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Garantint una
educació de qualitat
El curs escolar s’inicia amb millores a les
escoles i nous ajuts per desenvolupar el
projecte de socialització de llibres de text
a l’Institut

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

93 663 00 00
93 650 00 01
93 472 92 54
93 663 26 62
93 663 39 15

CULTURA (CASTELL DE PALLEJÀ)
REGIDORIA DE CULTURA
93 663 22 55
BIBLIOTECA		
93 663 18 87
SERVEI DE CATALÀ		
93 663 22 55
IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT

93 663 15 40

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

8. S’amplia l’oferta formativa per a afavorir la
inserció laboral de persones desocupades

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20
CASAL DE LA GENT GRAN
93 663 19 35
CENTRE DE DIA		
93 663 23 88
JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT
93 663 22 55
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 663 41 63
ENSENYAMENT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ
ESCOLA JACINT VERDAGUER
ESCOLA LA GARALDA		
ESCOLA L’OREIG		
IES PALLEJÀ		
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
L’ESPURNA			
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
LES ROVIRES		
LLAR D’INFANTS BABIWEB
(Fontpineda)		
LLAR D’INFANTS LA LLUNA

7. Nova aplicació mòbil
amb una targeta per a
fidelitzar la clientela del
comerç local

9. Comencen les obres per a
convertir en plataforma
única un tram del carrer
del Riu

93 663 36 20
93 663 00 61
93 663 02 74
93 663 04 43
93 650 00 87
93 663 18 27
93 663 30 16
93 663 08 76
93 650 08 34
93 663 15 63

ESPORTS (PAVELLÓ I PISCINA)
REGIDORIA D’ESPORTS		
93 663 02 43
SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
93 663 02 43
PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA		
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

93 663 15 40
93 663 15 40

SANITAT
REGIDORIA DE SANITAT
93 663 36 20
AMBULATORI		
93 663 06 67
(Per demanar consulta)
902 111 444
URGÈNCIES (Sant Andreu de la Barca)
Atenció les 24 h del dia, tots
els dies de l’any		
93 635 66 51
HOSPITAL de Martorell		
93 774 20 20
FARMÀCIES
FARMÀCIA BRAVO (Fontpineda)
FARMÀCIA GIBERT		
FARMÀCIA HUGUET		

CONTACTA AMB L’ALCALDESSA
Horari de visites: De dilluns a divendres de 9 a 12 h a l’Ajuntament
(és necessari sol·licitar cita prèvia)
Telèfon: 936 630 000 · Correu electrònic: alcaldia.palleja@palleja.cat
EDITA
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SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS, EMERGÈNCIES I
MOSSOS D’ESQUADRA		
POLICIA LOCAL		
AMBULANCIA (URGÈNCIES)
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALLEJÀ
TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT		
FONTPIBUS (Rafael Dorado)
SERVEI AUTOBUS
(SOLER I SAURET)		
ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia		
COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
Informació		
Avaries			
CORREUS
FECSA-ENHER		
SERVEI AIGÜES
Informació		
Avaries			
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS

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

112
93 663 01 02
061
620 024 300

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

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

Amb el nou curs, ampliem i reforcem el compromís
de Pallejà amb l’ensenyament i la formació

L

a formació ens fa més lliures i responsables
com a persones, però també ajuda a crear
societats més justes i avançades. Aquesta
és una idea que des de l’Ajuntament de Pallejà tenim molt clara i que impulsa una part destacable
de les nostres polítiques.
L’inici de curs que hem viscut recentment ha
servit per a tornar a fer palès el compromís de
l’equip de govern amb l’educació. És un compromís, a més, que creix any rere any i que treballem
per portar a tots els espais de la població.
D’aquesta manera, enguany avancem en l’assoliment de l’objectiu que l’accés a l’educació sigui
totalment gratuït. Al projecte de socialització dels
llibres de text sumem l’Institut, en una primera fase
que s’anirà ampliant al llarg de propers cursos. A

més, milloren les condicions del dia a dia dels aproximadament 2.000 estudiants de Pallejà amb obres
tan significatives com les que s’han realitzat a l’escola Àngel Guimerà o els treballs de manteniment
duts a terme a la resta de centres.
Més enllà de les novetats, també hem de
destacar la continuïtat de projectes educatius
propis com els tallers per a pares i mares amb fills
adolescents, als quals se suma aquest curs un taller també per a avis amb nets adolescents al seu
càrrec.
Acabem d’estrenar un nou curs amb tota l’empenta i l’energia que tenim al nostre abast. I ho
fem, un any més, amb la confiança que en acabar-lo sabrem més de nosaltres mateixos i del món
que ens envolta; serem, en definitiva, millors. l

«El compromís amb l’educació a
Pallejà creix any rere any i arriba
a més espais del municipi»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa

Con el nuevo curso, ampliamos y reforzamos el
compromiso de Pallejà con la enseñanza y la formación

L

a formación nos hace más libres y responsables como personas, pero también ayuda a
crear sociedades más justas y avanzadas.
Esta es una idea que desde el Ayuntamiento de Pallejà tenemos muy clara y que impulsa una parte
destacable de nuestras políticas.
El inicio de curso que hemos vivido recientemente ha servido para volver a poner de manifiesto el
compromiso del equipo de gobierno con la educación. Es un compromiso, además, que crece año
tras año y que trabajamos para llevar a todos los espacios de la población.
De este modo, avanzamos en alcanzar el objetivo de que el acceso a la educación sea totalmente
gratuito. Al proyecto de socialización de los libros
de texto sumamos al Instituto, en una primera fase
que se irá ampliando a lo largo de próximos cursos.

Además, mejoran las condiciones del día a día de los
aproximadamente 2.000 estudiantes de Pallejà con
obras tan significativas como las que se han realizado
en la escuela Àngel Guimerà o los trabajos de mantenimiento llevados a cabo en el resto de centros.
Más allá de las novedades, también debemos
destacar la continuidad de proyectos educativos
propios como los talleres para padres y madres con
hijos adolescentes, a los que se suma este curso un
taller también para abuelos con nietos adolescentes
a su cargo.
Acabamos de estrenar un nuevo curso con todo
el empuje y la energía que tenemos a nuestro alcance. Y lo hacemos, un año más, con la confianza
de que al acabarlo sabremos más de nosotros mismos y del mundo que nos rodea; seremos, en definitiva, mejores. l
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Més de 2.000 alumnes tornen a les
aules a Pallejà
El nou curs escolar va començar amb normalitat i de manera esglaonada al llarg
de la segona setmana de setembre

E

l nou curs escolar 2018-2019 va
donar el tret de sortida a Pallejà
amb 2.001 alumnes inscrits/es
als centres educatius. El dimecres 12 de
setembre va tornar a les aules l’alumnat de segon cicle d’educació infantil,
el de primària i el de secundària obligatòria. Un parell de dies després van
començar els grups de batxillerat i els
cicles formatius.
Les dues llars d’infants del municipi
van iniciar el curs amb 117 infants. Pel
que fa a les escoles, l’Escola Jacint Verdaguer va inaugurar la tornada a les
aules amb 232 alumnes; l’Escola Àngel
Guimerà ho va fer amb 293 nois i noies;
l’Escola La Garalda va arrencar el curs
escolar amb 427 nens i nenes, i l’Escola L’Oreig, que també inclou alumnat

El calendari escolar estableix
el divendres 21 de juny
del 2019 com el darrer dia
d’aquest curs

d’ESO, va registrar 364 inscripcions. Per
la seva banda, l’Institut va començar
aquest nou curs amb 568 joves a les seves aules. l

Inici de la socialització de llibres de text
per a les famílies de l’Institut
L’Ajuntament ofereix un ajut per alumne/a amb l’objectiu de garantir el desenvolupament
d’aquest projecte

