(30 hores)
l Full de càlcul Excel nivell inicial 
(34 hores)
l Ofimàtica general (34 hores)
l Potencia la teva idea de negoci 
introduint la gamificació
l Neteja de superfícies i mobiliari 
en edificis i locals (150 hores)
l Activitats auxiliars de magatzem 
(170 hores)

Nou curs per a fomentar l’emprenedoria 
a través de la gamificació
Es tracta d’una acció formativa que pretén potenciar l’ús d’aquesta tècnica basada 
en els valors i les dinàmiques dels jocs

E ls dies 25 i 26 de juny, La Molina-
da posa a disposició d’empreses i 
nous emprenedors un curs sobre 

com potenciar la nostra idea de negoci 
introduint el concepte de «gamificació». 
Aquesta formació, que s’ofereix amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, 
pretén que les persones participants uti-
litzin les dinàmiques i mecanismes dels 
jocs per a aconseguir la motivació, l’in-
terès i la fidelització de grups de perso-

nes. Durant la primera sessió es parlarà 
de la gamificació aplicada a les estratè-
gies empresarials i s’analitzaran casos 
d’èxit. En la segona sessió es proporcio-
naran eines per a poder adaptar aquesta 
tècnica a la nostra idea de negoci. A par-
tir del mes de setembre es posaran en 
marxa altres accions formatives, com un 
curs sobre economia circular en pimes 
i un altre sobre com elaborar un pla de 
promoció i difusió del nostre negoci. l



L’ADROC DE PALLEJÀ #103 MAIG/JUNY 2018 Revista d’informació local 9

L’estalvi en la gestió municipal permetrà 
fer front a l’ampliació del vial central de 
Camps d’en Ricart  
Una sentència del TSJC obliga el consistori a assumir aquestes obres derivades 
d’un projecte de reparcel·lació declarat nul l’any 2002

E l Ple de l’Ajuntament de Pallejà 
ha aprovat el nou projecte d’ur-
banització del polígon industrial 

Camps d’en Ricart i l’inici dels tràmits 
per a poder contractar, amb caràcter 
d’urgència, les obres d’ampliació del 
vial central.

El sector Camps d’en Ricart és una 
zona industrial que limita entre els ter-
mes municipals de Pallejà i Sant Vicenç 
dels Horts. La seva reparcel·lació havia 

d’obrir la porta a la implantació de no-
ves empreses i a incrementar l’activitat 
econòmica i l’ocupació al municipi. 

Antecedents del procés

La situació jurídica ha estat un en-
trebanc per a poder impulsar aquest 
sector com a espai de nous recursos 

econòmics. El procés per a fer-ho possi-
ble es va iniciar l’any 2002 amb l’aprova-
ció del primer projecte de reparcel·lació 
i d’urbanització del sector, que va ser 
declarat nul pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) el 7 de se-
tembre del 2006. A partir d’aquell mo-
ment, l’Ajuntament de Pallejà va arribar 
a presentar dos projectes més, que tam-
bé van ser declarats nuls, el primer l’any 
2009 i el segon l’abril de l’any 2015.

Arran d’aquesta situació, el mateix Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
va passar la responsabilitat a la Genera-
litat i va encomanar un nou projecte de 
reparcel·lació a l’Institut Català del Sòl.

En paral·lel, el TSJC també va declarar 
nul el projecte d’urbanització i obliga 
l’Ajuntament a ampliar el vial central 
de 40 a 60 metres. Aquest és el projec-
te que va ser aprovat pel Ple Municipal 
el passat 17 d’abril del 2018 juntament 
amb l’inici dels tràmits per a procedir a 
la contractació de les obres.

Assumint responsabilitats  

La  gestió econòmica municipal realit-
zada en els dos últims anys permetrà 
al consistori assumir el cost d’aquestes 
obres que donaran compliment a la 
sentència judicial. L’Ajuntament ha re-
baixat l’índex d’endeutament per sota 
del límit que marca la llei i, per tant, té 
capacitat per a demanar finançament. 
També disposa d’un romanent de treso-
reria de prop de tres milions d’euros. l

El desbloqueig del sector 
Camps d’en Ricart obrirà 
la porta a la implantació 
de noves empreses i a 
incrementar l’activitat 
econòmica i l’ocupació

Actualment el consistori 
pallejanenc té la capacitat 
per a demanar finançament i 
un romanent de tresoreria de 
quasi tres milions d’euros
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Arranjament de voreres i millora de la 
xarxa d’aigua a la plaça del Cadí
Els treballs han inclòs el manteniment i la neteja de les reixes instal·lades per a recollir 
les aigües pluvials

D urant els mesos de març i abril, 
la Comissió Municipal de Ges-
tió de Fontpineda (CMGF) i 

l’empresa Aigües de Barcelona han tre-
ballat de forma conjunta per millorar la 
plaça del Cadí. Els treballs han consistit 
en la substitució de les canonades de la 

El manteniment de les reixes 
que recullen les aigües 
pluvials era una llarga 
reivindicació dels veïns i 
veïnes de Fontpineda

xarxa de subministrament d’aigua po-
table i en l’arranjament de les voreres.

Coincidint amb aquestes obres, s’ha 
aprofitat per a fer el manteniment i la 
neteja de les reixes que recullen les 
aigües pluvials, una necessitat llarga-
ment reivindicada pels veïns i veïnes 
del barri. Així mateix, s’han netejat les 
canonades pluvials de la zona fins arri-
bar al barranc que delimita la plaça i 
s’ha instal·lat una nova recollida d’ai-
gües pluvials a la via Cardenal Vidal i 
Barraquer, entre els nombres 24 i 26, 
per a evitar que l’aigua s’acumuli a la 
part baixa de la plaça quan hi hagi plu-
ges abundants. l

Condicionament dels camins per a 
vianants al barri de Fontpineda
La darrera actuació s’ha dut a terme al pas que uneix la via Llobregat 
amb el parc de l’Oreig

A finals de l’any 2017, l’Ajun-
tament de Pallejà, de forma 
conjunta amb la Diputació de 

Barcelona, va realitzar treballs de man-
teniment a la franja forestal de les vies 
Llobregat i Manantial amb la intenció 
de minimitzar el risc que s’hi produís un 
incendi forestal. Aquestes actuacions es 
consideren molt necessàries, sobretot 
per l’entorn natural que envolta el barri 
de Fontpineda. El següent pas ha estat 
el condicionament de diversos camins 
per a vianants que es trobaven en força 
mal estat a causa del deteriorament pa-
tit per les abundants pluges de princi-
pis d’any. L’actuació més recent ha estat 
la que s’ha dut a terme al pas que uneix 
la via Llobregat amb el parc de l’Oreig. 
El manteniment d’aquestes vies és una 
més de les mesures que s’apliquen en 
l’àmbit de la prevenció d’incendis. l

La neteja de les franges 
forestals i el manteniment 
dels camins per a vianants 
ajuden a minimitzar el risc 
d’incendi
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E l passat 21 d’abril Fontpine-
da va acollir la celebració de la 
Festa de l’Arbre, una iniciativa 

que pretén conscienciar la ciutadania 
de la importància de recuperar les zo-
nes verdes i millorar el nostre entorn. 
L’esdeveniment, que arribava a la seva 
19a edició, va estar organitzat de forma 
conjunta per la Comissió Municipal de 
Gestió de Fontpineda, l’Ajuntament de 
Pallejà i l’Associació de Veïns del barri.

