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Noves actuacions 
per a millorar 
l’enllumenat públic
En els darrers quatre anys s’han renovat 
les instal·lacions i s’ha aconseguit un 
important estalvi energètic
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AJUNTAMENT  
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 93 663 00 00 
                  
OFICINA MPAL DE FONTPINEDA 93 650 00 01
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 472 92 54
DEIXALLERIA  93 663 26 62
RÀDIO PALLEJÀ  93 663 39 15

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

IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT 93 663 15 40

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

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20
CASAL DE LA GENT GRAN 93 663 19 35
CENTRE DE DIA  93 663 23 88 

JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT 93 663 22 55
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 93 663 41 63

ENSENYAMENT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ 93 663 36 20
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 93 663 00 61
ESCOLA JACINT VERDAGUER 93 663 02 74
ESCOLA LA GARALDA  93 663 04 43
ESCOLA L’OREIG  93 650 00 87
IES PALLEJÀ  93 663 18 27
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
L’ESPURNA   93 663 30 16
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
LES ROVIRES  93 663 08 76
LLAR D’INFANTS BABIWEB 
   (Fontpineda)  93 650 08 34
LLAR D’INFANTS LA LLUNA 93 663 15 63

ESPORTS (PAVELLÓ I PISCINA)
REGIDORIA D’ESPORTS  93 663 02 43
SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS 93 663 02 43

PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  93 663 15 40
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ 93 663 15 40

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

FARMÀCIES
FARMÀCIA BRAVO (Fontpineda) 93 688 07 48
FARMÀCIA GIBERT  93 663 01 25
FARMÀCIA HUGUET  93 663 03 49

SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS,  EMERGÈNCIES I 
MOSSOS D’ESQUADRA  112
POLICIA LOCAL  93 663 01 02
AMBULANCIA (URGÈNCIES) 061
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALLEJÀ   620 024 300

TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT  93 205 15 15
FONTPIBUS (Rafael Dorado) 93 663 00 00
SERVEI AUTOBUS
(SOLER I SAURET)  93 632 51 33

ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia  93 663 03 29

COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
   Informació  902 200 850
   Avaries   900 750 750
CORREUS                       93 663 08 41
FECSA-ENHER  800 760 706
SERVEI AIGÜES
   Informació  900 710 710 
   Avaries   900 700 720
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS 902 230 238
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El dia 1 de gener s’aplicarà la zona única 
tarifària del transport públic

Pallejà commemora el 
Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere

Noves zones 
d’estacionament i més 
seguretat al nucli i a 
Fontpineda

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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U n dels principals objectius, si no el prin-
cipal, que ens hem marcat en aquesta le-
gislatura ha estat millorar el dia a dia dels 

pallejanencs i les pallejanenques. L’estat en què es 
trobaven la via pública o els serveis que posem 
a disposició de la ciutadania des de l’Ajunta-
ment exigia des de fa anys una actuació decidi-
da. Hem fet, en aquest sentit, una feina sovint no 
molt visible però constant i de rellevància. A través 
de petites accions a peu de carrer o de millores en 
els serveis contractats, hem aconseguit avançar en 
la qualitat de vida que oferim als veïns i les veïnes. 
No tinc cap dubte que avui és més fàcil viure a Pa-
llejà que quatre anys enrere.

En aquest sentit hem de destacar el treball rea-
litzat en els darrers temps per a actualitzar i 

fer més sostenible i segur el nostre enllumenat 
públic. Mitjançant una bateria d’actuacions, hem 
promogut la incorporació de tecnologia de LED i 
hem millorat l’estat dels fanals en diferents punts 
del municipi, i ho continuarem fent en altres zones 
del poble.

Aquest és un exemple de com entenem la polí-
tica municipal des de l’Ajuntament de Pallejà. Més 
enllà dels grans projectes, també necessaris per al 
desenvolupament de qualsevol població, l’Admi-
nistració local ha de ser responsable, en primer 
lloc, de totes aquelles petites qüestions que 
acaben afectant-nos de manera decisiva en les 
nostres rutines. Creiem fermament que la política 
municipal té veritablement sentit a peu de carrer i 
al costat de les persones. l

U no de los principales objetivos, si no el 
principal, que nos hemos marcado en 
esta legislatura ha sido mejorar el día a 

día de los pallejanencs y las pallejanenques. El es-
tado en el que se encontraban la vía pública o 
los servicios que ponemos a disposición de la 
ciudadanía desde el Ayuntamiento exigía desde 
hace años una actuación decidida. Hemos hecho, 
en este sentido, un trabajo a menudo no muy visi-
ble pero constante y de relevancia. A través de pe-
queñas acciones a pie de calle o de mejoras en los 
servicios contratados, hemos conseguido avanzar 
en la calidad de vida que ofrecemos a los vecinos y 
las vecinas. No tengo ninguna duda de que hoy es 
más fácil vivir en Pallejà que cuatro años atrás.

En este sentido debemos destacar el trabajo 
realizado en los últimos tiempos para actua-

lizar y hacer más sostenible y seguro nuestro 
alumbrado público. Mediante una batería de ac-
tuaciones, hemos promovido la incorporación de 
tecnología de LED y hemos mejorado el estado de 
las farolas en distintos puntos del municipio, y lo 
seguiremos haciendo en otras zonas del pueblo.

Este es un ejemplo de cómo entendemos la po-
lítica municipal desde el Ayuntamiento de Pallejà. 
Más allá de los grandes proyectos, también nece-
sarios para el desarrollo de cualquier población, la 
Administración local debe ser responsable, en 
primer lugar, de todas aquellas pequeñas cues-
tiones que acaban afectándonos de manera de-
cisiva en nuestras rutinas. Creemos firmemente 
que la política municipal tiene verdaderamente 
sentido a pie de calle y al lado de las personas. l

Les darreres actuacions en l’enllumenat públic són 
un exemple de com entenem a Pallejà que ha de ser 
l’acció municipal

Las últimas actuaciones en el alumbrado público son 
un ejemplo de cómo entendemos en Pallejà que debe 
ser la acción municipal

«Creiem fermament que la política 
municipal té veritablement sentit 
a peu de carrer i al costat de les 
persones»

Ascensión Ratia
L’alcaldessa



L’ADROC DE PALLEJÀ #106 NOVEMBRE/DESEMBRE 2018 Revista d’informació local4

D es del passat mes de juliol, 
s’estan duent a terme noves 
actuacions al municipi amb 

la intenció de millorar les instal·lacions 
de l’enllumenat públic. La voluntat de 
l’equip de govern ha estat sempre la de 
garantir la qualitat de vida de la ciuta-
dania i prioritzar aquelles accions que 
afecten el dia a dia dels pallejanencs i 
les pallejanenques, com pot ser el man-
teniment de la via pública o, en aquest 
cas, de l’enllumenat. A més, l’equip de 
govern actual es va trobar unes ins-
tal·lacions molt envellides i en les quals 
no s’havia fet gaire inversió en els anys 
anteriors.

En aquesta línia, l’any 2017 ja es van 
destinar 100.000 euros per a reparar al-
gunes deficiències detectades en qua-

Garantint el bon estat de 
l’enllumenat públic
L’Ajuntament treballa per millorar l’estat de les instal·lacions, per tal d’oferir més 
seguretat a la ciutadania i aconseguir un estalvi energètic

dres elèctrics de la Riera del Mig, dels 
carrers J. Molins Parera i Miquel Ricart 
i de la via Fontpineda. Aquest 2018, un 
cop adjudicat el servei de manteniment 
de tot l’enllumenat públic, s’ha fet un es-
tudi per a detectar-ne les principals defi-
ciències i s’ha decidit dur a terme diver-
ses actuacions de millora per a garantir 
la seguretat de les veïnes i els veïns del 
municipi.