E

n el marc de col·laboració amb
l’AMPA de l’Institut de Pallejà,
l’Ajuntament ha dut a terme les
gestions necessàries per a l’adquisició,
distribució i reciclatge dels llibres de text
amb els quals estudien les i els alumnes d’aquest centre educatiu. No és el
primer cop que es desenvolupa aquest
projecte però sí la primera vegada que
l’Ajuntament aporta una subvenció de
40 € per cada alumne/a que s’adhereixi
a aquesta proposta de socialització feta
per l’AMPA. L’objectiu del consistori és
potenciar un ús racional dels recursos,
educar per a la conservació i la reutilització dels llibres de text i, alhora, garantir
un estalvi econòmic a les famílies que
utilitzin aquest sistema de préstec. l
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Millorant les instal·lacions dels
centres per garantir una educació
de qualitat
Aquest estiu s’han iniciat les reformes de l’escola Àngel Guimerà i s’ha fet una nova pista
de formigó a La Garalda

A

mb l’objectiu de garantir
unes instal·lacions de qualitat, l’Ajuntament ha aprofitat
l’aturada de l’activitat lectiva per a dur
a terme alguns treballs de millora en di-

versos centres educatius del municipi.
A l’escola La Garalda s’ha fet una nova
pista de formigó amb la intenció d’evitar els tolls que es formaven al sauló
amb l’aigua de la pluja. Així mateix, s’hi

ha creat un passadís, també de formigó,
que connecta amb les aules. Aquestes
obres han comptat amb la col·laboració
econòmica de l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA) del centre.

Un centre més accessible
Les obres de més envergadura s’han
realitzat a l’escola Àngel Guimerà, on
aquest estiu s’ha posat en marxa la
primera fase de les obres de reforma
després d’una llarga reivindicació tant
del consistori com de tota la comunitat
educativa. Finalment, s’ha aconseguit
que la Generalitat assumeixi el cost de
la reforma d’aquest centre educatiu, tot
i que els treballs es duran a terme per
fases i durant diversos estius, amb la
intenció de no afectar l’activitat lectiva.
La primera fase ha inclòs la instal·lació d’un ascensor a l’edifici principal i
la construcció d’una rampa d’accés des
de l’ascensor fins a la pista esportiva,
ubicada a la zona alta del pati. Aquestes obres han suposat una important
millora de l’accessibilitat que facilita la
mobilitat a l’alumnat o personal amb
diversitat funcional.

A l’escola La Garalda s’ha fet
una nova pista de formigó
i s’ha construït un passadís
fins a les aules
Les fases posteriors de la reforma
consistiran en el condicionament dels
espais interiors i la reforma integral del
mòdul d’Educació Infantil. Tot i així, des
del consistori s’hi continuaran duent a
terme les tasques de manteniment necessàries per a garantir unes instal·lacions de qualitat. l
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Nou curs de les activitats culturals i
artístiques del Castell
A més de ser un espai de formació, l’equipament ofereix tallers per fomentar la vida
social i cultural del municipi

A

El Castell ofereix cursos de
català per a adults, un taller
de pintura i el taller de
música

mb l’inici del curs escolar, es
posen en marxa les activitats
que s’ofereixen cada any al
Castell de Pallejà. Entre l’oferta hi ha
cursos de català per a adults, un taller
de pintura, el taller de música i el club
d’escacs. El Castell també acull els assajos de la coral Pau Casals i del Cor Jove
i les diferents activitats puntuals que
organitza de forma periòdica la Biblioteca. Es tracta de propostes formatives i
lúdiques que pretenen fomentar la vida
social i cultural del municipi. El taller
Reactiva’t per a la gent gran, s’ofereix
aquest curs a la sala Pal·làdius.
Les persones interessades a formalitzar la inscripció en alguna de les activitats han d’adreçar-se a les dependències municipals de la rambla Pau Casals
o del mateix Castell de Pallejà. l

Nou taller de suport psicològic per a avis
i àvies d’infants i adolescents
La iniciativa vol oferir eines a la gent gran per a millorar la seva relació amb els nets

A

petició de la Comissió de Participació, aquest curs 20182019 s’ofereix un nou taller
per als avis i àvies amb néts al seu càrrec.
Pretén ser un espai de suport psicològic
que permeti entendre millor als infants
i adolescents i enfortir-hi la relació. Les
sessions es faran al casal de la gent gran
els dies 16 d’octubre, 4 de desembre, 19
de febrer, 30 d’abril i 4 de juny de 16.30
a 18 hores.
D’altra banda, aquest mes d’octubre
s’ha posat en marxa una nova edició del
Taller d’Adolescència. Les properes sessions seran els dies 13 de novembre, 11
de desembre, 15 de gener, 5 de febrer,
5 de març, 9 d’abril, 14 de maig i 11 de
juny de 21.30 a 23 hores. l
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La realització d’aquest nou
taller va ser una petició de la
Comissió de Participació

Una nova aplicació per a descobrir
Pallejà a través del telèfon mòbil
PallejàVIU ofereix una targeta de fidelització que permet obtenir descomptes i gaudir
de promocions a la clientela del comerç local

L’

Ajuntament de Pallejà ha posat en marxa l’aplicació mòbil
PallejàVIU. Es tracta d’un nou
servei a través del qual la ciutadania
podrà accedir a la informació cultural i
d’oci del municipi. Així mateix, les persones usuàries poden conèixer els establiments comercials i de serveis de
Pallejà amb un format molt intuïtiu que
permet cercar-los per categories.

Targeta de fidelització
L’aplicació disposa d’un sistema de fidelització per al comerç local amb una
targeta virtual i gratuïta que permet obtenir descomptes i promocions, acumulant un estalvi amb cada compra realitzada. La targeta no està vinculada a cap
entitat bancària i es pot utilitzar en tots
aquells establiments que s’hi vulguin
adherir.
La descàrrega de l’aplicació és gratuïta. Aquesta és fàcil d’utilitzar, té un disseny atractiu i incorpora la possibilitat
de fer consultes personalitzades.
Les persones que no disposin de telèfon mòbil o d’altres dispositius on

Les persones que no disposin
de telèfon mòbil poden
obtenir una targeta física a
La Molinada per accedir als
descomptes i promocions

descarregar l’aplicació poden obtenir
una targeta física per a accedir als descomptes i promocions. Aquesta es pot
sol·licitar a l’edifici de La Molinada (av.
Prat de la Riba, 27) i es lliurarà de manera immediata. l

Les persones que no disposin
de telèfon mòbil poden
obtenir una targeta física a
La Molinada per a accedir als
descomptes i promocions
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S’amplia l’oferta formativa
destinada a persones desocupades
Els cursos són subvencionats i estan relacionats amb els idiomes, la informàtica,
el món empresarial i la recerca de feina

A

quest darrer trimestre de
l’any torna una nova edició
del cicle «Eines per al teu
futur», que s’ofereix des de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de
l’Ajuntament de Pallejà. Es tracta d’una
iniciativa que pretén dotar de recursos
les persones que busquen feina i afavorir-ne la inserció en el mercat laboral. L’oferta formativa inclou cursos i
monogràfics subvencionats destinats
prioritàriament a persones en situació
d’atur.
[ «Com trobar ofertes de treball?»: monogràfic en què les persones participants podran aprendre
a buscar ofertes de feina que encaixin
amb el seuperfil. S’impartirà els dies 18 i
19 d’octubre de 9.15 a 13.15 hores.
[ Manipulador/a d’aliments (5
hores): formació adreçada a persones que tenen interès per desenvolupar la seva activitat laboral en el sector
alimentari. El curs s’impartirà el dia 26
d’octubre de 9 a 14 hores.
[ Anglès (100 hores): el curs es va
iniciar el passat 9 d’octubre i finalitzarà
el 29 de novembre i s’imparteix de dilluns a divendres de 9.15 a 12.15 hores.
[ Curs de carretons elevadors
per a persones sense experiència (24 hores): Permet obtenir
la capacitació en quatre carretons diferents. S’han obert dues convocatòries:
del 15 al 19 d’octubre i del 5 al 9 de novembre. El curs s’imparteix els dilluns
de 15.30 a 19.30 hores i de dimarts a
divendres de 9 a 14 hores.
[ Curs de carretons elevadors
per a persones amb experiència (20 hores): s’impartirà del 19 al
23 de novembre, els dilluns de 15.30 a