La Festa de l’Arbre compta cada any 
amb una gran participació de la ciu-
tadania. Enguany, el lloc escollit per a 
la celebració va ser la cantonada entre 
les vies Abadia de Poblet i Alta. Com ja 
és habitual, durant la festa es va inau-
gurar una placa commemorativa amb 
el nom de tots els nens i les nenes que 
van participar-hi.

La festa va comptar amb la col·labo-
ració de l’entitat SOS Ladridos, i s’hi van 
fer tallers de confecció de caixes niu i 
menjadors per a ocells, organitzats 
per la Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament. l

Nou èxit de participació en 
la 19a Festa de l’Arbre
Les accions desenvolupades en el marc de la jornada van 
ajudar a millorar la zona de la via Alta
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E l consistori pallejanenc compta 
amb un programa integral d’ac-
tivitats destinades a les escoles. 

En els darrers anys s’ha fet una aposta 
per ampliar l’oferta educativa de caràc-
ter ambiental incorporant-hi les visites 
a la deixalleria municipal o els tallers 
d’anellament científic d’ocells, que 
s’han iniciat aquest mateix any 2018.

Es tracta d’activitats en què els i les 
alumnes poden adquirir coneixements 
nous a partir de l’experiència viscuda, 
i que es realitzen sense sortir del mu-
nicipi. L’objectiu és que els infants co-
neguin el seu entorn, que compta amb 
diferents ecosistemes d’interès, com 
poden ser la riera de les Rovires, el riu 
Llobregat o les Planes, i aprenguin a 
valorar-lo. l

L’Ajuntament dona un nou impuls 
a l’educació ambiental
L’oferta d’activitats inclou visites a la deixalleria i tallers com el d’anellament 
científic d’ocells

Augmenta la recollida selectiva de vidre, paper, 
i envasos i es redueix la de fracció orgànica
Des del consistori es recorda que fer una separació correcta dels residus aporta beneficis 
mediambientals i econòmics

D urant l’any 2017 es van recollir 
a Pallejà prop de 5.000 tones 
de residus, dels quals més de 

la meitat corresponien a la fracció «res-
ta», és a dir, residus que no han estat se-
parats prèviament a casa i que serà més 
difícil tractar de forma correcta.

Respecte de l’any anterior, es cons-
tata un petit increment de la recollida 
selectiva del vidre, el paper i cartró i 
els envasos lleugers. En canvi, tot i les 
campanyes de sensibilització que es 
realitzen de forma periòdica, hi ha una 
davallada de la recollida dels residus or-
gànics, que ocupen entre el 35 i el 40 % 
de la bossa d’escombraries.

Des de l’Ajuntament es recorda que 
reciclar correctament no només té 

beneficis ambientals, sinó que tam-
bé aporta més ingressos econòmics al 

municipi i contribueix a la generació de 
llocs de treball. l

Recollida residus 
Pallejà 2017

Resta: 55,32 %

FORM: 10,73 %

Envasos lleugers: 3,49 %

Vidre: 3,89 %

Paper i cartró: 5,82 %

Voluminosos: 5,16 %

Roba: 0,83 %

Esporga: 14,76 %
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La neteja dels espais naturals 
centra la campanya de civisme
Durant els mesos d’abril i maig s’ha incidit en l’abandonament de trastos a la via pública 
i la tinença responsable d’animals 

D esprés de tres mesos en fun-
cionament, la campanya «Més 
herois, més civisme, més Palle-

jà» ha dut a terme un bon nombre d’ac-
cions per sensibilitzar la ciutadania so-
bre la importància de garantir una bona 
convivència al municipi. Durant el mes 

d’abril la campanya va incidir en l’aban-
donament de mobles i altres trastos a la 
via pública. Tot i que l’Ajuntament dis-
posa d’un servei gratuït de recollida de 
voluminosos, es continuen trobant ob-
jectes abandonats que ocupen l’espai 
públic. Es van editar diversos materials 

de difusió i es va instal·lar un punt in-
formatiu a la fira del passat 13 de maig.

La campanya també ha tractat la ti-
nença responsable d’animals de com-
panyia. Dos educadors ambientals han 
informat les persones propietàries de 
gossos sobre les seves obligacions. Així 
mateix, amb la voluntat d’eliminar la 
presència d’excrements al carrer, s’han 
aplicat marques de pintura al terra allà 
on se’n detectaven amb la intenció de 
cridar l’atenció de la ciutadania. 

Es recorda que l’Ajuntament propor-
ciona de forma gratuïta bosses per a la 
recollida d’excrements. Aquest servei es 
mantindrà, tot i que a partir d’ara es re-
querirà que l’animal es trobi censat per 
a poder recollir-les i s’obrirà un registre 
per a poder fer-ne un seguiment.

Jornada de neteja            
de boscos

Durant el mes de juny la campanya in-
cideix sobre el tema de la neteja dels 
espais naturals amb l’objectiu de sensi-
bilitzar la ciutadania sobre la importàn-
cia de no abandonar cap tipus de residu 
i respectar la flora i la fauna existents. 
En aquesta línia, el diumenge dia 3 de 
juny es va organitzar una jornada de ne-
teja de boscos, en la qual es van recollir 
1.000 quilos de brossa. Des del consisto-
ri es vol agrair la implicació dels volunta-
ris i voluntàries que van participar en la 
jornada. El material recollit s’exposarà a 
la plaça del Castell. l

L’Ajuntament seguirà 
proporcionant bosses 
gratuïtes per a la recollida 
d’excrements a les persones 
propietàries de gossos que 
estiguin censats
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Les revetlles populars ompliran la Nit 
de Sant Joan
La Flama del Canigó arribarà el divendres 23 de juny a la plaça del Castell de la mà 
d’un grup d’atletes locals

E l proper 23 de juny Pallejà cele-
brarà la revetlla de Sant Joan. La 
Flama del Canigó arribarà a la 

plaça del Castell a les 20.30 hores de la 
mà d’un grup d’atletes locals. Posterior-
ment es llegirà un manifest i les entitats 
encendran la foguera. A partir de les 23 
hores hi haurà la revetlla popular amb 
«Els hits de la teva vida» i un especta-
cle làser. Fins al dia 21 de juny hi haurà 
temps per a reservar taula al Castell a 
un preu de 20 €.

La gent gran celebrarà la seva prò-
pia revetlla a partir de les 21.30 hores a 
la sala Pal·làdius. Els i les més grans de 
16 anys podran gaudir de la música de 
JBen & Friends a partir de les 23.55 hores 
a la pista exterior de la zona esportiva. l

La biblioteca dona un impuls als 
«laboratoris de lectura»
Es tracta d’uns espais de creació per a famílies que conviden a experimentar 
al voltant dels llibres

L a Biblioteca de Pallejà convida la 
ciutadania a conèixer què són els 
laboratoris de lectura. Es tracta 

d’uns espais de creació per a famílies 
que conviden a experimentar i desco-
brir noves experiències i mons màgics 
a través dels llibres. Es desenvolupen en 
una sala ambientada per a l’ocasió que 
transporta els i les participants a les his-
tòries narrades pel dinamitzador i per-

L’objectiu final és mostrar 
la diversitat del fons de la 
Biblioteca i fer que els llibres 
perdurin en la memòria dels 
infants

de la lectura en família. La darrera part 
de la sessió consisteix a fer una activitat 
inspirada en el mateix llibre i relacionada 
amb l’escriptura i altres formes d’expres-
sió com poden ser la plàstica, la musical 
o la teatral.