Un important estalvi          
energètic

Entre les accions que s’estan executant 
actualment hi ha la substitució dels fa-
nals existents per uns altres de tipus 
globus amb díodes electroluminescents 
(LED). Els treballs van començar al mes 
de novembre i es preveu que, un cop 

enllestits, s’hagin substituït 190 unitats 
en diversos carrers i places. El canvi su-
posarà avantatges, entre els quals hi 
haurà un important estalvi energètic: 
de fet, es preveu passar d’un consum de 
90.000 KWh/any a un de 15.000 KWh/
any i que es redueixi la potència a partir 
de les quatre hores i mitja de funciona-
ment, amb la qual cosa s’aconseguirà 
una disminució del 83 % en el consum 
i un estalvi aproximat de 10.000 euros a 
l’any. Aquestes feines aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària del servei i, per 
tant, no suposaran cap despesa per al 
consistori.

Altres actuacions                 
significatives

Més enllà de la substitució dels fanals, 
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també s’han fet altres actuacions rela-
cionades amb la millora de les instal·la-
cions de l’enllumenat públic: al carrer 
Josep Maria de Segarra, en el tram com-
près entre el carrer Ramon Llull i el pas-
seig de les Masies, s’estan substituint els 
pals de fusta per columnes metàl·liques 
amb il·luminació de LED per a garantir 
la seguretat de conductors/es i vianants; 
als carrers Fontcoberta i Roger de Llúria 
s’han canviat vuit lluminàries, un pal de 
fusta que es trobava malmès i part del 

cablejat, i les obres de remodelació dels 
carrers Tarragona i del Riu i de les vies 
Abadia de Poblet, Pallejà i Alegria han 
inclòs també millores en l’enllumenat.

A la Magina i a l’escola Àngel Guimerà, 
entre els mesos de desembre i gener, es 
substituiran també els pals de fusta mal-
mesos, les lluminàries i part del cablejat, 
amb l’objectiu de pal·liar els problemes 
que s’hi ocasionen cada vegada que 
plou, i de cara a l’any vinent es conti-
nuarà amb la substitució dels fanals dels 

carrers Goya, Enric Morera i Enric Grana-
dos i de les vies Bellavista i Pallejà i es 
valorarà reforçar la il·luminació en altres 
punts com la zona del Bosc de Pallejà o 
el carrer Barcelona. l

Les noves lluminàries 
de LED permetran reduir 
el consum en un 83 % 
i suposaran un estalvi 
aproximat de 10.000 euros 
a l’any
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L’ Ajuntament de Pallejà ha de-
cidit congelar la majoria d’im-
postos i taxes municipals amb 

la voluntat de no augmentar la pressió 
fiscal sobre els pallejanencs i les palleja-
nenques i garantir que puguin continuar 
gaudint de l’abaixada aplicada durant 
aquest exercici 2018. El tipus impositiu 
de l’IBI es mantindrà, doncs, en el 0,47 
% durant l’any 2019, la qual cosa bene-
ficiarà especialment les rendes mitjanes. 
També es mantindrà l’augment apro-
vat l’any passat per als habitatges buits 
que siguin propietat de fons d’inversió o 
d’entitats bancàries.

Pel que fa a la taxa d’escombraries, 
com ja es va fer en aquest exercici, el va-

Es congelen els impostos i les taxes 
municipals per a l’any 2019
Es decideix no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania després que aquest 2018 s’hagi 
aplicat una abaixada de l’IBI i la taxa d’escombraries

Actuacions d’urgència per a pal·liar els 
efectes de les fortes pluges
Les tempestes del passat mes de novembre van obligar a constituir un gabinet 
d’emergències per a garantir la mobilitat al municipi

L es fortes pluges del passat mes de 
novembre van ocasionar alguns 
problemes de mobilitat a Palle-

jà que van fer necessària la constitució 
d’un gabinet d’emergències. La tempes-
ta va fer caure diversos pins als vials d’ac-
cés a la Magina i va caldre tallar la circula-
ció per a retirar els arbres i garantir així la 
sortida de vehicles en cas d’emergència.

D’altra banda, també va ser necessari 
solucionar de forma urgent alguns pro-
blemes derivats de les pluges a les es-
coles de primària i a la llar d’infants Les 
Rovires.

Des de l’Ajuntament de Pallejà, es vol 
aprofitar per a agrair la bona feina rea-
litzada pel personal del Departament 
d’Obres i Serveis i de la Brigada Munici-
pal amb l’objectiu de garantir la segure-
tat al municipi. l

La força de l’aigua va fer 
caure diversos pins a la 
Magina, que es van retirar 
per a garantir l’accés al barri

lor final que caldrà pagar es calcularà te-
nint en compte a quin dels set trams de 
valor pertany l’habitatge i adaptant així 
el cost de la taxa a la situació econòmi-
ca de cada família. Aquest 2018, gairebé 
quatre mil habitatges s’han beneficiat 
d’aquesta mesura, que els ha permès pa-
gar entre un 30 i un 50 % menys per la 
taxa d’escombraries. l

Aquest 2018, gairebé quatre 
mil habitatges han pagat 
entre un 30 i un 50 % menys 
per la taxa d’escombraries
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Els pallejanencs i les pallejanenques 
pagaran menys per l’ús del transport 
públic
A partir del mes de gener es podrà viatjar per tota l’àrea metropolitana amb els títols 
d’integració tarifària de la zona 1

E ls 36 municipis que formen l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona fun-
cionaran amb una única zona ta-

rifària a partir de l’1 de gener del 2019. 
Aquesta mesura, llargament reivindica-
da pels ajuntaments de la segona coro-
na, permetrà als pallejanencs i les palle-
janenques utilitzar el transport públic al 
mateix preu que les persones usuàries 
que fins ara pertanyien a la zona 1. S’apli-
carà en els títols T-10, T-50/30, T-70/30, 
T-Mes i T-Mes per a persones a l’atur, 
T-Trimestre, T-Jove, T-Dia, títols integrats 
bonificats per a famílies monoparentals 
i nombroses i bitllets senzills. En canvi, 

no es modificaran les condicions actuals 
d’altres com la T-16 o els títols socials 
de l’AMB i de FGC. L’aplicació d’aquesta 
tarifa plana suposarà igualar també els 
drets i deures de les persones usuàries. 
Els veïns i les veïnes dels municipis de la 
zona 2 hauran d’abonar un tribut metro-
polità, com ja es fa a la zona 1, que l’AMB 
facturarà després de l’estiu. Aquest es 
calcula tenint en compte el percentatge 
de l’IBI de cada habitatge. L’Ajuntament 

està estudiant reduir els impostos mu-
nicipals amb la intenció de compensar 
el cost de la taxa i que aquesta afecti el 
mínim possible als usuaris. 

Avantatges econòmics i   
mediambientals

La implantació d’aquesta tarifa plana 
suposarà un important impacte econò-
mic pel que fa al cost del bitllet, que es 
podria veure reduït, en alguns casos, 
fins al 50 % per a les persones usuàries 
de l’antiga zona 2. Per posar-ne alguns 
exemples, un/a estudiant universitari/
ària de la zona 2 que viatgi amb la T-Jo-
ve a la UAB pagarà 148 euros menys en 
un any; o una persona que adquireixi a 
partir del gener quatre T-10 al mes s’es-
talviarà fins a 475 euros l’any.