8

19.30 hores i de dimarts a divendres de
9 a 14 hores.
[ SAP Business One. Curs
complet (155 hores): Destinat a
joves de 16 a 29 anys. La formació es va
iniciar el dia 20 de setembre i finalitzarà
el 22 de novembre.
[ SAP Business One (65 hores): inclou un mòdul d’introducció i
dues especialitats: comptabilitat/finances i logística. El curs començarà el 29
d’octubre i finalitzarà el 30 de novembre. Les classes es faran de dilluns a divendres de 9.15 a 12.15 hores.
[ Ofimàtica general (34 hores): curs per a assolir l’habilitat suficient en l’ús de programes de gestió i
internet. La formació finalitzarà el proper 18 d’octubre.
[ Iniciació a la informàtica (24
hores): es va iniciar el passat 1 d’octubre i finalitzarà el dia 16 de novembre.
S’imparteix els dilluns de 9.30 a 11 hores i els divendres de 9.30 a 12.30 hores.
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[ Preparació ACTIC (36 hores):
formació per a aconseguir l’Acreditació
de Competències en Tecnologies de
la Informació i la Comunicació. Del 23
d’octubre al 27 de novembre. Les classes es faran els dimarts i dimecres de
9.30 a 12.30 hores i els dijous de 9.30 a
12 hores. Des de l’Ajuntament de Pallejà també s’aposta per l’emprenedoria i
el comerç local oferint eines i recursos
que poden ajudar a fer créixer o a posar
en marxa un negoci.
[ «Com elaborar un pla de
promoció i difusió del meu
negoci?»: Les persones participants
aprendran la importància de tenir un
pla de treball i una clara estratègia de
màrqueting. El taller s’impartirà del
16 al 30 d’octubre, tots els dimarts de
14.15 a 17 hores.
Les persones interessades a rebre
més informació o formalitzar la sol·licitud per a qualsevol d’aquestes propostes formatives han d’adreçar-se a l’edifici de La Molinada (avinguda Prat de la
Riba, 27). l

Comencen les obres de remodelació
del carrer del Riu
Els treballs pretenen millorar la mobilitat en un tram de la via que es convertirà
en plataforma única

E

l carrer del Riu es troba actualment tallat a la circulació de
vehicles per causa de les obres
que s’hi estan duent a terme per a millorar-ne la mobilitat. El projecte preveu
la construcció d’una plataforma única
amb prioritat per als vianants en el tram
comprès entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer Mare de Déu de Loreto,
on les voreres que hi havia fins ara eren
molt estretes. La remodelació inclourà
el soterrament de les línies aèries i el
canvi dels fanals. La previsió era que les
obres tinguessin una durada aproximada de deu setmanes. l

El projecte inclou el
soterrament de les línies
aèries i la renovació de
l’enllumenat

Substitució de fanals als
carrers Enric Morera i Enric
Granados
L’actuació pretén pal·liar els problemes existents en la
instal·lació elèctrica

L’

Ajuntament vol donar una solució definitiva als problemes
relacionats amb l’enllumenat
que s’originen als carrers Enric Morera i
Enric Granados. Atès que la instal·lació
elèctrica existent no permet fer canvis en

el cablejat, es preveu substituir-hi els fanals existents i les llumeneres d’aquests,
les quals, a partir d’ara, funcionaran amb
LED. Això suposarà un important estalvi
energètic i, alhora, econòmic que beneficiarà els comptes municipals. l

Estalvi energètic
amb noves
llumeneres de
LED

T

al com s’havia fet anteriorment als carrers
Nostra Senyora de Loreto i Pau Claris, està previst
substituir cent noranta llumeneres de tipus bola per unes
altres de LED que permetran
aconseguir un important estalvi energètic. Aquest canvi
no suposarà cap despesa per a
l’Ajuntament de Pallejà, ja que
és una de les millores sense
cost proposades per l’empresa
que ofereix el servei de manteniment de l’enllumenat públic
des del passat mes de juliol. l
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Enllestida la primera fase de les obres
de la via Alegria a Fontpineda
El projecte ha permès instal·lar-hi prop d’una trentena de fanals i millorar la il·luminació
d’aquest carrer tan transitat pels veïns i veïnes del barri

E

n els darrers anys, la via Alegria ha
estat objecte de diverses actuacions per a millorar-hi la mobilitat. Així mateix, a principis del 2018 van
començar-hi els treballs de soterrament
dels serveis de telefonia i d’electricitat.
La inversió realitzada ha estat de 280.000
euros, que han estat finançats per la Diputació de Barcelona. El projecte ha permès instal·lar-hi un total de vint-i-nou
fanals i aconseguir així una millora de
la il·luminació i de la seguretat en tot el
carrer.

dels serveis. Això permetrà eliminar els
pals que des de fa més de quaranta anys
ocupen les voreres i perjudiquen tant la
imatge com la mobilitat de la zona. Posteriorment es posarà en marxa una segona fase del projecte, que serà finançada a través del pressupost ordinari dels
anys 2018 i 2019. Aquesta inclourà la
remodelació de les voreres i de l’entorn
dels camins de vianants. l

Els treballs de la segona fase
consistiran en la remodelació
de les voreres i de l’entorn
dels camins de vianants

Segona fase del projecte
Actualment, l’empresa adjudicatària es
troba esperant que les companyies de telefonia i electricitat facin el soterrament

Aquest hivern s’iniciarà el soterrament de
serveis a la via Pallejà
En els darrers anys s’hi han dut a terme treballs urgents per problemes amb la xarxa
de subministrament elèctric

A

mb la intenció de millorar els
serveis i la il·luminació als carrers de Fontpineda, l’Ajuntament iniciarà aquest hivern el projecte
de soterrament del cablejat a la via Pallejà, en el tram comprès entre el principi del carrer i la via Pau Casals. Aquests
treballs volen ser una continuïtat dels
que en els darrers anys s’han dut a terme amb caràcter d’urgència entre els
números 1 i 7 del mateix carrer i que
han servit per a solucionar problemes
provocats per l’estat de la xarxa de subministrament elèctric.
El projecte inclourà la instal·lació de
nou fanals que s’afegiran als que ja es
troben en funcionament a les vies Abadia de Poblet, Alegria i Internacional i al
Parc Central.

10

La inversió es finançarà mitjançant un
crèdit municipal que anirà a càrrec del
Pressupost de l’exercici 2018. l
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El projecte inclourà la
instal·lació de nou fanals
que s’afegiran als de les vies
Abadia de Poblet, Alegria i
Internacional i als del Parc
Central

Millores a la Gran Via de Fontpineda coincidint
amb les obres de la nova escola internacional
La transformació del barri continuarà amb el soterrament del servei de telefonia i
l’arranjament de les voreres

D

urant el mes d’agost, la zona
comercial i de serveis de la
Gran Via de Fontpineda ha
estat objecte d’uns treballs de remodelació. A les obres realitzades pels propietaris de l’escola Anne Sullivan, instal·lada en l’antic local del restaurant El
Jardí de Fontpineda, cal afegir la millora
de la zona de titularitat municipal, que
es trobava força deteriorada. En aquest
punt s’ha retirat la terra acumulada que
hi havia i s’han substituït els antics murs
per un espai pla amb gespa artificial.
El projecte suposa l’inici d’una transformació d’aquesta part del barri que
continuarà en els propers mesos amb
el soterrament del servei de telefonia i
l’arranjament de les voreres. l

En l’espai de titularitat
municipal s’ha retirat la terra
acumulada i s’han substituït
els antics murs per gespa
artificial

Es requereix a les persones propietàries
la neteja de les parcel·les sense edificar
Des del consistori s’estan duent a terme actuacions en espais municipals com els parcs
de l’Oreig i dels Nens

L

a Comissió Municipal de Gestió
de Fontpineda (CMGF) ha posat
en marxa una campanya per instar les persones propietàries que facin
una neteja de les parcel·les privades
que tenen sense construir. Així mateix,
se’ls requereix que hi col·loquin un tancat que eviti l’accés de terceres persones a la finca. La intenció és evitar-ne
el deteriorament i la mala imatge que
suposa per al barri.