L’objectiu final és mostrar la diversitat 
del fons documental de la Biblioteca i 
buscar experiències que ajudin a fer que 
els llibres perdurin en la memòria dels 
infants. 

Darrers laboratoris              
de lectura

A la Biblioteca de Pallejà s’han fet dife-
rents laboratoris de lectura: els infants, 
per exemple, han creat un hort per a en 
Pomelo, un elefant rosa que viu sota una 
dent de lleó, i també han fet de modistes 
preparant vestits per a l’Olívia, una por-
queta a la qual li encanta ballar.

Aquestes activitats són possibles grà-
cies a les bibliotecàries Nati Calvo, Glòria 
Gorch i Marta Roig i a la gestora cultural 
Anna Mas. l

met descobrir personatges, llibres, au-
tors i il·lustradors. Posteriorment les i els 
assistents tenen una estona per a gaudir 

Es podrà reservar taula per a la 
revetlla popular fins al dia 21 de juny 
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VIII Casal d’Estudi
Castell

INSCRIPCIONS
A partir del 4 de maig
info@elmonextraescolar.com
Més informació: mòbil 647 820 304

QUAN I ON
Del 3 al 26 de juliol. El Castell.

HORARIS
Casal: De 10 a 13 hores
Dimarts, dimecres i dijous

EDAT
Alumnes de primària, ESO i batxillerat

ORGANITZA / GESTIONA
AMPA INS Pallejà
«El món extraescolar.com»

Casal lúdic d’estiu
Escola La Garalda
«TRAIENT SUC ALS CONTES»

INSCRIPCIONS
Del 6 d’abril al 9 de maig, al telèfon 
670 087 862

QUAN I ON
Del 25 de juny al 27 de juliol 

HORARIS
Casal: De 9.30 a 13 hores 
             De 9.30 a 16.30 hores

EDAT
De 3 a 12 anys

ORGANITZA / GESTIONA
AMPA Escola La Garalda
ÀBAC

L’Oreig 2018
ENGLISH SUMMER
SUMMER CAMP!

INSCRIPCIONS
Fins al 18 de maig
Reunió informativa: Dimecres 6 de juny a 
les 17.15 h a l’escola
Més informació: 
comunicacio@escolaloreig.cat i
cbarceloc@hotmail.com

QUAN I ON
Del 2 al 27 de juliol

HORARIS
Casal: De 9.30 a 13 hores
             De 9.30 a 14 hores (inclou dinar)
             De 9.30 a 15 hores (inclou dinar)
             De 9.30 a 17 hores (inclou dinar)
Servei d’acollida: De 8.30 a 9.30 hores

EDAT
English Summer: de P3 a 3r de primària
Summer Camp!: de 3r de primària a 3r d’ESO

ORGANITZA / GESTIONA
Escola L’Oreig
Cati Barceló Acadèmia

Àmplia oferta de 
casals i campus esportius 
per a gaudir de l’estiu
Amb la voluntat de cobrir les necessitats de les famílies durant les vacances escolars, 
s’organitzen al municipi tot un seguit de propostes que donen la possibilitat als in-
fants i joves de formar-se o practicar esport alhora que gaudeixen de l’estiu. L’oferta 
és molt variada i s’adequa als diferents grups d’edat, des de nens i nenes de P3 fins 
a alumnes de batxillerat.

Casal lúdic Escola Àngel Guimerà
«CASAL DELS SOMNIS»
«II CAMPUS URBÀ: ARTISTES I 
ESPORTISTES DE L’ASFALT»
«LA NATURA ENS ENCORATJA»

INSCRIPCIONS
A partir del 4 de maig a l’escola Àngel Guimerà 
(bústia entrada edifici principal) o per correu 
electrònic a: info@elmonextraescolar.com

Més informació: mòbil 647 820 304
www.elmonextraescolar.com

QUAN I ON
Del 25 de juny al 3 d’agost 
Del 27 d’agost al 7 de setembre
NOVETATS: Cada dia hi haurà una activitat en 
anglès i parc aquàtic a l’escola.

HORARIS
Casal: De 9 a 13 hores
             De 9 a 15 hores servei carmanyola
             De 9 a 17 hores servei carmanyola
Acollida: De 7.30 a 9 hores
Ludoteca: De 17 a 18.30 hores

EDAT
De 3 a 14 anys
Els alumnes de 1r podran escollir entre casal 
infantil o de primària.

ORGANITZA / GESTIONA
AMPA Escola À. Guimerà
«El món extraescolar.com»

Summer Camp 2018
Escola Jacint Verdaguer
Viatjant a diverses localitats acompanyats 
d’Astèrix i Obèlix

INSCRIPCIONS
Fins al dijous 10 de maig
Reunió informativa: Dimecres 15 de maig 
a les 19.30 hores a l’escola
Més informació: trucant al telèfon 
931 696 779 de dilluns a divendres de 9 a 
19 hores o per correu electrònic a l’adreça 
grupfo@grupfo.com

QUAN I ON
Del 25 de juny al 27 de juliol
Del 3 al 7 de setembre

HORARIS
Casal: De 9 a 13 hores
             De 9 a 15 hores  
             De 15 a 17 hores 
Servei d’acollida: De 8 a 9 hores

EDAT
Obert a tots els nens i nenes. No cal ser 
alumne de l’Escola.

ORGANITZA / GESTIONA
AMPA Escola Jacint Verdaguer
Proesco

Sportive Summer 
a la piscina coberta
CASAL D’ESTIU INFANTIL
CAMPUS MULTIESPORT 
PRIMÀRIA
FITNESS CAMPUS ESO

INSCRIPCIONS
A partir del 2 de maig, de dilluns a divendres de 8 
a 20 hores, a la recepció de la piscina coberta, al 
telèfon 936 632 875 o al correu 
piscinadepalleja@geafe.com

PROMOCIÓ: Fes la inscripció de 9 a 15 h i et 
regalem de 15 a 17 hores.

QUAN I ON
Del 25 de juny al 7 de setembre (inclòs tot l’agost)

HORARIS
Casal: De 9 a 13 hores
             De 9 a 15 hores
             De 9 a 17 hores
Servei d’acollida: De 8 a 9 hores i de 13 
a 14 hores

EDAT
Cursos de P3 fins a 4t d’ESO 

ORGANITZA / GESTIONA
Piscina Coberta de Pallejà
GE.A.F.E.

CASALS d’ESTIU2018
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L’ Ajuntament i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona van organit-
zar, el passat 13 de maig, la pri-

mera Festa del Parc de la Molinada. La 
iniciativa, que es va fer coincidir amb la 
celebració de la fira Pallejà al Carrer, pre-
tenia donar difusió a les activitats que es 
fan habitualment al parc els diumenges 
en el marc de la Jugatecambiental.