En una segona fase d’implantació, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona pre-
veu millorar el servei i les infraestruc-
tures dels 18 municipis que actualment 
es troben a la segona corona i, fins i tot, 
podria assumir alguns dels transports 
que actualment no són de la seva com-
petència. La mesura tindrà avantatges 
també des d’un punt de vista mediam-
biental, atès que es preveu que l’abara-
timent del cost ajudi a fomentar l’ús del 
transport públic a tota l’àrea metropo-
litana. De fet, es calcula que es podria 
arribar als 4,6 milions de viatges nous i a 
una disminució de gairebé tres milions 
de desplaçaments en vehicle privat. l

La implantació de la tarifa 
plana suposarà, en alguns 
casos, una reducció 
del 50 % en el preu del 
bitllet

L’AMB preveu que la 
unificació de les tarifes 
ajudi a fomentar l’ús del 
transport públic i a reduir 
els viatges en vehicle 
privat
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ciacionisme empresarial. L’objectiu és 
desenvolupar diverses accions destina-
des a dinamitzar i millorar la competiti-
vitat dels polígons d’activitat econòmi-
ca de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’Ajuntament de Pallejà ha volgut 
participar en aquesta prova pilot, que 
inclourà la realització d’un estudi per 
a conèixer la situació dels polígons 
del municipi i saber quin és el grau de 
coneixement que tenen els/les pro-
pietaris/àries sobre l’associacionisme 
empresarial. Els resultats d’aquesta ac-
ció permetran dissenyar un pla d’actua-
ció per a facilitar i potenciar la creació 
d’una associació d’empreses del polí-
gon industrial. l

Cloenda de les primeres jornades 
d’economia circular
Els i les participants van fer una visita a l’empresa Ciments Molins per conèixer com aplica 
aquest concepte en el procés productiu

L a Molinada va acollir, els dies 25 
de setembre i 2 d’octubre, les pri-
meres jornades titulades «Econo-

mia Circular en PIMES: com aplicar-la per 
incrementar el negoci», que comptaven 
amb el suport de la Diputació de Barce-
lona. L’objectiu d’aquestes sessions era 
oferir a empreses i personal directiu el 
coneixement, les eines i les experiències 
necessàries per a aprofitar els conceptes 
d’economia circular per a augmentar la 
competitivitat de l’empresa.

Les jornades van anar a càrrec de Vero-
nica Kuchinow, consultora de Símbiosy, 
amb la qual van tractar de forma pràc-
tica el concepte de simbiosi industrial i 
les oportunitats i els reptes que planteja 
aquesta nova organització.

La cloenda de les jornades va consistir 
en una visita a les instal·lacions de l’em-

L’ Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) i la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya (UPIC) 

han posat en marxa un projecte pilot 
amb el qual es pretén fomentar l’asso-

Fomentant l’associacionisme empresarial 
als polígons industrials  
Pallejà participa en un projecte pilot que vol dinamitzar i millorar la competitivitat 
de les empreses del municipi

Es preveu elaborar un pla 
d’actuació per a potenciar 
la creació d’una associació 
d’empreses del polígon 
industrial

presa Ciments Molins, on les persones 
participants van conèixer de primera 

mà l’aplicació de l’economia circular en 
el seu procés productiu. l
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El Voluntariat per la Llengua s’estén 
als comerços locals
Els establiments col·laboradors tenen un distintiu que mostra la seva predisposició 
a parlar en català amb la seva clientela

L es regidories de Comerç i Cultura 
de l’Ajuntament estan treballant 
per promoure el projecte  de Vo-

luntariat per la Llengua entre els esta-
bliments comercials. La iniciativa, que 
compta amb el suport de Comerç Palle-
jà i del Mercat Municipal, és totalment 
voluntària i gratuïta. El que es pretén és 
que les persones que atenen el públic es-
tiguin disposades a facilitar la comunica-
ció en català a totes aquelles que mostrin 

el seu interès per parlar en aquesta llen-
gua durant la relació comercial. A més, es 
considera que la seva participació en el 
projecte pot suposar un valor afegit per 
al negoci. Des del Servei Local de Català 
es facilita un distintiu per a poder iden-
tificar els establiments col·laboradors. 
Els/Les propietaris/àries interessats/des 
a participar en el projecte poden trucar 
al telèfon 93 663 22 55 o enviar un correu 
electrònic a l’adreça slcpall@cpnl.cat. l

E l passat dia 9 de novembre, la 
Biblioteca de Pallejà va celebrar 
els 16 anys de la seva obertura 

a l’edifici del Castell. Per commemorar 
aquesta efemèride, l’equipament va 
organitzar un seguit d’activitats de les 
quals van gaudir petits i grans.

La primera va ser una sessió de con-
tes tradicionals catalans que va anar a 
càrrec de Moi Aznar. Posteriorment es 
van lliurar els premis del concurs de 
punts de llibre, que és ja tota una tradi-
ció al municipi. La guanyadora va ser la 
María Martín, que, com cada any, veu-
rà el seu treball editat, atès que el punt 
de llibre amb el seu disseny es repartirà 
entre les persones usuàries de la biblio-
teca. El segon i tercer premis van ser per 
a la Leyre Chinchilla i la Daniela Pérez.

La celebració va continuar amb un 
acte simbòlic durant el qual es van bu-
far les espelmes del pastís. A continua-
ció es va oferir als i les assistents una 
xocolatada al vestíbul del Castell. l

La Biblioteca Municipal 
celebra el seu 16è 
aniversari
L’equipament va organitzar activitats per a petits i grans, 
com una sessió de contes tradicionals i una xocolatada
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Continuen les feines de neteja forestal 
per a minimitzar el risc d’incendi
Durant el mes de novembre s’han fet actuacions a la zona boscosa del carrer 
Doctor Tarruella i del parc dels Nens

A mb la voluntat de minimitzar 
el risc d’incendi i evitar-ne 
la propagació, l’Ajuntament 

està duent a terme un seguit d’actua-
cions a la franja forestal de Fontpineda. 
Aquestes s’estan realitzant a la zona 
boscosa ubicada al costat del carrer 

Al mes de novembre es 
van iniciar unes tasques de 
desbrossada i recuperació 
de l’entorn a la franja 
forestal de Fontpineda

Doctor Tarruella i del parc dels Nens. Es 
tracta d’un indret on no s’havia fet res 
fins ara a causa de les dificultats per a 
treballar-hi, però que ara es vol netejar 
seguint els criteris establerts per la Di-
putació de Barcelona. De moment han 
començat les tasques de desbrossada 
i recuperació de l’entorn. Així mateix, 
s’ha omplert un camió amb els dife-
rents tipus de residus que s’han recollit 
al bosc, entre els quals hi ha llaunes, 
plàstics, papers i ampolles.

Es preveu que les actuacions conti-
nuïn a principis de l’any 2019, amb la vo-
luntat de garantir la seguretat a la zona 
forestal més propera als habitatges. l

Es milloren els embornals de Fontpineda 
per a evitar inundacions
S’han substituït les reixes que recullen les aigües pluvials a la cantonada del carrer Doctor 
Tarruella amb la Gran Via

L a Comissió Municipal de Gestió 
de Fontpineda (CMGF) i l’Ajunta-
ment de Pallejà han decidit millo-

rar els embornals del barri. La intenció 
és garantir que les aigües pluvials no 
s’estanquin i provoquin inundacions, 
atès que els episodis de pluja de les 
darreres setmanes, tot i ser excepcio-
nals, han ocasionat alguns problemes a 
la zona. El que s’està fent és ampliar el 
nombre d’embornals en alguns carrers i 
substituir les reixes dels forats existents.