Manteniment dels espais
municipals
Per la seva banda, l’Ajuntament està
duent a terme treballs de manteniment
i millora en zones verdes i espais de titularitat municipal com el parc de l’Oreig
i la zona del parc dels Nens. També

s’han fet actuacions a la zona esportiva
de l’Espiral i als accessos a Fontpineda
des del nucli urbà i des de la Palma. En
aquest darrer cas s’han realitzat diver-

S’han millorat les
zones verdes en els
accessos a Fontpineda
des del nucli urbà i des de
la Palma
ses neteges forestals i s’han eliminat de
la calçada pedres i rocs caiguts per les
fortes pluges que acaben perjudicant
aquesta carretera que connecta amb la
que prové del municipi de Corbera. l
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Es mantenen les bonificacions en la taxa
de residus per fer compostatge casolà
El dia 30 de novembre finalitzarà el termini per a sol·licitar un descompte
del 20 % en el rebut

L

es persones que gestionen les
seves deixalles orgàniques i fan
compostatge casolà amb les restes del jardí i de la cuina poden sol·licitar una bonificació del 20 % en la taxa
de residus. El descompte s’aplicarà en
l’exercici 2019, sempre que hi hagi un
informe favorable dels tècnics de la Regidoria de Medi Ambient.
El proper dia 30 de novembre finalitza el termini per a sol·licitar aquesta
bonificació. A diferència del que passa
amb els descomptes per fer ús de la
deixalleria municipal, que s’apliquen
d’ofici, la bonificació per fer compostatge a casa s’ha de demanar anualment,
encara que la persona hagi estat beneficiària d’aquest descompte en l’exerci-

El descompte en la taxa de
residus s’aplicarà en el rebut
de l’exercici 2019

ci anterior. El tràmit s’ha de formalitzar
presentant una instància en el Registre
General de l’Ajuntament. l

Han començat els treballs de poda de
l’arbrat a tot el municipi
Les tècniques utilitzades varien segons la tipologia d’arbre i la seva ubicació respecte les
façanes dels edificis

D

urant els mesos d’octubre i novembre es duran a terme els
treballs de poda de l’arbrat ubicat al sector oest del municipi. Aquests
aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
En un principi, els treballadors muni-

12

En alguns carrers es
prohibirà l’aparcament
de forma temporal per a
facilitar les tasques
de poda
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cipals utilitzaran la tècnica més adient
segons la tipologia d’arbre. Les úniques
excepcions es donen en aquells que
sempre han estat podats a brocada, ja
que no és convenient canviar de sistema, i aquells que es troben molt a prop
de les façanes dels edificis, als quals cal
fer podes correctives.
Des del consistori es demana a la ciutadania que, per tal de facilitar les tasques de poda, estigui atenta als rètols
que informaran de la prohibició d’aparcar temporalment en els diversos carrers del municipi.
L’any passat ja es va dotar la brigada de més maquinària per a poder fer
aquests treballs d’una forma més àgil i
poder recollir més volum de branques i
fulles. l

«Remenja’mmm», una nova campanya
per a evitar el malbaratament alimentari
Els establiments col·laboradors disposaran de recipients i embolcalls per tal que la clientela
es pugui emportar a casa allò que no s’acabi

L’

Ajuntament, en col·laboració
amb la Fundació Rezero, posa
en marxa la campanya «Remenja’mmm», una iniciativa que pretén
sensibilitzar sobre la importància de
prevenir el malbaratament alimentari.
La campanya pretén oferir una solució
per a aprofitar els excedents generats
per part de les persones consumidores
dels restaurants, atès que es calcula que
el 16 % del malbaratament alimentari
que s’esdevé a Catalunya prové del sector de l’hostaleria i la restauració.
Els establiments col·laboradors comptaran amb recipients i embolcalls específics amb la imatge de la campanya
perquè els i les comensals es puguin
endur allò que no s’acaben quan fan un

Es calcula que el 16 % del
malbaratament alimentari
a Catalunya prové del
sector de l’hostaleria i la
restauració

àpat fora de casa. La voluntat del consistori és aconseguir que la ciutadania
adquireixi nous hàbits de consum que
s’apliquin també a les llars. l

El parc de la Molinada compta amb un
hort medicinal
L’espai s’utilitzarà per a desenvolupar-hi activitats d’educació ambiental com aprendre a
identificar les plantes i les seves propietats

D

es el passat dia 23 de setembre, el parc de la Molinada disposa d’un petit hort amb plantes aromàtiques i amb usos medicinals
com espígol, sàlvia, farigola, camamilla,
valeriana, menta i poliol, entre d’altres.
La plantada va ser organitzada de forma conjunta per l’Ajuntament de Pallejà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
pretenia implicar les famílies en la creació d’aquest nou espai situat a la zona
dels tarongers.
La proposta, que va tenir una bona
acollida per part de la ciutadania, formava part del cicle anual d’activitats als
parcs, platges i rius metropolitans que
impulsa l’AMB.
Es preveu utilitzar l’espai per a desenvolupar-hi activitats d’educació am-

A l’hort es poden trobar
plantes aromàtiques i
amb usos medicinals com
l’espígol, la farigola o la
camamilla, entre d’altres

biental com, per exemple, ensenyar
als infants a identificar les plantes i
conèixer-ne les propietats. l
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Una pedalada popular amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat
Al setembre, Pallejà va participar en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb
una ruta en bicicleta contra el canvi climàtic pels carrers del municipi

A

mb l’objectiu de fomentar
hàbits de mobilitat més saludables, el diumenge 23 de
setembre es va organitzar la tradicional
pedalada urbana contra el canvi climàtic. La concentració va sortir a les 11 hores del parc de la Molinada i va recórrer
diversos carrers del poble. La iniciativa,
que s’engloba dins de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, vol promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà
de transport al municipi.
Per aquest motiu, el consistori està treballant també en diverses accions com
la recuperació del carril bici de la ronda Santa Eulàlia i la instal·lació de nous
aparcaments per a bicicletes. Així mateix, preveu ampliar el carril bici des de la

ronda fins al polígon industrial i l’estació
de ferrocarrils de Quatre Camins.
A més, el dissabte 22 de setembre es
va celebrar el Dia sense Cotxes al muni-

cipi i es va tancar la circulació de vehicles al centre urbà, per tal de mostrar la
millora de la qualitat dels espais públics
quan els cotxes no hi tenen accés. l

El parc de la Molinada acollirà una nova
edició del Mercat de Segona Mà
La iniciativa, prevista per al proper 25 de novembre, vol fomentar entre la ciutadania
un consum responsable

E

l Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi tornarà el proper 25 de
novembre al parc de la Molinada per oferir la possibilitat de trobar
materials i objectes a molt bon preu, ja

14

Els pallejanencs i les
pallejanenques podran
visitar el mercat o
muntar-hi la seva pròpia
parada de forma gratuïta
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siguin llibres, joguines, roba i complements, mobles o parament de la llar,
entre d’altres. La iniciativa pretén fomentar un consum responsable i sostenible, així com conscienciar la ciutadania de la necessitat d’allargar la vida útil
dels objectes i evitar així la generació
de nous residus.
El mercat estarà obert al públic de les
10 a les 14 hores. A més de visitar-lo i
adquirir-hi els productes que s’hi posaran a la venda, els pallejanencs i les
pallejanenques també poden muntar-hi la seva pròpia parada de forma
gratuïta. Les persones interessades han
de presentar la sol·licitud corresponent
abans del dia 22 de novembre a la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pallejà. l

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ OCTUBRE

Bibiolab – Taller de ciència:
«Muntanyes russes per a
bales»
Cal inscripció prèvia
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