Durant la jornada va haver-hi tallers i 
activitats per a tota la família, com un ta-

La festa pretenia donar 
a conèixer les activitats 
que es fan al parc cada 
diumenge en el marc de la 
Jugatecambiental

Gran acollida de la 1a Festa del Parc 
de la Molinada
Durant la jornada va haver-hi tallers i activitats familiars per a treballar la 
imaginació i la creativitat

Pallejà se suma a la celebració de la 
Setmana de l’Energia
En el marc de la fira es va organitzar un taller per a obtenir energia a partir de les 
pedalades d’una bicicleta

U n any més, Pallejà s’ha sumat 
a altres pobles i ciutats de la 
Unió Europea per celebrar la 

Setmana de l’Energia. Sota el lema «Tu 
tens l’energia, tu tens el poder», la ini-
ciativa pretén sensibilitzar la ciutadania 
de la importància d’apostar per l’estalvi 
i l’eficiència per aconseguir un nou mo-
del energètic.

El passat dia 13 de maig, en el marc de 
la celebració de la fira Pallejà al Carrer, 
es va organitzar un taller que consistia a 
mostrar als visitants com es pot obtenir 
energia a partir del pedaleig d’una bici-
cleta. Durant els mesos de maig i juny 
es duran a terme diferents propostes 
al voltant de l’estalvi energètic, com ta-

llers infantils, xerrades o una exposició 
a l’edifici del Castell sobre vehicles elèc-
trics. Aquestes activitats, que pretenen 
implicar la ciutadania per aconseguir 

un canvi en el model energètic, comp-
ten amb el suport de l’Institut Català 
de l’Energia, la Diputació de Barcelona 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. l 

ller per a conèixer els animals que viuen 
a l’entorn i un altre sobre el món dels 
fòssils. Els més artistes van participar en 
un taller de dibuix que va permetre als 
participants dibuixar a l’aire d’una forma 
ben diferent i divertida. l
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La fira Pallejà al Carrer repeteix 
l’èxit d’anteriors edicions
Una cinquantena de parades van mostrar als visitants la seva oferta de 
productes i serveis

L a fira Pallejà al Carrer es consolida 
com un punt de trobada de les 
entitats i comerços del poble que 

aprofiten la jornada per a mostrar als vi-
sitants l’àmplia oferta comercial, de ser-
veis i associativa que existeix al munici-
pi. El passat dia 13 de maig la ciutadania 
va sortir al carrer per gaudir d’una nova 
edició d’aquest esdeveniment, que va 
comptar amb prop d’una cinquantena 
de parades, entre comerços, restauració 
i entitats culturals, socials i esportives.

Durant la jornada es van oferir tot un 
seguit de propostes per a públics de to-
tes les edats, entre les quals no van fal-
tar jocs, un rocòdrom, tallers de treballs 
manuals, exhibicions de ball, l’actuació 
del grup de versions 37 Grados i una 
àmplia oferta gastronòmica. l

Entre les propostes de la 
jornada va haver-hi un 
rocòdrom, exhibicions de 
ball i una àmplia oferta 
gastronòmica
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Exhibicions de ball per commemorar 
el Dia Internacional de la Dansa
La plaça del Castell va acollir diferents actuacions que van anar a càrrec d’empreses 
i entitats locals

E l dia 27 d’abril, Pallejà va celebrar 
el Dia Internacional de la Dan-
sa, amb l’objectiu de promoure 

aquesta activitat entre la ciutadania i 
donar suport a les persones que treba-
llen per aconseguir que la dansa sigui 
reconeguda arreu. La plaça del Castell 

va acollir una mostra de balls a càrrec 
d’empreses i entitats locals relacionades 
amb el món de la dansa com Danza, Pal-
mas y al Compás, l’escola de dansa de 
Sònia Navarro, Gimnàs Dance&Fitness, 
l’escola de dansa Dansarah’s, els Amics 
de la Sardana i Abac Extraescolars. 

Data proposada per la 
UNESCO

El Dia Internacional de la Dansa es com-
memora mundialment el 29 d’abril. 
La UNESCO va proposar aquesta data 
perquè coincideix amb el naixement 
de Jean-Georges Noverre, considerat el 
pare del ballet modern. l

El Dia Internacional de 
la Dansa se celebra per a 
promoure l’activitat entre la 
ciutadania i aconseguir que 
sigui reconeguda arreu

Pallejà ret un homenatge a la gent gran 
En el marc de les XI Jornades de la Gent Gran es van organitzar activitats per a fomentar 
una vellesa activa, com una gimcana, tallers i una sortida cultural

D el 18 al 26 de maig es van pro-
gramar un seguit de propostes 
en el marc de les Jornades de la 

Gent Gran, que enguany arribaven a la 
seva onzena edició. L’acte inaugural es va 
celebrar a la sala Pal·làdius i va comptar 
amb l’actuació del Grup Reactiva’t de la 
Gent Gran, els Amics de la Sardana i l’es-
cola de dansa Activa’t, de Sant Andreu de 
la Barca, que hi van participar de forma 
totalment desinteressada.

Al llarg de la setmana no van faltar-hi 
altres propostes com una gimcana orga-
nitzada pels Quarantins del 78, tornejos 
de petanca i dòmino, tallers i activitats in-
tergeneracional amb infants i joves. El dia 
23 de maig també va haver-hi una sorti-
da que va incloure una visita cultural, un 
dinar, espectacle i ball. El Gran Musical In-
tergeneracional a la plaça del Castell i la 
5a Jornada Solidària de la Fundació Ana 
Ribot van servir de cloenda de tota una 
setmana dedicada a la gent gran. l



AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JUNY

 DIMARTS
 JUNY

Taller de kundalini ioga a 
càrrec d’Inma Corpas
Hora: 18 h     
Lloc: Sala gran del Castell
Cal inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

Taller d’adolescència
Hora: De 21.30 a 23 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA IES 
Pallejà i AMPA L’Oreig
_________________________________________

12

 DIMECRES
 JUNY

Conte per a nadons: «Colors, 
on sou?», a càrrec de Sandra 
Rossi
Hora: 17.30 h
Lloc: Zona infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

13

 DIVENDRES
 JUNY

Torneig d’escacs final 
temporada
Hora: De 18 a 20 h
Lloc: Castell 
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________

15

 DISSABTE
 JUNY

Cloenda temporada 
2017/2018
Hora: Tarda
Lloc: Camp de futbol
Organitza: Club Futbol Pallejà
_________________________________________

IX Aniversari Peña 
Madridista
Hora: 21 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Peña Madridista
_________________________________________

16

Carnestiu i Ball de Carnestiu
Programa específic
19 h: Concentració, retrat de 
comparses i pregó de la Kaco a la Plaça 
del Castell 
20 h: Rua de disfresses  
Tot seguit sopar a la Plaça del Castell
22.30 h: Ball de disfresses a la Plaça del 
Castell 
Organitza: La Kaco
_________________________________________

Liceu a la Fresca: Manon 
l’Escaut de Puccini
Hora: 22 h
Lloc: Parc Fabregat
Organitza: Cultura
_________________________________________

 DIUMENGE
 JUNY

Festival d’estiu
Hora: De 16 a 21 h
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club Patinatge Artístic
Pallejà
_________________________________________

17

 DILLUNS
 JUNY

Concert fi de curs Taller de 
Música 
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

18

 DIMARTS
 JUNY

Concert fi de curs Taller de 
Música
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