Els treballs es van iniciar a la plaça 
Cadí, via Pallejà, ronda Montmany, via 
Alegria i via Alexandre Plana, on s’ha 
minimitzat el risc d’inundacions. Durant 
el mes de novembre s’ha treballat a la 
cantonada del carrer Doctor Tarruella 
amb la Gran Via i properament es farà a 
la cruïlla de la via Bellavista amb la zona 
de l’Espiral. l

La previsió és millorar en un 
futur proper els embornals 
de la cruïlla de la via 
Bellavista amb la zona de 
l’Espiral
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E l Parc Central de Fontpineda ha estat objecte de diver-
ses millores en el darrer any, com és el cas de la repara-
ció de les fustes de les marquesines i del mobiliari urbà. 

La propera actuació serà la pintura de les graderies i de les lí-
nies de la pista que delimiten els camps per a jugar a futbol i 
bàsquet, que pràcticament no es veien.

Per a la realització d’aquests treballs s’ha contractat una em-
presa especialitzada amb la voluntat de garantir la màxima 
qualitat dels acabats. l

Es garanteix 
l’accessibilitat al parc 
dels Nens
S’ha construït una rampa a l’entrada 
del recinte per a facilitar l’accés a la 
ciutadania

E n el marc de les accions que es duen a terme 
per a millorar els parcs i jardins, s’ha construït 
una nova rampa de paviment imprès a l’entra-

da del parc dels Nens. Aquesta substitueix les traves-
ses existents amb la voluntat de garantir l’accessibi-
litat a aquest espai. No es descarta remodelar altres 
zones del parc amb aquest material per tal que els 
pallejanencs i les pallejanenques hi puguin passejar 
de manera còmoda

El parc dels Nens es va inaugurar l’any 2008, coinci-
dint amb la celebració de la desena Festa de l’Arbre. 
La seva obertura al públic va suposar una important 
transformació de la zona, que ha arribat a convertir-se 
en un dels espais més emblemàtics de Fontpineda. l

Treballs de manteniment 
a la pista poliesportiva 
del Parc Central
A les millores realitzades en els darrers 
mesos s’afegeix ara la pintura de les 
graderies i de les línies que delimiten el joc
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Més de 350 persones celebren la 
Castanyada al centre cívic de Fontpineda
L’acte va ser organitzat per la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda 
i l’Associació de Veïns 

M olts veïns i veïnes de Font-
pineda van participar en la 
Castanyada popular que 

es va organitzar al centre cívic. Més de 
350 persones van gaudir d’activitats di-
verses, entre les quals no van faltar els 
tallers relacionats amb la festivitat de 
Halloween i un espectacle d’animació 
infantil a càrrec de Sandra. Petits i grans 
també van poder menjar castanyes que 
es van cuinar al mateix moment amb 
les graelles preparades per a l’ocasió. 
Les persones assistents van viure una 
tarda plena de sorpreses i amb un bon 
ambient que va permetre parlar i inter-
canviar experiències sobre temes rela-
cionats amb el barri. L’acte va estar orga-

La Cursa de l’Esquirol repeteix l’èxit 
d’anteriors edicions 
El passat 24 de novembre es va celebrar la sisena edició d’aquesta prova solidària  

D es de fa sis anys, el calenda-
ri esportiu de Pallejà compta 
amb un esdeveniment 100 % 

solidari que vol promoure la passió per 
la muntanya alhora que recull les apor-
tacions de les persones participants per 
a causes diverses.

La Cursa de l’Esquirol és una prova 
organitzada per l’Associació CMES amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Pa-
llejà i que el passat 24 de novembre va 

repetir l’èxit d’anteriors edicions, tant 
pel que fa al nombre de corredors/es, 
vinguts/des d’arreu, com per les valora-
cions positives que es van fer del circuit 
i de la logística. Més de 40 persones vo-
luntàries i 50 col·laboradors/es i patro-
cinadors/es van fer possible aquest es-
deveniment nascut l’any 2013 amb els 

L’esdeveniment va comptar 
amb la participació de més 
de 40 persones voluntàries 
i 50 col·laboradors/es i 
patrocinadors/es

objectius de fomentar els valors de l’es-
port i la pràctica d’activitat física alhora 
que es gaudeix de l’entorn del municipi.

L’any passat la Cursa de l’Esquirol va 
aconseguir recaptar 3.000 euros, que 
es van repartir entre la Xarxa Solidària 
de Pallejà, l’Hospital Sant Joan de Déu i 
l’ONG Proactiva Open Arms. l

nitzat per la CMGF i l’Associació de Veïns 
de Fontpineda. l
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S’habiliten noves zones d’aparcament 
al nucli urbà
Aquest mes de desembre també s’han realitzat treballs de millora de la seguretat tant 
al centre com a Fontpineda

A mb la voluntat de garantir la 
seguretat a la via pública i in-
crementar les zones d’aparca-

ment, l’Ajuntament està duent a terme 
un seguit d’actuacions al nucli i a Font-
pineda. Durant aquest mes de desem-
bre s’estan habilitant nous estaciona-
ments en semibateria inversa a la ronda 
Santa Eulàlia i a l’avinguda Generalitat. 
També s’ha fet una nova zona d’aparca-
ment al carrer Joan Maragall i es treba-
lla en un nou pas de vianants amb sen-
sor de presència i il·luminació amb LED.

A Fontpineda les accions inclouen la 
repintada de diversos trams de la Gran 
Via així com els senyals de reducció de 
velocitat a la via Alegria. També s’han 
millorat els aparcaments per a perso-
nes amb diversitat funcional i s’ha ha-

Els veïns i les veïnes 
disposen de nous 
estacionaments en 
semibateria inversa a la 
ronda Santa Eulàlia i a 
l’avinguda Generalitat

P allejà ha organitzat una nova 
edició dels premis a les millors 
persones usuàries de la deixa-

lleria municipal, amb la voluntat de 
reconèixer tots/es aquells/es que con-
tribueixen activament al bon ús de la 
instal·lació.

La deixalleria és un centre per a la ges-
tió i recuperació d’una part dels residus 
municipals i també un important ins-
trument d’educació ambiental. Des del 
consistori es vol encoratjar la ciutadania 
per tal que faci una correcta separació 
dels residus i ajudi a assolir les xifres de 
reciclatge i recuperació actuals.

L’any 2017 es van poder gestionar 
gairebé 1.500 tones de materials, de les 
quals 780 es van poder recuperar mit-
jançant processos de reciclatge. l

Es lliuren els premis a les millors 
persones usuàries de la deixalleria
Els guardons volen reconèixer l’esforç de qui realitza una correcta gestió dels residus

bilitat un pas de vianants a la carretera 
de Fontpineda per a connectar amb el 
camí de l’antena. l
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Onze establiments col·laboren en la 
campanya «Remenja’mmm»
La iniciativa pretén reduir el malbaratament alimentari facilitant que es puguin 
aprofitar els excedents generats a les taules dels restaurants

E l passat mes d’octubre es va iniciar 
la campanya «Remenja’mmm», 
destinada a reduir el malbara-

tament alimentari en els establiments 
locals. Un cop realitzades les visites in-
formatives, 11 restaurants de Pallejà s’hi 
han adherit amb l’objectiu d’aprofitar 
els excedents generats pels i les comen-
sals a les taules dels restaurants i que la 
clientela pugui emportar-se a casa tot 
allò que s’hagi deixat al plat. 