16

DIMARTS
OCTUBRE

Taller per a avis amb infants
i adolescents, a càrrec del
psicòleg municipal
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

_________________________________________

Conte per a nadons L’esquirol
Pinyol, a càrrec de Sara
Genovant
Cal inscripció prèvia
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

17

DIMECRES
OCTUBRE

Club de lectura fàcil: Molt
soroll per res, de William
Shakespeare (adaptació de
Núria Martí Constants)
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca, Servei Local
de Català

_________________________________________

19

DIVENDRES
OCTUBRE

Dia Internacional contra el
càncer de mama - Concert
Solidari
· Tallers de maquillatge i de com posar el
mocador (Thuya)
· Venda d’anells solidaris (Qtins78)
· Taula informativa amb venda d’ulleres i
llibretes solidàries (AECC)
· Encesa de rosa de la façana del Castell
Hora: 20 h
· Benvinguda i agraïments (presidenta AECC i
membre AECC Bcn)
Hora: 21 h
Lloc: Sala Pal·làdius
· Concert solidari a càrrec d’artistes locals
Hora: 17 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: AECC

_________________________________________

21

DIUMENGE

DIUMENGE
OCTUBRE

Jugatecambiental: «Temps de
tardor, temps de castanyes»,
a càrrec de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

OCTUBRE

Jugotecambiental:
«L’espantaocells 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

_________________________________________

24

28

DIMECRES
OCTUBRE

Buscallibres
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

29

DILLUNS
OCTUBRE

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

_________________________________________

30

DIMARTS
OCTUBRE

Taller: «Ase, quina
carbassa!» (activitat de
L’Hort a la Biblioteca)
Per a famílies amb infants a partir de 5
anys
Cal inscripció prèvia
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

25

DIJOUS

OCTUBRE

Conte de la Castanyera per a
públic familiar, a càrrec de
Sara Genovart
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

27

DISSABTE
OCTUBRE

Club de lectura d’adults: La
senyora Dalloway, de Virgina
Woolf
(amb la col·laboració de l’Associació de la Salut
Mental del Baix Ll. Nord)
Hora: 11 h
Lloc: Sala polivalent de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

Campionat de físic culturisme
Hora: 16 h
Entrada: 20 € (web, facebook o
Eventbrite.es)
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Federació Catalana de
Físic Culturisme

_________________________________________

31

DIMECRES
OCTUBRE

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

_________________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ NOVEMBRE

4

DIUMENGE
NOVEMBRE

Jugatecambiental: «Fem
sabons artesanals»
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Espectacle infantil Kissu, a
càrrec del Centre de Titelles
de Lleida
Hora: 12 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa

_________________________________________

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

_________________________________________

6

DIMARTS
NOVEMBRE

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

_________________________________________

7

DIMECRES
NOVEMBRE

«A favor del conte breu»:
xerrada sobre el conte
com a gènere i presentació
del recull Pinyols madurs,
d’Isidre Grau, amb l’autor i
Sílvia Romero
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

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

10

16

DISSABTE

NOVEMBRE

Castanyada-Halloween
Hora: 17 h
Lloc: Centre cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de
Fontpineda i CMGF

_________________________________________

9

NOVEMBRE

Feliç aniversari: «Contes
tradicionals catalans», a
càrrec de Moli Azmar +
xocolatada i premi concurs
de punts de llibre
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

Acte d’acollida dels Q’79
Hora: 19 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Q’78

_________________________________________

NOVEMBRE

Presentació de l’equip
“Pallejà7@2019”
Participa a la Oxfam Trailwalker Girona 2019
Hora: 17.30 h
Lloc: A la Sala d’actes del Castell
Organitza: Palleja7@2019

_________________________________________

11

DIUMENGE

NOVEMBRE

Jugatecambiental: «Agafem
el cabàs!», a càrrec de PMES
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

12 DE NOVEMBRE AL
16 DE NOVEMBRE

DEL DILLUNS
DIVENDRES

8

Campanya gratuïta de
prevenció del glaucoma i la
degeneració macular
Hora: De 10 a 14 h i de 15 a 17 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Institut Oftalmològic
Tres Torres

17

DISSABTE
NOVEMBRE

Xerrada sobre el càncer en
col·laboració amb la Marató
de TV3
Hora: 11 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

Setmana per la Prevenció de
Residus
Taller de reparació
Lliurament dels premis
als millors usuaris de la
deixalleria
Hora: 11 h
Lloc: A la deixalleria
Organitza: Medi Ambient

_________________________________________

13

DIMARTS

NOVEMBRE

Escola de pares
Hora: 21.30 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA Escola
L’Oreig, AMPA IES Pallejà

_________________________________________

_________________________________________
DIVENDRES

DIVENDRES

14

DIMECRES

NOVEMBRE

Club de lectura fàcil: Llibre
de les bèsties, de Ramon
Llull
(adaptació de M. Pia Ona Verger Fransoy)
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca , Servei Local de
Català

_________________________________________

Setmana per la Prevenció de
Residus
Campanya Remenjan’mmm
Taller de cuina d’aprofitament
Hora: 18 h
Lloc: Obrador de Cuina Casa Massana
Organitza: Medi Ambient

_________________________________________

Concert solidari
Per recaptar fons per l’equip
Palleja7@2019 per la cursa la Oxfam
Trailwalker Girona 2019
Hora: 21.30 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Q77 i Q78

_________________________________________

18

DIUMENGE
NOVEMBRE

Jugatecambiental:
«Reutilitzem residus al parc
de la Molinada»
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

_________________________________________

21

DIMECRES
NOVEMBRE

«L’home que volia la h»:
xerrada sobre Pompeu
Fabra, a càrrec de Jordi
Boladeres, tècnic del SLC
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca, Servei Local de
Català

_________________________________________

23

DIVENDRES
NOVEMBRE

Fòrum de teatre: PROU
Hora: 21 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Igualtat

_________________________________________

24

DISSABTE
NOVEMBRE

Club de lectura: S’ha acabat,
de Maite Moreno, amb la
presència de l’autora
Hora: 11 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

VI Cursa de Muntanya
Hora: 10 h
Lloc: Fontpineda-Pallejà
Organitza: CMES

_________________________________________

25

DIUMENGE
NOVEMBRE

Mercat de segona mà
Hora: De 10 a 14 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: Medi Ambient
_________________________________________

Jugatecambiental: «Festa de
l’hivern: jocs sostenibles i
familiars al parc», a càrrec
de Fundesplai
Hora: 11.30 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: AMB, Medi Ambient

_________________________________________

Presentació equips Club Esp.
Bàsquet Pallejà – Temporada
2018-19
Hora: 16 h
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: CE Bàsquet Pallejà

_________________________________________

26

DILLUNS

NOVEMBRE

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

_________________________________________

28

DIMECRES
NOVEMBRE

Buscallibres
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

30

DIVENDRES
NOVEMBRE

Sorteig patges infantils per a
la Cavalcada de Reis
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Cultura

_________________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ DESEMBRE

12

DIMECRES
DESEMBRE

Taller de Nadal: centre de
taula
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

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

_________________________________________

15

DISSABTE
DESEMBRE

Dinar de Nadal de la Gent
Gran
Hora: 14 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Gent Gran

_________________________________________

16

DIUMENGE
DESEMBRE

Espectacle infantil de titelles
L’Ornet vol cantar, de la
companyia Inspira Teatre
Hora: 12 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: La Xarxa

_________________________________________

2

DIUMENGE
DESEMBRE

Sant Nicolau
Hora: 11 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Círculo Hispano-Belga

_________________________________________

4

DIMARTS
DESEMBRE

Taller per als avis amb
infants i adolescents, a
càrrec del psicòleg municipal
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

_________________________________________

11

DIMARTS
DESEMBRE

Escola de pares
Hora: 21.30 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA IES
Pallejà, AMPA Escola L’Oreig