19

8
Formació: Ofimàtica 
general (34 hores)
Hora: Dimarts i dimecres de 9.30 a 
12.30 h i dijous de 9.30 a 12 h
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament 
Econòmic

DEL DIMECRES          DE JUNY 

AL DIVENDRES          DE JULIOL

20
27

 DIMECRES
 JUNY

Festa de cloenda del club 
de lectura dels Buscallibres, 
amb el llibre 50 oficis 
esbojarrats de Carles Sala i 
Vila
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca 
Organitza: Biblioteca 
_________________________________________

Club de lectura fàcil: 
Romeu i Julieta, de William 
Shakespeare
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca i Servei Local
de Català
_________________________________________

20

 DIVENDRES
 JUNY

Final de curs Espai de Tarda
Hora: De 17 a 19 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Serveis Socials
_________________________________________

22



 DILLUNS
 JUNY

Comencen campus i casals
Hora: De 9 a 17 h
Lloc: Escoles, institut i zona esportiva
Organitza: Entitats organitzadores
_________________________________________

Tarda jove de sexualitat 
a càrrec de l’Eli Márquez, 
llevadora de l’ambulatori
Hora: De 17.30 a 19 h
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
_________________________________________

25

 DIJOUS
 JUNY

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

28

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ JULIOL

 DIUMENGE
 JULIOL

39a cursa de Pallejà  
Sortida de cursa 5 km: 8.50 h
Sortida de cursa 10 km: 9 h
Sortida infantil: 10.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Club Atletisme Pallejà
_________________________________________

1

 DIVENDRES
 JUNY

Presentació de la 39a cursa 
solidària de Pallejà  
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Club Atletisme Pallejà
_________________________________________

29

 DISSABTE
 JUNY

12è cicle d’activitats 
als parcs, platges i rius 
metropolitans de l’AMB
«Capvespre de foto» al riu Llobregat.
Visita guiada i taller per a públic 
adult «L’art de la fotografia de 
natura des del riu Llobregat».
Hora: 19 h
Inscripcions: S’han de fer al telèfon 
932 562 220 o bé al correu 
activmuseuciencies@bcn.cat 
Lloc: Parc de la Molinada i Riu Llobregat
Organitza: AMB
_________________________________________

30 DISSABTE
 JUNY

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

23

Flama del Canigó i Revetlla 
Popular
A les 20 hores:
Recepció de la Flama del Canigó a la 
plaça de l’Església de Molins de Rei per 
part de les autoritats dels ajuntaments 
de Molins de Rei i de Pallejà. 
La Flama arribarà a Pallejà de la 
mà d’un grup d’atletes que faran 
el recorregut corrent entre els dos 
municipis fins arribar a la plaça del 
Castell de Pallejà

A les 20.30 hores:
Arribada de la Flama del Canigó i 
lectura del Manifest. Seguidament 
encesa de la foguera de les entitats 
amb la Flama.

A les 23 hores:
Revetlla popular amb ELS HITS DE LA 
TEVA VIDA + espectacle làser (reserva 
taules al Castell. Preu: 20 €).
_________________________________________

Revetlla Sant Joan 
Gent Gran
Hora: 21.30 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

Revetlla Jove de Sant Joan 
JBen&Friends
A partir de 16 anys
Hora: 23.55 h
Lloc: Pista exterior zona esportiva
Organitza: Pallehouse
_________________________________________

 DIMARTS
 JUNY

Taller de sabons artesanals a 
càrrec de Saboníssim
Per públic adult
Cal inscripció prèvia
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: EBiblioteca
_________________________________________

Cloenda del Voluntariat per 
la llengua i Fi de Curs
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Servei Local de Català
_________________________________________

26



Batejos solidaris de 
submarinisme 
Només cal portar-hi banyador, 
tovallola, xancletes i casquet de 
bany. Tots els menors de 18 anys 
hauran de venir-hi acompanyats dels 
seus pares o tutors. 
Hora: De 9.30 a 13 h
Lloc: Piscina coberta
Organitza: CEM, Piscina Coberta i
Esports
_________________________________________

VII Torneig de Partides 
Ràpides de Festa Major 
2018 
Hora: De 10 a 14 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________

Festa Major Estiu
Programa específic
Organitza: Ajuntament i entitats del 
municipi

DEL DIVENDRES          AL DILLUNS

DE JULIOL

6 9

 DISSABTE
 JULIOL

Torneig 3 X 3 Solidari 
Hora: De 9 a 14 h
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club Bàsquet Pallejà
_________________________________________

7

 DIMECRES
 JULIOL

Taller d’elaboració de 
cosmètica natural a càrrec de 
Saboníssim
Per a públic adults
Cal inscripció prèvia
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Joventut
_________________________________________

Assemblea jove
Hora: 19 h
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut
_________________________________________

11
 DIMARTS
 JULIOL

Taller de pots de sals 
de colors a càrrec de 
Saboníssim 
Per a infants a partir de 4 anys
Cal portar un pot de vidre amb tapa
Hora: De 9 a 14 h
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

3

Final 9è Torneig d’Estiu 
Hora: De 18 a 20 h
Lloc: Pistes de tennis
Organitza: Club Tennis Pallejà
_________________________________________

Partit de Veterans Futbol 
Festa Major
Hora: 18 h
Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Associació Veterans
Futbol Pallejà
_________________________________________ Festa Major al barri de 

Fontpineda
Programa específic

DEL DIVENDRES          AL DISSABTE

DE JULIOL

13 15

Tirada al plat
Hora: 17.30 h
Lloc: Les Pedreres 
Organitza: Societat Caçadors Pallejà
_________________________________________

Fi de curs Palmas y al 
Compás
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Palmas y al Compás
_________________________________________

 DIUMENGE
 JULIOL

Batejos submarinisme 
Hora: De 10 a 13 h
Lloc: Piscina coberta
Organitza: CEM Pallejà, Piscina Coberta
i Esports
_________________________________________

8
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E l passat dia 8 de març Pallejà va 
commemorar el Dia de la Dona. 
Els actes de celebració no es van 

limitar a un únic dia, sinó que des de la 
Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament es 
va organitzar tot un mes ple de propos-
tes destinades, principalment, al gènere 
femení amb l’objectiu d’afavorir l’equi-
paració de drets entre homes i dones i 
reivindicar la igualtat real en les activi-
tats pròpies de la vida quotidiana.

Més enllà de la lectura del manifest 
institucional, durant tot el mes de març 
es van oferir un taller de scrap, una ses-
sió formativa per a potenciar el lideratge 
i el talent femenins, un taller sobre les 
bruixes i una xerrada-degustació sobre 
cuina saludable i creativa. El mes de la 
dona es va tancar amb un sopar-concert 
que es va celebrar el 24 de març a la sala 
Pal·làdius.

Des de la Regidoria d’Igualtat volen 
donar les gràcies a la ciutadania per la 
seva participació en cadascuna de les ac-
tivitats, així com a aquelles persones que 
van col·laborar-ne en l’organització. l

Un mes de març ple de 
propostes destinades a les 
dones
El programa d’enguany ha inclòs xerrades, cursos, tallers i 
un sopar de cloenda a la sala Pal·làdius

L’Ajuntament elabora un Pla Intern 
d’Igualtat de Gènere

L’ Ajuntament treballa en l’elabo-
ració d’un Pla Intern d’Igualtat 
de Gènere que pretén desen-

volupar una estratègia orientada a mi-
llorar i equilibrar la situació de dones 
i homes en el marc de l’Administració 
local.