En el marc de la mateixa campanya, 
el passat 13 de novembre es va dur a 
terme un taller de cuina d’aprofitament, 
en el qual van participar una quinzena 
de persones que van poder aprendre 
trucs i consells per a poder cuinar i no 

Establiments 
col·laboradors:

• Fabi&Ana’s

• Bar Chaves

• Bar El Major-9

• Bar La Brasa

• Marisquería Macael

• Bakstage

• Masia Can Pucoll

• Restaurant Nou Cau

• Creperia La Bretona

• Restaurant Santa Eulàlia

• Pizzeria da Tulio

llençar el menjar. Des de l’Ajuntament 
es confia que la campanya serveixi per a 
reduir els quilos d’aliments malbaratats, 
però sobretot per a fomentar entre la 
ciutadania nous hàbits de consum que 
permetin que aquesta reducció es man-
tingui a mitjà i llarg termini a les llars. l 

Es recomana fer regals 
immaterials i utilitzar 
materials reciclats per als 
guarniments i embolcalls 
dels regals

Fomentant un Nadal més sostenible
L’Ajuntament ofereix un seguit de recomanacions per a fer que l’augment del consum 
durant les festes tingui un mínim impacte ambiental

A mb l’arribada del mes de des-
embre s’acostuma a comprar 
més del que és habitual, ja 

sigui per a fer regals o per a organitzar 
àpats familiars. Des del consistori es re-
corda que aquest increment del consum 
hauria de tenir el mínim impacte am-
biental possible.

És per això que es recomana no fer 
servir molsa natural als pessebres, ad-
quirir arbres de Nadal de vivers i plan-
tacions i estalviar energia evitant, per 
exemple, il·luminar en excés els orna-
ments nadalencs. També es recorda la 
importància de fer regals immaterials 
i d’utilitat, fomentar l’ús de joguines 
no-electròniques, utilitzar materials reci-
clats i planificar bé els àpats per a evitar 
el malbaratament alimentari. S’aconsella 
també fer ús del comerç de proximitat i 
desplaçar-se en transport públic, en bici-
cleta o a peu. l



8
Campanya de Recollida de 
Joguines Noves per Reis
Les joguines recollides són per als 
infants més desfavorits. 
Lloc: - Escola Jacint Verdaguer
          - Escola La Garalda
          - Escola Àngel Guimerà
          - Escola L’Oreig
          - Anne Sullivan International 
            School
          - LLIM Les Rovires
          - LLIM L’Espurna
          - Llar La Lluna
          - Babiweb
          - Institut Pallejà
Organitza: Creu  Roja

DEL DILLUNS          AL DIMECRES          

DE DESEMBRE

10 19

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ DESEMBRE

 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

Club de lectura dels 
Barrufets: El Petaner, un 
gos del carrer, de Begoña 
Ibarrola
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

4

 DIMARTS
 DESEMBRE

Sessió Comissió Participativa 
de la Gent Gran
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran
_________________________________________

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

11

8
Exposició de Voluntariat
Lloc: Castell
Organitza: Fundació Privada Ana 
Ribot

FINS EL DILLUNS 10

 DIMECRES
 DESEMBRE

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

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

12

 DIJOUS
 DESEMBRE

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

13

8
Exposició del Pessebre 
Monumental
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Associació de Modelistes 
de Pallejà

DEL DIVENDRES          DE DESEMBRE 

FINS AL DISSABTE          DE GENER

14
5

 DIVENDRES
 DESEMBRE

Tómbola per La Marató
Hora: De 16.30 a 20 h
Lloc: Plaça del Castell
(en cas de pluja, sala Pal·làdius)
Organitza: Cooperació

14

7è Torneig Escolar d’Escacs 
de Nadal
Hora: 18 h
Lloc: Sala Gran del Castell
Organitza: Club d’Escacs Pallejà

Inauguració del Pessebre 
Monumental amb la 
participació dels Nicolaus de 
l’Escola Jacint Verdaguer
Hora: 19 h
Lloc: Castell
Organitza: Associació de Modelistes 
de Pallejà
_________________________________________

 DISSABTE
 DESEMBRE

Tómbola per La Marató
Hora: De 16.30 a 20 h
Lloc: Plaça del Castell
(en cas de pluja, sala Pal·làdius)
Organitza: Cooperació
_________________________________________

Dinar de Nadal de la Gent 
Gran
Preu: 10 €
Venda de tiquets: De dilluns a divendres, 
del 28 de novembre al 10 de desembre, de 
17 a 19 h, al casal de la Gent Gran
Hora: 14 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Festa de Nadal del CAU
Hora: 16.30 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: AEiG Gratallops
_________________________________________

15

 DIUMENGE
 DESEMBRE

Espectacle infantil: L’ornet 
vol cantar, d’Inspira Teatre
Preu: 5 €
Hora: 12 h
Lloc: Sala d’actes del Castell 
Organitza: Grup Local La XARXA
_________________________________________

16

 DIMARTS
 DESEMBRE

Concert de Nadal del Taller 
Municipal de Música
Hora: Petits a les 17.30 h
           Grans a les 19.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell 
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

18



 DIMECRES
 DESEMBRE

Club de lectura fàcil: 
Frankenstein o el modern 
prometeu, de Mary W. 
Shelley (adaptació de David 
Montserrat)
Hora: 11.30 h
Lloc: Sala 6.1 del Castell
Organitza: Servei Local de Català i
Biblioteca

Club de lectura dels 
Buscallibres: Escarlatina, la 
cocinera cádaver, de Leticia 
Costas
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

19

 DIVENDRES
 DESEMBRE

Acte de Nadal de la Gent 
Gran
Hora: 10 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Gent Gran

Data límit d’inscripció per al 
8è Concurs de Pessebres a 
les Llars de Pallejà
Hora: Horari Castell
Lloc: Castell
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà

Els Pastorets
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Fundació Privada Ana Ribot

Caga Tió Popular amb el 
patrocini de Comerç Pallejà
Per participar-hi cal fer una petita 
aportació solidària econòmica o 
d’aliments per al Banc d’Aliments de 
Pallejà. A canvi, podreu recollir un 
tiquet gratuït per infant fins al 19 de 
desembre al Castell.
Hora: 17 h
Lloc: Plaça Castell
Organitza: Cultura 

Conte de Nadal: Explica’m un 
Nadal, a càrrec de Moi Aznar
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

21

 DISSABTE
 DESEMBRE

Caminada Popular
Hora: 9.30 h
Sortida: Plaça de la Llum
Organitza: Peña Madridista de Pallejà

Club de lectura d’adults: Un 
fill, d’Alejandro Palomas
Hora: 11 h
Lloc: Sala Gran del Castell
Organitza: Biblioteca

Dinar Solidari per La Marató 
Hora: 14 h
Lloc: Restaurant Mirador
Organitza: Club Fontpineda Plus 55
_________________________________________

22

 DIUMENGE
 DESEMBRE

Ball de la Gent Gran
Gaudirem d’una exhibició a càrrec del 
Marcos i l’Antonia acompanyats dels 
seus alumnes a la mitja part del ball.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Concert de Nadal
Hora: 18.30 h
Lloc: Parròquia Santa Eulàlia de Pallejà
Organitza: Coral Pau Casals
_________________________________________