_________________________________________

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

_________________________________________

19

DIMARTS
DESEMBRE

Club de lectura fàcil:
Frankestein o el modern
Prometeu, de Mary W.
Shelley (adaptació de David
Montserrat)
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell
Organitza: Biblioteca, Servei Local de
català

_________________________________________

Club de lectura dels
Buscallibres
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

_________________________________________

Diversitat de serveis per a erradicar la
violència masclista
Les dones disposen d’una gran varietat d’equipaments on rebre assistència sanitària,
denunciar o obtenir informació i assessorament

E

l pròxim 25 de novembre es
commemora arreu el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra la Dona. Amb motiu
d’aquest dia, l’Ajuntament de Pallejà
vol recordar l’ampli ventall de serveis i
equipaments que treballen al municipi
per erradicar aquesta xacra social.
Les dones que han experimentat una
situació de violència masclista o han
patit una agressió sexual poden rebre
assistència sanitària, suport i informació
al CAP de Pallejà i a l’hospital de Martorell. Davant de situacions d’urgència,
poden apropar-se també al CUAP La Solana, a Sant Andreu de la Barca.
De la mateixa manera, si la dona vol
denunciar una situació de violència ho
pot fer a les instal·lacions de la Policia

Local de Pallejà, al carrer del Sol, número 1, o a les oficines dels Mossos d’Esquadra a Sant Vicenç dels Horts.
Finalment, hi ha tres serveis municipals que ofereixen informació i assessorament a les dones: Serveis Socials, el
Servei d’Igualtat i el Servei d’Orientació
Jurídica. l

L’objectiu central dels
serveis municipals que
treballen al voltant
de la violència masclista
és fer costat i acompanyar
les dones que en
pateixen

S’impulsa un grup de suport emocional
per a persones que cuiden gent gran
El nou projecte vol esdevenir un espai de trobada en què les persones participants puguin
compartir les seves sensacions i rebre assessorament

R

ecentment, s’ha creat a Pallejà
un grup terapèutic de suport
emocional per a les persones
que tenen cura de gent gran o de persones en situació de dependència. Sota
el nom «Grup de Suport i Ajuda Mútua»,
les persones cuidadores no-professionals disposen d’un espai de trobada setmanal en el qual poder parlar i compartir les seves experiències.
L’objectiu del nou col·lectiu és reduir
l’impacte negatiu que aquesta dedicació produeix en les persones cuidadores
i, alhora, treballar aspectes com la sobrecàrrega de feina o la cura de persones amb demència.
En total, hi ha previstes deu sessions
grupals gratuïtes, conduïdes per un pro-
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Un dels objectius és
aprendre de les estratègies
d’altres veïns i veïnes
per a solucionar les
necessitats del dia a dia
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fessional, que es faran entre l’octubre i el
desembre a la Fundació Ana Ribot. Per a
participar-hi cal formalitzar la inscripció
a la mateixa seu de la Fundació. l

Bona participació en els actes
commemoratius de l’Onze de Setembre
La Diada Nacional de Catalunya es va celebrar al municipi amb un acte institucional
que va incloure la tradicional ofrena floral

E

l passat dia 11 de setembre Pallejà va commemorar la Diada
Nacional de Catalunya. A les 12
del migdia es va celebrar l’acte institucional amb la tradicional ofrena floral a
l’avinguda Onze de Setembre de 1714,
que va comptar amb la participació de
representants municipals, grups polítics i entitats i col·lectius locals. Posteriorment, el consistori va convidar la
ciutadania a una copa de cava i es va
organitzar una ballada de sardanes.
La vigília es va organitzar també la
novena edició de la Baixada de Torxes,
impulsada per l’associació cultural Palafit. El recorregut va començar a la plaça
de les Masies i va finalitzar a la plaça del
Castell on es va llegir un manifest i es va
encendre la flama al peveter. l

La Nova Cançó esdevé l’eix central del
Correllengua 2018
La 22a edició de la iniciativa cultural va començar amb l’encesa del peveter amb la
Flama de la Llengua i la lectura d’un manifest a la plaça del Castell

E

l passat divendres 28 de setembre es va donar el tret de
sortida al Correllengua 2018 a
la plaça del Castell. La vint-i-dosena
edició d’aquesta iniciativa cultural va
estar dedicada al moviment de la Nova
Cançó, que va néixer en ple franquisme
per promoure la música en català com
un crit de llibertat col·lectiva. Els actes,
organitzats per l’Associació Cultural
Palafit i patrocinats per la CAL, van començar amb l’encesa del peveter amb
la Flama de la Llengua i la lectura d’un
manifest. Tot seguit es va fer un reeixit
recital dedicat a la Nova Cançó a càrrec
del grup JES i un sopar popular.
Les activitats van continuar el dimecres 3 d’octubre a la sala d’actes del Cas-

tell amb la projecció del documental La
cançó censurada, impulsada per la CAL
i la Biblioteca de Pallejà. L’acte va ser
presentat per Marcel Casellas, director
de la Cobla dels Sons Essencials.

Per últim, des del 24 de setembre i
fins al 3 d’octubre, el vestíbul del Castell
va acollir l’exposició «La Nova Cançó. Un
crit de llibertat col·lectiva», amb la història del moviment. l
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El Servei Local de Català ofereix recursos
per a fomentar l’ús de la llengua
La ciutadania pot triar entre diverses propostes per a millorar l’aprenentatge,
com els cursos per a adults o el programa de parelles lingüístiques

E

ls pallejanencs i les pallejanenques tenen a la seva disposició
un seguit de recursos que ofereix
el Servei Local de Català amb l’objectiu
de fomentar l’ús de la llengua i millorar-ne l’aprenentatge. Entre l’oferta de
serveis hi ha els cursos per a adults, que
es corresponen amb els nivells dels certificats oficials homologats i volen proporcionar els coneixements necessaris
per a parlar i escriure el català correctament. Així mateix, s’informa de les diverses modalitats d’ensenyament que ofereix el Consorci per a la Normalització
Lingüística, tant els cursos presencials
com els que es poden fer en línia.
Més enllà de les propostes formatives, s’ofereix un servei de resolució de
dubtes lingüístics per telèfon; la revisió gratuïta de textos, siguin de caure
administratiu, comercial o personal, i
recursos lingüístics que poden ajudar

a millorar l’ús que fem de la llengua. El
programa de Voluntariat per la Llengua
també permet millorar l’expressió oral
del català amb el suport d’una parella
lingüística. l

El Servei Local
de Català, al
vostre servei
• Cursos de català per a adults
• Resolució de dubtes lingüístics
per telèfon
• Revisió gratuïta de textos
• Programa «Voluntariat per la
Llengua»
• Recursos lingüístics
• Campanyes per a fomentar l’ús
del català

Un jove waterpolista de Pallejà,
subcampió de Catalunya i Espanya
L’Alan ha fet història amb els bons resultats aconseguits en els darrers dos grans
campionats de la temporada

E

l jove esportista Alan, veí de Pallejà i jugador de waterpolo a
Molins de Rei, s’ha proclamat
recentment subcampió de Catalunya i
d’Espanya i, així, ha fet història tant al

Amb tan sols 12 anys,
l’Alan mostra una forta
implicació amb un esport
minoritari i que demana
una forta preparació física
i mental
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seu club com a la comarca. Amb tan
sols 12 anys, l’Alan representa amb èxit
Pallejà en un esport minoritari i que demana una gran preparació física i mental com és el waterpolo.
Els grans resultats obtinguts darrerament pel jove pallejanenc i pels seus
companys de club van ser reconeguts
per l’Ajuntament de Molins de Rei el
passat dijous 27 de setembre en un
gran acte públic en què es va fer entrega d’una placa a cada infant. Per la seva
part, l’Ajuntament de Pallejà també va
felicitar el jove esportista pels últims
èxits aconseguits. l

El CE Bàsquet Pallejà celebra
el V Torneig Salvador Sánchez
Es dona el tret de sortida a la temporada amb aquesta competició que s’organitza
en honor del fundador del club