El pla es troba actualment en la fase 
d’elaboració. Prèviament es va realitzar 
una diagnosi durant la qual es va reco-
llir informació i es va fer un balanç sobre 
l’estructura del consistori, l’organització 

i la cultura de treball que se segueix des 
d’una perspectiva de gènere.

El proper pas serà dissenyar el pla 
d’acció de forma consensuada, és a dir, 
establir un conjunt de mesures que han 
d’eliminar o corregir les discriminacions 
detectades en la fase de diagnosi i re-
forçar l’adopció de pràctiques i actituds 
igualitàries i no-sexistes per part de 
l’Organització municipal.

La redacció del pla compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. l
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Homenatge a Lola Anglada a la sala 
Pal·làdius 
L’entitat Palafit va organitzar un espectacle poètic i musical al voltant de la figura 
de la destacada narradora i dibuixant feminista

E l passat dissabte 21 d’abril es va 
celebrar a la sala Pal·làdius un pe-
tit homenatge a l’escriptora i il·lus-

tradora catalana Lola Anglada. L’entitat 
Palafit va organitzar 57 minuts amb Lola 
Anglada, un espectacle que va barrejar 
poesia, música i elements visuals. L’en-
titat Palafit va rebre el suport del Grup 
Antic de Teatre, del Taller de Música, de 
la Coral Pau Casals i de la Coral Jove. Lola 
Anglada va ser una destacada narrado-
ra infantil, pintora, escultora i dibuixant 
catalana. A més, va sobresortir pels seus 
forts valors cívics i democràtics, així com 
pel seu esperit feminista. l

Un total de 15 joves van participar en el 
Campionat de Street Workout
El pierenc Joel Trulls va ser-ne el guanyador i el pallejanenc Ruben Tobalo s’hi va 
classificar en segona posició

E l dissabte 26 de maig, un total de 
quinze joves d’arreu de Catalunya 
van participar en un Campionat 

de Street Workout. La competició es va 
celebrar a les instal·lacions que es van in-
augurar l’any passat al carrer de les Mo-
reres per a la pràctica d’aquest esport a 
l’aire lliure.

Primers classificats

El guanyador va ser el pierenc Joel Trulls, 
que va aconseguir la primera posició, 
seguit de l’únic participant local, el Ru-
ben Tobalo, que va quedar segon. Tots 

Els guanyadors de la 
competició es van classificar 
per a accedir al VII Campionat 
Nacional d’Espanya 2018

dos es van classificar per a participar 
en el VII Campionat Nacional d’Espanya 

2018, que se celebrarà al mes de juny a 
Madrid. l
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9.30 a 13 hores. L’activitat està adreçada 
a totes aquelles persones amb inquie-
tud per provar aquesta experiència. No 
obstant això, l’edat mínima per a partici-
par-hi són vuit anys. Així mateix, els me-
nors d’edat hauran d’anar acompanyats 
dels pares o tutors legals.

L’experiència consistirà a rebre unes 
instruccions bàsiques i posteriorment 
descobrir les sensacions d’estar nedant 
sota l’aigua. En tot moment, les perso-
nes participants estaran acompanyades 
d’un instructor experimentat i titulat. 

Tothom qui vulgui endinsar-se en el 
món del submarinisme pot prendre-hi 
un primer contacte amb aquestes jorna-
des. Només cal portar banyador, tovallo-
la, xancletes i casquet de bany. Per a més 
informació cal trucar al 688 988 911. l

Doble podi per al CE Pallejà al Campionat 
de Catalunya d’Edats 2018 
El Carles Martín Barceló es va convertir en el nou campió de Catalunya Sub-14 
i l’Àlex Poyan Cobelli va acabar tercer a la categoria Sub-8

A finals del passat mes de març 
es va celebrar a Vila-seca 
(Tarragona) el Campionat 

de Catalunya d’Edats 2018. El poble 
tarragoní va acollir unes jornades ple-
nes de competició, concentració i ner-
vis, en què el Club d’Escacs Pallejà va 
aconseguir un bon palmarès amb dos 
jugadors del club pujant als seus res-
pectius podis.

Arran d’aquesta competició, el pa-
llejanenc Carles Martín Barceló s’ha 
convertit en el nou campió de Cata-
lunya Sub-14, després d’aconseguir 
vuit punts dels nou possibles. També el 
seu company de club, i també palleja-
nenc, Àlex Poyan Cobelli va obtenir un 
gran resultat al campionat —6,5 punts 

E l Club Esportiu CEM Pallejà cele-
brarà pròximament els seus 20 
anys de vida, i per commemo-

rar-ho organitza uns batejos de subma-
rinisme a la piscina coberta de Pallejà. 
El primer es va celebrar el dia 3 de juny 
i el següent serà dissabte 7 de juliol de 

Batejos de submarinisme amb motiu del 
20è aniversari del CEM Pallejà
El club esportiu pallejanenc organitza dues jornades per a fer gaudir als veïns i les veïnes 
del municipi amb una iniciació al busseig 

La propera activitat també 
serà gratuïta i es farà 
dissabte 7 de juliol de 9.30 a 
13 hores

en total— i va quedar tercer de la seva 
categoria, Sub-8. Vila-seca va esdevenir 
un any més l’escenari d’aquest multitu-

dinari campionat, que enguany va aple-
gar més de 1.000 persones entre espor-
tistes i acompanyants. l
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Finalitza una gran temporada per al 
CF Pallejà 
El primer equip femení es manté en la Segona Divisió Nacional i el masculí ha 
lluitat per l’ascens a la Segona Divisió Catalana

L a temporada 2017-2018 ha aca-
bat amb un balanç molt satis-
factori per als diferents equips 

que formen el Club de Futbol Pallejà. 
El primer equip femení ha aconseguit 
mantenir-se a la Segona Divisió Nacio-
nal i competirà l’any vinent per quart 
cop consecutiu en la divisió d’argent. 
Pel que fa al primer equip masculí, els 
pallejanencs han lluitat i han estat ben 
apunt d’aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana.

Així mateix, la resta d’equips del club 
han aconseguit aquest any posicions 
capdavanteres a les seves respectives 
lligues. El CF Pallejà tanca així un bon 
any pel que fa a les competicions. Així 
mateix, també és destacable la incorpo-

ració d’un nombre important de juga-
dors i jugadores del planter als primers 
equips. l

Els diferents equips del club 
tanquen la temporada amb 
posicions capdavanteres 
en les seves respectives 
competicions

El CE Bàsquet Pallejà tanca una de les 
seves millors temporades  
Els dos equips sèniors han aconseguit l’ascens de categoria i la resta han acabat 
amb grans resultats en les seves respectives competicions

E l CE Bàsquet Pallejà tanca la tem-
porada 2017/18 com una de les 
millors quant a resultats espor-

tius. Els dos equips sèniors, tant el mas-
culí com el femení, han aconseguit l’as-
cens de categoria. 