23

 DILLUNS
 DESEMBRE

Caga Tió i Pare Noel
Preu: 4 €, associats gratuït
Hora: De 17 a 21 h
Lloc: Centre cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de 
Fontpineda i CMGF
_________________________________________

24

 DIJOUS
 DESEMBRE

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

27

 DISSABTE
 DESEMBRE

Pessebre Vivent
Preu: 2 €
Hora: 19 h
Lloc: Inici davant de l’escola Jacint 
Verdaguer
Organitza: Comissió del Pessebre 
Vivent
_________________________________________

29

 DIUMENGE
 DESEMBRE

Pessebre Vivent
Preu: 2 €
Hora: 18 h
Lloc: Inici davant de l’escola Jacint 
Verdaguer
Organitza: Comissió del Pessebre 
Vivent
_________________________________________

30

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ GENER

8
Exposició del Pessebre 
Monumental
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Fundació Privada Ana 
Ribot

FINS EL DISSABTE 5

 DIMARTS
 GENER

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

1

 DIVENDRES
 DESEMBRE

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

28

 DIJOUS
 GENER

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

3

 DIVENDRES
 GENER

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

4



 DISSABTE
 GENER

Recepció i benvinguda als 
Reis d’Orient a la balconada 
de l’ajuntament de Pallejà
Acompanyament del seguici fins a la 
plaça de la Llum.
Hora: 18 h
Lloc: Balconada ajuntament
Organitza: Ajuntament i Comissió Reis

Inici Cavalcada de Reis 
Recorregut: pl. de la Llum, c. Nostra 
Senyora de Loreto, av. Onze de 
Setembre, c. Joan Maragall, av. Prat de 
la Riba, av. Generalitat, c. Pau Claris, c. 
Nostra Senyora de Loreto, pl. de la Llum
Hora: 18.30 h
Inici: plaça de la Llum
Organitza: Comissió de Reis
_________________________________________

5

 DIMARTS
 GENER

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

8

 DIMECRES
 GENER

Conte nadons: Dins del mar, 
a càrrec de Moi Aznar
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

9

 DIUMENGE
 GENER

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

13

 DIVENDRES
 GENER

Taller de plantes 
aromàtiques a càrrec de 
Saboníssim
De l’Hort a la Biblioteca
A partir de 5 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

18

 DIUMENGE
 GENER

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

20

 DIMECRES
 GENER

Presentació del llibre 
Matrioskas, d’Alicia 
Rodríguez-Martos
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

23

 DIMARTS
 FEBRER

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

Escola de pares
Hora: De 21.30 a 23 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Ensenyament, AMPA Institut 
Pallejà i AMPA Escola L’Oreig
_________________________________________

5

 DIVENDRES
 GENER

Lliurament premis del 8è 
Concurs de Pessebres a les 
Llars
Hora: 20 h
Lloc: Vestíbul del Castell
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà
_________________________________________

11
 DIMECRES
 GENER

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

30

 DIMECRES
 FEBRER

Conte de nadons a càrrec de 
la Cia. Patawa
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

13

 DIMARTS
 FEBRER

Taller per als avis amb 
infants i adolescents a càrrec 
del psicòleg municipal
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal d’avis
Organitza: Gent Gran
_________________________________________

19

 DIUMENGE
 FEBRER

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

24

 DISSABTE
 GENER

Gala entrada Q’79
Horari per concretar
Lloc: Sala Pal·làdius
Organitza: Q’78
_________________________________________

12

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ FEBRER

 DISSABTE
 FEBRER

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

2

 DIMARTS
 FEBRER

Taller de màscares
Hora: 18 h
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

26

 DIMECRES
 FEBRER

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

27
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Tot a punt per a gaudir d’un Nadal 
molt familiar
La programació d’activitats inclou propostes per a tots els públics entre les quals 
no faltaran el Caga Tió, la festa de Cap d’Any i la Cavalcada de Reis

P allejà viu amb il·lusió els dies 
previs a l’arribada del Nadal. 
Les tradicions tornaran a ser les 

protagonistes d’aquestes festes, amb 
activitats per a petits i grans. Una de les 
propostes amb més bona acollida és 
sempre la celebració del Caga Tió po-
pular a la plaça del Castell, que es farà el 
divendres 21 de desembre. Aprofitant 
les vacances dels infants, el dijous 27 i 
el divendres 28 la sala Pal·ladius acollirà 
els tallers «100 % Ciutadania», en què 
els nens i les nenes podran aprendre 
alhora que gaudeixen del seu temps 
lliure. No hi faltaran el concert de Na-
dal de la Coral Pau Casals, el pessebre 
vivent i la festa de Cap d’Any. El dia més 
esperat pels infants és sempre el 5 de 
gener. La Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient permetrà veure’ls una 
mica abans que comencin a repartir els 
regals per les llars. Els dies 3 i 4 de gener, 
el patge reial recollirà les cartes dels in-
fants a la plaça del Castell. l

Rovires i L’Espurna i els centres La Lluna 
i Babiweb. Des de l’organització es vol 
agrair la participació de la ciutadania 
així com dels centres educatius que han 
col·laborat en la campanya. l

L a Creu Roja i l’Ajuntament de Pa-
llejà han posat en marxa una nova 
edició de la campanya de recolli-

da de joguines. Sota el lema «Els seus 
drets, en joc», l’objectiu de la iniciativa 
era garantir la igualtat d’oportunitats i 
que les nenes i els nens de famílies amb 
pocs recursos no es quedin sense un re-
gal aquestes festes. Les aportacions es 
podien fer a l’edifici del Castell i als cen-
tres Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, 
La Garalda, L’Oreig, l’IES Pallejà, Ane Su-
llivan, les llars d’infants municipals Les 

Una nova campanya per a garantir el dret 
dels infants al joc
Els pallejanencs i les pallejanenques hi han participat aportant una joguina nova al Castell 
o als centres educatius

Les joguines rebudes es 
faran arribar a nens i nenes 
de famílies amb pocs 
recursos
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Pallejà mostra el seu rebuig a la violència 
de gènere
Un teatre-fòrum va servir per a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de lluitar 
contra qualsevol tipus de maltractament

L a Regidoria d’Igualtat va organit-
zar els actes de commemoració 
del Dia Internacional contra la 

Violència de Gènere, amb la intenció de 
promoure la lluita contra les desigual-
tats i mostrar el rebuig de la societat 
pallejanenca cap a qualsevol tipus de 
maltractament.

El dia 23 de novembre es va llegir el 
manifest institucional a l’ajuntament i, 
al vespre, un teatre-fòrum va servir per 
a fer reflexionar les persones assistents 
sobre l’assetjament sexual i com actuar 
davant determinades situacions. El dis-
sabte 24 de novembre, la biblioteca va 
acollir un club de lectura que va comp-
tar amb la presència de l’escriptora Mai-
te Moreno, guanyadora del Premi Delta 
2017. l

El Castell va acollir 
un teatre-fòrum que 
va fer reflexionar les 
persones assistents sobre 
l’assetjament sexual

La solidaritat ciutadana aconsegueix 
recaptar 5.360 quilos d’aliments
La campanya, celebrada al mes de novembre, pretenia recollir productes per a ajudar 
les famílies amb menys recursos

E l passat mes de novembre, la 
Xarxa Solidària de Pallejà i l’Ajun-
tament van organitzar de forma 

conjunta una campanya per a ajudar 
les famílies amb menys recursos. Cente-
nars de veïns i veïnes van fer-hi les se-
ves aportacions, amb què s’aconseguí 
recaptar una quantitat de 5.360 quilos 
d’aliments, entre els quals hi havia pro-
ductes diversos com oli, tomàquet fre-
git, pasta, galetes, sucs, conserves de 
sardines, llegums en conserva i brou de 
peix i verdura.