A

El torneig ha comptat amb la
participació del CB Cornellà,
l’Escola Aula, el CN Bàsquet
Caldes i el CB Abrera

quest mes d’octubre, el Club
Esportiu Bàsquet Pallejà ha
celebrat el V Torneig Salvador
Sánchez. Es tracta d’una competició
que s’organitza a principis de temporada per a retre homenatge al fundador
d’aquesta entitat esportiva. En els seus
inicis, quan es va crear l’any 1967, era un
club exclusivament femení.
El torneig ha permès a les persones
amants del bàsquet gaudir d’un bon
nivell de joc en totes les categories.
També ha servit per a conèixer els nous
equips femenins que s’estrenen aquesta temporada 2018-2019. Valors com
l’esportivitat i el respecte han estat presents en tot moment i han contribuït al
bon ambient de la competició.
Han estat convidats al torneig els
equips del CB Cornellà, l’Escola Aula, el
CN Bàsquet Caldes i el CB Abrera. Des de
l’entitat han volgut agrair la seva participació i els han desitjat una temporada
plena d’èxits personals i esportius. l

La pallejanenca Patrícia López es
proclama campiona de Catalunya
La jugadora del club Basket Almeda va començar la seva formació esportiva
al CE Bàsquet Pallejà

L’

esportista Patrícia López ha
aconseguit proclamar-se campiona de Catalunya Júnior Preferent amb el seu actual equip, el Basket
Almeda. En la final a quatre, que es va
disputar els dies 28 i 29 d’abril al pavelló
Lluís Bach, de Girona, es van enfrontar a
l’Snatt’s Femení Sant Adrià A, el Citylift
Unigirona A i el Barça CBS A.
La Patrícia López va començar la seva
formació esportiva a les categories inferiors del CE Bàsquet Pallejà. Al mes
de maig, el Basket Almeda va jugar el

Campionat d’Espanya a Huelva, on les
jugadores van quedar finalistes i es van
classificar en quarta posició. l

La Patrícia López va
començar la seva formació
esportiva a les categories
inferiors del CE Bàsquet
Pallejà
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Solo por Pallejà:
proyectos y
resultados
Entesa es un grupo de mujeres y hombres que solo
tiene un objetivo: Pallejà. Sabemos que molesta
a algunos que no cedamos a presiones de despachos que están fuera de nuestro pueblo. También
sabemos que hay agrupaciones políticas que aprovechan la gestión municipal para trampolines personales o proyectos que no convienen a Pallejà.
Nuestro pueblo no puede ser moneda de cambio. Conviene tener un proyecto sólido, radicalmente democrático y abierto a todos los vecinos
y las vecinas, respetando sus distintos enfoques
pero unidos en lo esencial: Pallejà.
Sanear las cuentas para invertir más y mejor,
reducir impuestos y tasas, crear nuevos equipamientos (cuando son necesarios) tras luchar por
subvenciones de otras administraciones, encarar los
problemas judiciales del pasado, tener un gobierno
municipal limpio de polvo y paja, reformar —paso
a paso— distintas calles y avenidas, licitar servicios,
apostar (no solo de boquilla) por una educación más
inclusiva, dotar al deporte de los equipamientos que
merece, ahorrar en factura eléctrica y telefónica…:
todo esto ¿no merece la pena que sea compartido
por todos los grupos de Pallejà? El acuerdo entre diferentes ¿no es un buen recurso para abordar lo que
a todos nos atañe? Parece que muchas formaciones
han querido tumbar un gobierno, el de Entesa, que
está en minoría desde hace más de tres años. Pero
ni lo han conseguido ni han logrado —ni podrán
lograr— que dejemos de luchar por nuestro pueblo
y por los acuerdos que nos hacen más fuertes como
municipio. Es nuestra razón de ser.
@entesapalleja
entesa.perpalleja

La juventud reclama
su espacio
El pasado mes de septiembre, se celebró en la
Sala Pal·ladius el tercer Torneo FIFA y Fortnite
organizado por los Socialistas de Pallejà, en el
que participaron más de 180 jóvenes. La buena
acogida de un evento como este pone en evidencia que los y las jóvenes quieren sentirse parte
del pueblo, pero, lamentablemente, el Gobierno no impulsa ni prioriza ninguna medida para
ellos/as. Un ejemplo: el PSC Pallejà presentó una
moción para que el Ayuntamiento facilitara unas
becas de transporte a estudiantes universitarios/
as y de FP (como ya disfrutan en otras poblaciones
del Baix Llobregat). Entesa no dudó en votar en
contra.
La gente joven de Pallejà pide actividades como
la Festa de l’Esport, aprovechar la Sala Pal·ladius
para actividades juveniles, la ampliación de horario
de la biblioteca en época de exámenes, una bolsa
de vivienda para jóvenes o un programa de radio,
mientras que Entesa hace oídos sordos y mira hacia otro lado. Nos merecemos que Pallejà sea una
ciudad con diversas actividades a lo largo del año y
que no tengamos que irnos fuera para divertirnos.
Dar las gracias a todos/as los/las que nos acompañasteis en la Fiesta de la Rosa, donde nos encontramos con algunos/as de los/las ministros/as del
nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
Estamos todos los lunes a las 19:30 h en la
Agrupación Socialista y el último viernes de
cada mes en el centro cívico de Fontpineda de
17 a 19 h. Os esperamos.
Joventuts Socialistes de Pallejà
@pscpalleja
palleja@socialistes.cat

Junts sumem per
millorar

Tots fem xarxa
Passat l’estiu, aprofitem per a donar les gràcies a tots
els veïns que han vetllat per la seguretat del nostre
barri. Gràcies a la col·laboració veïnal s’han frustrat
ocupacions i molts actes de vandalisme. Tots fem
xarxa i tots volem una Fontpineda més segura. Així,
cada any treballem per controlar el risc d’incendis
amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona.
L’equip de govern (en minoria) afronta cada dia
com assolir els nostres programes electorals i el full
de ruta de la legislatura. No sempre tenim l’oportunitat d’invertir més de 900.000 euros a la via pública.
El PDF vol seguir treballant per Fontpineda, per
Pallejà.
La nova Fontpineda és un fet: la via Internacional, la via Abadia de Poblet, la via Pallejà, la via Alegria i molt aviat la primera fase de la via Bellavista.
Desenvolupem polítiques locals que reverteixin
en tots els pallejanencs i pallejanenques, polítiques
de tu a tu.
Us animem a conèixer el servei d’ocupació i de
formació de La Molinada. Cada any hi portem a terme contractacions provinents de plans d’ocupació
locals o supramunicipals. El Servei d’Ocupació Municipal us ajudarà en tota aquella gestió relacionada
amb el món laboral i l’emprenedoria. Fem especial
esment de les ofertes formatives per a joves: noves
tecnologies, informàtica, seguretat alimentària, anglès, gestió administrativa i logística. Així, els alumnes tenen la possibilitat d’aconseguir una qualificació professional homologada.
Fem que la roda giri i que tot funcioni. Fem
xarxa!
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com
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El grup PDeCAT-Pallejà volem anunciar-vos que a les
properes eleccions municipals, les del 2019, ens presentem amb el nom «JUNTS per PALLEJÀ», perquè
el prioritari és el nostre poble i, per aconseguir-ho,
cal donar prioritat a les persones; tots som importants, tots sumem i tots volem el mateix: EL MILLOR
POBLE PER VIURE-HI.
A L’EQUIP DE GOVERN li demanem que faci la
seva feina, ni més ni menys.
Tenim un poble brut com mai s’havia vist: rates
que es passegen per on volen, restes de «botellón»
per molts carrers i, per si no ho recordeu, els contenidors fan molta pudor (eslògan d’Entesa quan eren
a l’oposició), encara que no creiem que ara facin olor
de colònia. Entesa – Iniciativa Els Verds??? Verd està
el veïnat veient la tala indiscriminada d’arbres un dia
rere l’altre. La seguretat ciutadana cada vegada es
veu més minvada, ja que falta personal a la Policia
Local; no podem tenir dues incidències alhora perquè no es poden atendre.
Per últim, volem agrair com sempre el treball de
les entitats i associacions, per les activitats i tasques
que desenvolupen i que no mereixen que l’actual
equip de govern ni tan sols faci acte de presència en
nombroses ocasions.
L’equip de govern té sis mesos per mirar de complir un sol dels seus punts de programa electoral: ser
l’alcaldessa de tots i per a tots.
JUNTS per PALLEJÀ, perquè entre TOTS aconseguirem gaudir del millor poble, el Pallejà que ens
mereixem.
@PDeCATPALLEJA
@PDeCATPALLEJA
pdecat.palleja@gmail.com
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Sabíem que Entesa és un partit municipalista d’esquerres de caire republicà, i ho celebrem.
Ens constava que estan a favor del dret a decidir
però que no són independentistes, i ho respectem.
El que ni sabíem ni ens podíem imaginar és que
un partit com l’Entesa amagaria el cap sota l’ala
i actuaria com ho ha fet aquests últims mesos.
Companys, ens encanten els paraigües liles, els
de l’arc de Sant Martí, parar a la benzinera autocars taronja plens de retrògrads, fins i tot penjar
sostenidors a la plaça, però també cal ser-hi, manifestar-se i ser solidari davant fets com els que
estem patint. És estrany que en altres municipis formacions de l’Entesa i partits com En Comú Podem,
per al qual l’Entesa demanava el vot, s’hagin solidaritzat i que aquí, a Pallejà, l’Entesa NO HAGI FET
RES! I és trist que un regidor de Cultura, en un acte
d’homenatge a persones que van lluitar per la llibertat, faci retirar una minsa pancarta on simplement
es feien proclames de democràcia i llibertat. No és
la primera vegada, durant aquesta legislatura, que
s’informa d’uns terminis d’obra i després no es compleixen. Un exemple n’és la pista exterior de la zona
esportiva. Els usuaris d’aquest espai no estan gens
contents que l’execució de l’obra comenci en plena activitat esportiva i no pas a l’estiu. Que l’obra
la financi i executi l’AMB no vol dir que l’Ajuntament
no els hagi de forçar a ajustar-se als terminis marcats. Anunciar-vos que el proper 9 de novembre,
a les 21 h, tindrà lloc la 3a Cantada d’Havaneres
d’ERC. Us hi esperem!
@ercpalleja
ercpalleja
palleja@esquerra.org www.esquerra.cat/palleja