També altres equips del club han 
realitzat una gran temporada: el sots-
21 femení ha quedat quart classificat 
de Catalunya i el júnior masculí negre 

s’ha proclamat Campió de Catalunya a 
Begur amb possibilitats de participar 
en el Campionat Interterritorial. D’altra 
banda, els més menuts han aconseguit 

Els bons resultats obtinguts 
aquesta temporada refermen 
la bona tasca de l’equip 
tècnic i del club esportiu  

quedar entre els primers llocs de les 
seves respectives categories, com l’in-
fantil masculí negre, el mini femení i el 
premini. l
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Veïnes de Pallejà, estem cansades de veure com l’au-
toritarisme institucionalitzat acaba amb les nostres 
llibertats; disgustades de veure com s’ataca profes-
sores de les nostres escoles; fastiguejades d’agres-
sions sexuals i violacions amb totes les lletres que 
queden rebaixades a abusos sense violència; fartes 
de veure com la ultradreta actua amb impunitat pels 
nostres carrers, eliminant tot rastre de llibertat d’ex-
pressió; indignades per com es dinamita el pacte de 
Toledo, deixant les pensions a la mínima expressió; 
enrabiades perquè els grans grups empresarials i 
altres poderosos es dediquin a defraudar impune-
ment i nosaltres paguem el 100 % dels impostos. 
Són tantes coses, que estem obligades a perseve-
rar en la lluita. Sols el poble salva el poble.

Arriben temps difícils a Pallejà. Ja tenim la sentèn-
cia que obliga a modificar el vial central del polígon 
Camps d’en Ricart. Evidentment, s’ha de complir, 
però això no suposarà cap benefici per al poble; una 
obra de dos milions d’euros que obligarà que l’Ajun-
tament s’endeuti encara més i que hagi d’afrontar 
en un futur pròxim més costos derivats d’aquesta 
sentència. Amb aquest nou panorama, esperem que 
l’equip de govern (ENTESA i PDF) faci les previsions 
econòmiques amb realisme i precaució. Els efectes 
d’aquesta sentència seran importants, i tancar els 
ulls és una pràctica ja feta massa vegades. Ara més 
que mai cal sentit comú i bona gestió al davant 
de l’Ajuntament.

Les conseqüències, sens dubte, marcaran el futur 
de Pallejà.
     @ercpalleja         ercpalleja      
palleja@esquerra.org    www.esquerra.cat/palleja

Temas de los que muchos hablan y pocos dicen la 
verdad: polígono de Camps d’en Ricart, pagos por 
sentencias y remodelación de la escuela Guimerà. 
¡Seamos transparentes!

Entesa per Pallejà será quien asuma, desde el 
Gobierno de Pallejà, la responsabilidad de cum-
plir con las sentencias judiciales de Camps d’en 
Ricart. De momento, más de dos millones de euros 
para acometer las obras necesarias que los juzgados 
ordenan: un problema que el pueblo arrastra desde 
los gobiernos convergentes de 2002 y que solucio-
nará esta alcaldía. ¿Y cómo vamos a pagar sin afectar 
al bolsillo de los vecinos y las vecinas? Pues bien, du-
rante estos tres años de gobierno hemos bajado la 
deuda municipal por debajo del límite que marca la 
ley y tenemos capacidad de financiación.  Además, 
previsores, hemos ahorrado algo más de tres millo-
nes de euros para encarar aquello que todos los de-
más no quisieron asumir.

También es el gobierno de Entesa el que ha 
pagado las históricas sentencias por expropia-
ciones: más de siete millones de euros. Y no nos 
quejamos, no decaemos y cumplimos con nuestros 
compromisos sociales y de rebaja de impuestos. No 
chutamos la pelota hacia delante.

Y la comunidad educativa y el Gobierno muni-
cipal ya han conseguido la remodelación integral, 
por fases, de la escuela Guimerà. La Generalitat 
ejecutará este proyecto que tan reclamado ha sido 
por todos los vecinos y vecinas. Seguimos siendo la 
garantía para que Pallejà avance, sin ataduras, solo 
por y para Pallejà. ¡Que paséis una buena Festa Major!
     @entesapalleja         entesa.perpalleja 

Entesa: 
solucionando 
problemas históricos

Com que la justícia del nostre país és lenta, les sen-
tències judicials arriben quan menys ho esperem. 
És el cas del polígon industrial de Camps d’en Ri-
cart, que té el nostre municipi pendent d’una afec-
tació urbanística des de l’any 2002. L’import de la 
primera actuació, de la qual s’ha de fer càrrec l’Ajun-
tament, és de més de 2.000.000 €.

Per tant, durant els quatre anys de mandat, 
aquest govern està afrontant pagaments milionaris, 
com els més de 8.000.000 € de les expropiacions 
forçoses de les zones verdes, ja pagats, i la primera 
obra de Camps d’en Ricart, que fan complicades 
les tan anhelades inversions en serveis i via pública.

Malgrat l’esmentada situació econòmica, el tre-
ball dels primers mesos de l’any es materialitza en:

- La 19a Festa de l’Arbre, que segueix sent una 
de les propostes més interessants per a recuperar 
zones i racons amb la participació dels veïns i veï-
nes del nostre barri. Aquest any s’ha arranjat l’àrea 
d’Abadia de Poblet amb la via Alta i s’ha incorporat 
més arbrat al parc de l’Oreig.

- L’execució de les vies Alegria, Pallejà i Abadia 
de Poblet, que segueix avançant i se’n comencen a 
veure els resultats.

- L’assignació de l’Àrea Metropolitana de 
388.000 € per a la primera fase de les obres de mi-
llora de la via Bellavista.

Volem un barri millorat, i seguirem treballant per 
aconseguir-lo.

Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Se van a cumplir tres años de gobierno de Entesa 
y PDF con el apoyo de ERC, y la conclusión   es que, 
en vez de un cambio respecto a CiU, hemos tenido 
un RECAMBIO. Nada ha cambiado para los vecinos 
de Pallejà, solo la foto del alcalde en la primera 
página de l’Adroc. La actuación del gobierno ha 
sido nula. Las deudas pagadas se han hecho con el 
dinero ahorrado por el gobierno anterior, y ahora, 
gracias a la gestión continuista de los gravísimos 
problemas urbanísticos, vamos a tener que pagar 
sentencias millonarias; y la alcaldesa, en vez de 
dar explicaciones a todos y buscar a los responsa-
bles (aunque no quiera, la va a obligar el juez), se 
encierra en la falta de transparencia, que ha sido 
galopante en todo su mandato.

Seguirán vendiendo como algo excepcional que 
arreglan un tramo de acera, cambian una señal de 
tráfico o ponen una papelera, cosas que son obliga-
ción del Ayuntamiento frente a sus ciudadanos, 
que pagan impuestos, no un regalo.