La col·laboració de persones volun-
tàries va tornar a ser una de les claus de 
l’èxit de la jornada. Des del consistori es 
vol agrair la seva tasca així com la col·la-
boració dels establiments comercials 

que van habilitar punts de recollida: els 
supermercats Bon Àrea, Bon Preu, Mer-
cadona i Condis.

El material recollit es va fer arribar al 
Banc d’Aliments, gestionat pel Depar-
tament de Serveis Socials, que és l’ens 
encarregat de repartir els aliments en-
tre les famílies més necessitades del 
municipi. l

L’Ajuntament vol agrair 
la tasca de les persones 
voluntàries i dels 
establiments comercials que 
han participat en la campanya
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Les patinadores pallejanenques triomfen 
a Gran Canària i Reus
Les joves esportistes del Club de Patinatge Artístic de Pallejà han aconseguit grans 
resultats a les dues competicions

E l mes de novembre ha portat 
nous triomfs al Club de Patinatge 
Artístic de Pallejà. El primer cap 

de setmana del mes, les joves patina-
dores van viatjar fins a Gran Canària per 
participar en el trofeu nacional Paqui 
Moreno, en què el club va aconseguir 
tres podis gràcies al talent i l’esforç de la 
Claudia Gallardo, que va quedar prime-
ra de categoria, la Marina Morata, que 
va aconseguir el segon lloc, i, finalment, 
l’Elena Espinosa, que va ser tercera de 
certificat.

Però els grans resultats van continuar 
i, l’últim cap de setmana de novembre, 
dues patinadores del club, la Laura Ga-
llardo i la Maria Puertas, van triomfar a 
la Copa Catalana, que es va celebrar a 
Reus. La Laura Gallardo va quedar pri-

mera de Catalunya de certificat i la Ma-
ria Puertas, novena. Les dues esportis-
tes van tenir en tot moment el suport 

de les seves famílies i companyes, que 
les van animar durant tota la competi-
ció. l

Es presenta la nova temporada 
del CE Bàsquet Pallejà
El pavelló esportiu del municipi va acollir la tradicional celebració del club, que enguany 
torna a comptar amb més de 200 esportistes i 17 equips

E l diumenge 25 de novembre es 
va celebrar la popular festa de 
presentació de la nova tempora-

da del CE Bàsquet Pallejà. El lloc esco-
llit va ser el pavelló esportiu de Pallejà, 
on va assistir una àmplia representació 
d’esportistes i membres del club.

La temporada 2018/2019 del CE Bàs-
quet Pallejà comença amb molt bones 
sensacions. Enguany, el club palleja-
nenc torna a comptar amb més de 
200 esportistes i un total de 17 equips. 
D’aquests últims n’hi ha dos que han 
fet una molt bona arrencada de tem-
porada: d’una banda, el Sots-21 feme-
ní no ha perdut cap partit des que va 
començar la competició i, de l’altra, el 
Sènior A Masculí ha fet també un molt 

bon inici amb cinc victòries i una derro-
ta. Des del club, es convida la ciutada-
nia a apropar-se a gaudir del bàsquet i 
donar suport als i les esportistes en les 
properes competicions. l

El club pallejanenc preveu 
grans competicions, en què 
els i les esportistes podran 
créixer tant en l’àmbit 
esportiu com personal
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Aquesta temporada, 
el CF Pallejà vol seguir 
sent el club de referència 
del futbol femení 
de la zona

El Club de Futbol Pallejà arrenca la 
temporada amb 330 esportistes
L’entitat va organitzar una gran festa de presentació dels nous equips, en què va 
participar l’alcaldessa i el regidor d’Esports

E l divendres 19 d’octubre, el Club 
de Futbol Pallejà va celebrar el 
començament de la temporada 

2018/2019 amb una gran festa espor-
tiva, amb la presència de l’alcaldessa, 
Ascensión Ratia, i del regidor d’Esports, 
Alberto Segura. Durant l’acte, es va fer 
la presentació dels nous equips que for-
men el club. Enguany, l’entitat compta 
amb 330 jugadors i jugadores en actiu, 
una xifra que suposa un increment res-
pecte de la temporada anterior.

De cara a la nova temporada, el Club 
vol seguir aconseguint grans resultats 
i continuar sent el club de referència 
del futbol femení a la comarca, ja que 
és l’únic amb representació a divisions 
nacionals. l

El Sènior del Club Futbol Sala Pallejà 
participa en la Copa del Rei
L’equip pallejanenc va guanyar la primera eliminatòria davant d’un equip de segona 
divisió, el CFS Bisontes Castellón

L’ equip Sènior del Club de Fut-
bol Sala Pallejà ha participat 
recentment en la Copa del Rei. 

Els jugadors pallejanencs van guanyar 
el CFS Bisontes Castellón —un equip 
de segona divisió— a la primera elimi-
natòria, però van ser eliminats a la se-
güent ronda per un equip de primera 
divisió, l’Industrias García de Santa Co-
loma de Gramenet. Durant les dues jor-
nades, els jugadors van rebre el suport 
de l’afició, que va viure intensament els 
dos partits.

El Club destaca també l’augment 
de l’interès dels i les més menudes pel 
futbol sala. De fet, ja són quatre els ju-
gadors i jugadora dels equips base con-
vocats/da per la Selecció Comarcal: la 
Carlota Cobler, d’Infantil; el Carlos Mar-

tínez, d’Aleví, i el Nil Carpio i l’Èric Martí-
nez, de la categoria Benjamí. l

Els jugadors pallejanencs no 
van superar la segona ronda 
en la qual van ser eliminats 
per un equip de Primera 
Divisió
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Amb RESPONSABILITAT per una governabilitat 
efectiva. Sent CONSTRUCTIUS: sempre hem sumat 
per millorar. Amb LLIBERTAT D’ACCIÓ: el nostre vot 
no està sotmès al Govern. Pressupostos: El nostre 
posicionament pel que fa als Pressupostos es basa 
en tres principis: la responsabilitat social, la soste-
nibilitat pressupostària i la transparència.