¿Contra la
violencia?
Al último pleno llevamos una moción DE CONDENA DE TODA LA VIOLENCIA EN CATALUÑA…,
cuya propuesta de acuerdos no parece muy difícil
de asumir incluso para los totalitarios separatistas
(valga la redundancia):
• …condena (…) actos vandálicos contra sedes
de partidos (…), insultos, amenazas, agresiones y
acosos…
• …condena (…) prácticas de declarar persona non
grata por cuestiones ideológicas, señalamientos
(…) al discrepante (…) repulsa por que estas (…)
iniciativas sean promovidas por cargos públicos ...
ERC y PDoCAT, en contra porque no habla de
l’altra violència. Tal vez se referían al cumplimiento
de decisiones judiciales que las policías y la Guardia
Civil deben garantizar. O a que la violencia sobre las
bèsties amb forma humana es mínima (o inventada), pero no hacer caso a la raça superior es violentísimo y antidemocrático. Entesa-Podemos querían
votar a favor; por ruin (y falsa) equidistancia: abstención. El PSC dijo solo compartir el primer acuerdo (!): abstención. Siguen cobardemente perdidos
entre el servilismo y la irrelevancia. Nos quejamos
también de que el Ayuntamiento de D.ª Ascen
apoye actos separatistas en espacio público y
permita (o aliente) el uso de CORREO OFICIAL para
su promoción. Si C’s recibe la confianza de los vecinos se acabarán estos abusos a los que nos tiene
habituados la Sra. Ratia. «Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al
verdugo.» Elie Wiesel
Cs_Palleja
CiutadansPalleja
697469715
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Notícies
breus

El Servei Local de
Català commemora
l’Any Fabra

Prop de tres-centes
persones gaudeixen
d’un concert a la fresca

Comencen els
preparatius de la
Cavalcada de Reis

L’alumnat dels cursos de català ha participat
en l’homenatge a Pompeu Fabra amb activitats a l’aula. El regidor de Cultura, Jordi
Carbonell, també va parlar del filòleg durant l’acte de cloenda del curs. L’Any Fabra
es tancarà el 21 de novembre, a les 18.30 h,
a la sala d’actes del Castell, amb la xerrada
«L’home que no volia la hac», a càrrec de Jordi Boladeras, el nou tècnic de normalització
lingüística del Servei Local de Català. l

Els Amics del Museu van organitzar, el passat 8 de setembre, el 9è Concert a la Fresca,
una iniciativa que pretenia ser l’inici de les
activitats culturals del curs 2018-2019. Prop
de tres-centes persones van omplir la plaça
Jacint Verdaguer, davant la Masia Museu,
per escoltar el repertori de country i rock
americà de la banda White Line Fever. Les
persones assistents van gaudir de pastes i
una copa de cava. l

La Comissió de Reis, amb el suport de l’Ajuntament, convida tots els nens i nenes de 9 a
12 anys a convertir-se en patges i participar
en la Cavalcada del dia 5 de gener. També
poden acompanyar Ses Majestats com a carters i patges reials els joves a partir dels 15
anys. Les i els interessats/des poden adreçarse al Castell o enviar un correu electrònic a
cultura.palleja@palleja.cat. El sorteig públic es farà el dia 30 de novembre. l

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 30/07/2018
l Aprovació del Conveni de col•laboració entre l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i l’Ajuntament de Pallejà per l’aplicació del sistema metropolità de tarifació social
l Aprovació de la regularització (parcial) de determinats conceptes
retributius del personal municipal al servei de l’Ajuntament de Pallejà
corresponents a l’exercici de 2017
l Moció de l’Alcaldia de suport al Correllengua 2018
l Moció de l’Alcaldia a favor de declarar Pallejà municipi feminista
l Aprovació provisional del Pla especial per a la definició de les condicions urbanístiques de la parcel•la situada als carrers Ramón Llull,
passeig de les Masies, Josep Maria de Sagarra i Ausiàs March
l Aprovació definitiva del projecte d’urbanització per a l’ampliació
del vial central a la Unitat d’Actuació del Sector Camps d’en Ricart
l Aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament de Pallejà
corresponent a l’exercici 2016

l Aprovació inicial de la modificació núm. 21/2018 de crèdits del Pressupost General de l’Ajuntament de Pallejà corresponent a l’exercici
2018
l Aprovació de l’expedient de contractació per a les obres d’ampliació
del vial central de la Unitat d’Actuació Sector Camps d’en Ricart
l Aprovació de la prestació de fiança per execució subsidiària de títols
judicials
l Aprovació inicial de les modificacions núm. 22/2018 i 23/2018 de
crèdits del Pressupost General de l’Ajuntament de Pallejà corresponent a l’exercici 2018
l Aprovació de la resolució dels recursos de reposició presentats contra l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 27/09/2018
l Aprovació inicial de la modificació núm. 29/2018 de crèdits del Pressupost General de l’Ajuntament de Pallejà corresponent a l’exercici
2018
l Aprovació del primer I Pla Intern d’Igualtat de Gènere d’aquest
ajuntament
l Aprovació de la declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal de les obres de supressió de barreres arquitectòniques i construcció d’ascensor al CEIP Àngel Guimerà

l Aprovació de l’estimació del recurs de reposició presentat pel grup
municipal PDeCAT-Pallejà, contra l’acord d’aprovació de l’expedient de
contractació de les obres d’urbanització per l’ampliació del vial central
a la Unitat d’Actuació del Sector Camps d’en Ricart (Exp. 1565/2018),
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà en sessió duta a terme el
dia 30 de juliol de 2018
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