Otro de los «éxitos» que nos venden es la refor-
ma de la escuela Àngel Guimerà. ¿Reforma, unas 
actuaciones puntuales cada verano, sin proyecto 
de reforma integral, sin presupuesto? No, señores, 
no es una reforma, es lo mismo que hacía CiU: unos 
arreglos cada verano, mientras que los niños de 
preescolar seguirán en los barracones. Cuando 
uno hace lo mismo o nada durante tres años tiene 
que vender lo que sea como un logro, mientras Pa-
llejà cada vez está más deteriorado, sucio y falto 
de servicios. El consuelo es que solo falta un año 
para poder CAMBIAR de verdad nuestro pueblo.
     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

Els comptes del 2016, encara sense aprovar per un 
tancament de la comptabilitat amb mesos de retard. 
Per què?? La deixadesa a tot Pallejà, una assignatura 
més que pendent, tant la brutícia que moltes vega-
des hem denunciat com la manca d’il·luminació que 
patim a diferents llocs del poble, com el nucli urbà, la 
Magina i Fontpineda; malauradament, hi ha llocs on 
de nit no s’hi veu. Cal ensenyar a ENTESA els seus pro-
grames electorals???? Així mateix, diversos ciutadans 
ens han fet arribar les seves queixes quan han volgut 
comunicar-se amb la senyora alcaldessa de Pallejà, ja 
que, si bé és cert que hi ha diferents vies per a fer-ho, 
la resposta ha estat sempre negativa: si t’hi poses en 
contacte via correu electrònic mai reps resposta; si la 
sol•licitud és a través del Registre de l’Ajuntament, 
mitjançant una instància on potser es demana quel-
com, la resposta és igualment el silenci administratiu; 
si truques per telèfon et poden dir directament que 
no et volen rebre… Això és ser proper??? Això és es-
coltar les persones?? Ja poden anar parlant d’escol-
tar, de Portal de Transparència i d’informació al web, 
que de poc serveix si després no es dona la cara; la 
seva tàctica és NO RESPONDRE. Altra feina a fer i que 
de moment no s’ha avançat gens, si bé l’equip de go-
vern ens va fer veure que «la caca taca» i es varen fer 
la foto, això sí, de res més ha servit la campanya feta, 
com pràcticament tot... Darrere una foto no segueix 
res més. Greu error oblidar que la prioritat són els pa-
llejanencs i les pallejanenques!!!!

     @PDeCATPALLEJA           @PDeCATPALLEJA
pdecat.palleja@gmail.com

Ciutadans-Pallejà, a un año de las elecciones muni-
cipales, confiesa sus «pecados»:

• Reconocemos que no nos gusta una democrà-
cia en que se ocupa el espacio público imponiendo 
el mensaje (falsario) de unos pocos, y con la permisi-
vidad (al menos) de la alcaldesa de todos (ellos).

• No entendemos (o sí) cómo pueden ufanarse 
los demòcrates separatistas (perdonen el oxímoron) 
de ERC, junto al PDoCAT, PDF y Entesa-podemos, de 
prohibir el bilingüismo en la señalización pública. 
Menos entendemos la cobarde complicidad del PSC.

• Admitimos nuestra oposición a una «norma-
lització» lingüística, que es expulsar de la Admi-
nistración y de la señalización públicas la lengua 
COOFICIAL de la mayoría de los vecinos; que es «des-
normalizar» lo que es normal en la calle. Unos 18.000 
€ anuales destina el Ayto. al respectivo consorci.

• Avisamos que somos contrarios a subvencio-
nar con dinero público a entidades (dizque) cultu-
rales que PROMUEVEN o hacen apología del SEPA-
RATISMO, de la confrontación, de la discriminación. 
Censuramos que, desde 2011, los gobiernos de CiU 
y Entesa-podemos hayan destinado unos 100.000 € 
(cuando menos) públicos a untar a entidades de este 
jaez.

Si conseguimos el apoyo de los vecinos en las 
elecciones municipales de 2019 nos compromete-
mos a expiar estos «pecados», a acabar con estos 
atropellos.

«La mayoría de las personas prefiere confesar 
los pecados de los demás.» Graham Greene
     Cs_Palleja         CiutadansPalleja         697469715
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Recambio y 
propaganda

Perseverar en 
la lluita. El futur 
de Pallejà

Pagar i complir 
els compromisos 
electorals

A Pallejà segueixen 
sense fer els deures Confesión
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Notícies 
 breus

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari i urgent 17/04/2018  

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 22/03/2018

l Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 02/2018, 
referit a factures d’exercicis anteriors presentades al Registre de 
Factures amb posterioritat al 31.12.2017 i a operacions pendents 
d’aplicació al pressupost 2017
l Aprovació definitiva de les modificacions de crèdits núm. 
01/2018 i 02/2018 del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Pallejà corresponent a l’exercici 2018
l Aprovació de la subscripció del Protocol d’Adhesió de 
l’Ajuntament de Pallejà com a membre del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
l Moció dels grups municipals d’ERC, PSC, PDeCAT, PDF i EP per 
revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de 
comunicació públics
l Moció dels grups municipals d’ERC, PSC, PDeCAT, PDF i EP per 
recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions
l Moció dels grups municipals del PDeCAT, PSC, ERC, PDF i EP en 
defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística

l Moció dels grups municipals d’ERC, PSC, PDeCAT, PDF i EP de 
suport i adhesió al Manifest de Somescola.cat per a refermar el 
suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta 
representa
l Moció dels grups municipals d’ERC i PDeCAT per la llibertat dels 
presos polítics
l Aprovació de la declaració de l’obra de comunicació vertical i 
adequació a normativa d’incendis realitzada al centre de dia del 
carrer Vallès i Ribot, núm. 2, de titularitat de la Fundació Ana Ribot 
Duran, SCP, com a obra d’especial interès o utilitat municipal
l Moció dels grups municipals d’EP, PDF, PSC, ERC i PDeCAT en 
relació amb la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-
Llobregat
l Aprovació de la modificació de l’apartat segon de l’acord 
adoptat en el ple extraordinari de data 09.07.2015 relatiu a la 
fixació de la periodicitat de les sessions plenàries

l Ratificació de la urgència de la convocatòria
l Aprovació inicial del projecte d’urbanització per a l’ampliació 
del vial central a la Unitat d’Actuació del Sector Camps d’en Ricart 

i l’inici, pel tràmit d’urgència, de la incoació de l’expedient per a la 
contractació de les obres

L’alumnat del Taller de Música actuarà els 
propers dies 18 i 19 de juny al Castell. El pri-
mer dia, dilluns, ho faran els nois i noies de 
més edat i el dimarts serà el torn dels més 
petits. Aquests seran els concerts de final de 
curs, amb els quals els i les alumnes culmina-
ran la feina de tot un any i mostraran a amics, 
amigues i familiars l’aprenentatge obtingut 
durant tot el curs escolar. l

Concerts de final de 
curs del Taller Municipal 
de Música

El passat mes de maig es va organitzar una 
nova campanya de recollida d’aliments que 
va comptar amb la col·laboració dels cen-
tres educatius i del supermercat Bon Preu, 
que també va ser un dels punts de reco-
llida. Es van aconseguir 3.075 quilos d’ali-
ments i productes bàsics que seran distri-
buïts entre les famílies amb menys recursos 
del municipi. l

El projecte Tots a Taula 
recull més de 3.000 
quilos d’aliments

Durant el mes d’abril, la Regidoria de Soli-
daritat va portar a l’Institut uns tallers sobre 
l’ús de jocs de rol i simulació per a entendre 
el món. L’alumnat de 3r d’ESO va treballar 
d’una forma lúdica conceptes com la injus-
tícia, les desigualtats econòmiques entre 
països o el comerç internacional. Aquestes 
sessions formatives van estar subvenciona-
des per la Diputació de Barcelona. l

L’alumnat de l’Institut 
entén el món a través 
de jocs de simulació