2016: Abstenció per manca d’informació per part 
de l’equip de govern. 2017: Aprovats a canvi de 
fomentar l’ocupació i lluitar contra l’atur. Accions: 
consolidació de la plaça d’administratiu en Promo-
ció Econòmica, clau per a una millora en l’ocupació; 
instal·lació de fibra òptica en la seu de Promoció 
Econòmica; formació per als aturats; fomentar 
convenis amb aquelles empreses que contractin 
la gent de Pallejà. 2018: Prorrogats unilateralment 
per l’alcaldessa, que va renunciar a parlar. Pallejà 
només avançarà amb diàleg i no amb un Govern 
municipal que no vol escoltar ningú. Accions con-
cretes d’ERC a l’Ajuntament: rebaixa del preu en 
la Piscina Municipal; instal·lació d’un gronxador per 
a discapacitats a la ronda Santa Eulàlia (2015); obres 
de millora al passeig de les Masies: passos elevats, 
rotonda, mur etc.; manteniment i neteja dels carrers 
i de les clavegueres (2016); millora dels accessos 
al barri de la Torroja; senyalització del tanatori 
(2017); compromís de l’AMB de realitzar el projecte 
#ViuElRiu gràcies a la persistència d’ERC (2015-18); 
suprimir simbologia franquista a Pallejà; elements 
de seguretat i enllumenat a les escales de l’institut 
(2018). Bones Festes i venturós any nou.
     @ercpalleja         ercpalleja      
palleja@esquerra.org    www.esquerra.cat/palleja

ZONA 1 | A partir de l’1 de gener del 2019, som 
zona 1: una reivindicació històrica de l’Entesa. Pa-
garem menys per anar a treballar i estudiar. Això 
suposa haver de pagar un petit tribut metropolità a 
finals del 2019, però el Govern d’Entesa i l’alcaldes-
sa, Ascen Ratia, ja treballen per fer que el veïnat no 
l’hagi de suportar plenament compensant els tri-
buts. Recordem, a més, que ja vàrem abaixar els im-
postos com l’IBI i la taxa d’escombraries. Hi sortim 
guanyant. VIA PÚBLICA | Encara ens queden més 
fanals de LED per a posar. Estalviem, il·luminem mi-
llor els carrers i som sostenibles. Ja està en projecte 
millorar l’enllumenat del Bosc de la Torroja i d’altres 
carrers del poble, Fontpineda i la Magina. APARCA-
MENTS | Més aparcaments i més segurs. Encara ens 
en queden més per a fer. PROJECTES | Ja tenim més 
a prop la nova zona esportiva i, pròximament, pre-
sentarem al veïnat el projecte de pantalla acústica 
de l’autovia A-II. Treballem amb la comunitat edu-
cativa de l’Institut de Pallejà per millorar l’entorn i 
consolidar el seu projecte engrescador. Ja hem fet 
canvis urbanístics per programar promocions d’ha-
bitatge de protecció oficial. RESPONSABILITAT | Ja 
hem fet front a les sentències milionàries d’ante-
riors governs sobre les expropiacions forçoses i, ara, 
ens preparem —entre tots i totes— per solucionar 
finalment el litigi dels primers anys 2000 (Camps 
d’en Ricart), sense afectar els serveis. Són temes de 
poble que el Govern afronta amb responsabilitat i 
valorant l’actitud de les forces polítiques que s’ho 
prenen amb responsabilitat. Bones Festes!

     @entesapalleja         entesa.perpalleja 

Zona 1, via 
pública, projectes i 
responsabilitat

El PDF, fundat l’any 1993, treballa per Fontpineda, 
per Pallejà. Hem aconseguit millores fonamentals 
per als veïns i les veïnes. Aquesta tasca només és 
possible si es disposa de capacitat de gestió i recur-
sos econòmics.

Els resultats electorals, en els darrers anys, han 
afavorit diferents pactes que han situat el PDF a 
l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Pallejà i, per 
tant, la possibilitat d’incidir en la millora de tot el 
poble.

L’Equip de Govern (PDF i EP) ha afrontat uns 
reptes històrics: el pagament de les expropiacions 
forçoses de zones verdes (més de 7.000.000 d’euros) 
i la remodelació de Camps d’en Ricart, ja en marxa.

Cada etapa té uns fets destacables, i en aquesta 
han estat les ocupacions il·legals d’habitatges, que, 
sortosament, s’han acabat frustrant; els talls elèc-
trics i de telefonia, que comporten dues accions 
paral·leles: resoldre les afectacions amb la màxima 
rapidesa i reclamar l’actuació de les companyies, 
que acumulen anys sense fer inversions en les ins-
tal·lacions. També destaca la inversió en infraestruc-
tures de més de 900.000 euros en soterrament de 
serveis i ampliació de voreres.

Cada dia hi ha actuacions imprescindibles: 
vetllar per la seguretat, la neteja viària i de brossa, el 
manteniment de zones enjardinades, del mobiliari 
urbà i del clavegueram, la neteja forestal...

Tant en les situacions visibles com en les invi-
sibles, el que és segur és que el PDF actua i obté 
resultats positius.
Bones Festes i feliç any 2019!
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Decía John Lennon: «La vida es eso que pasa mien-
tras tú haces otros planes», y así, lamentablemente, 
ha sido una vez más.

Entesa per Pallejà planeó un gobierno de iz-
quierdas. «Les esquerres guanyen!!», decían ufanos 
en su blog; pero no fue así: se enrocaron tras el PDF 
y dejaron fuera al resto de la izquierda; prometieron 
«treballar, treballar i treballar perquè el canvi que 
els votants de Pallejà han manifestat sigui posible», 
pero se olvidaron de los 1.961 ciudadanos que que-
rían ese cambio pero que no les votaron a ellos.

Planearon inconscientemente que con un go-
bierno minoritario se haría el cambio; no ha sido así 
y el cambio no ha llegado. Planearon transparencia 
y control de gastos e ingresos; ni lo uno ni lo otro; la 
misma opacidad y ocultamiento es lo que han ofre-
cido; el mismo derrotero siguieron sus propuestas 
de participación ciudadana y escucha activa; lo pla-
nearon, pero no lo hicieron. Planearon soluciones 
a la pésima situación económica, lastrada sin duda 
por el asunto de Camps d’en Ricart; han dejado pu-
drir el asunto hasta que han sido sancionados; eso 
sí: la situación económica la han utilizado para ta-
par todos sus «olvidos», todas sus incompetencias. 

Ahora, con la legislatura casi acabada, Entesa cae 
en la misma dinámica que tanto criticaron, y nos 
están obsequiando con una serie de actuaciones 
improvisadas y a correcuita al objeto de maquillar 
su desidia e incapacidad; ¿esto no lo planearon? 
La legislatura ha sido eso que ha pasado mien-
tras Entesa per Pallejà hacía otros planes. 
Molt bon Nadal a tothom.
     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

El passat 16 de novembre vàrem celebrar un acte a la 
sala Pal·làdius per tal de recaptar fons per a La Marató 
de TV3, aquest any destinats a la investigació contra 
el càncer. Moltíssimes gràcies a tots els que vau venir 
a posar-hi el vostre granet de sorra, als col•laboradors 
i als companys dels diferents partits polítics que van 
entendre que això no va de sigles ni ideologies, que 
van entendre que l’important era col·laborar per-
què tant de bo algun dia s’erradiqui aquesta terrible 
malaltia a la qual TOTS estem exposats. Llàstima que 
cap persona de l’equip de govern va assistir a aquest 
acte totalment solidari en el qual es van recaptar 
1.683 euros. PALLEJÀ, SEMPRE A L’ALÇADA.

Per al 2019 esperem i demanem a aquest Ajunta-
ment que com a mínim comenci a fer la seva feina, 
que encara estem esperant: un poble net, zones 
d’esbarjo sense deixalles ni excrements de gossos, 
voreres transitables sense perill, camí a la Magina en 
condicions, un enllumenat que garanteixi la segu-
retat al veïnat —dia si dia també, carrers totalment 
a les fosques—… A l’últim i molt important, que 
atengui qualsevol veí que demani cita amb l’alcal-
dessa: la figura d’aquesta està per a servir i atendre 
el seu poble —i no oblidem que el poble som les 
persones— i contestar quan toca a les preguntes als 
plens i escrits entrats per registre a l’Ajuntament dels 
diferents grups municipals relacionades amb el bon 
funcionament del nostre poble.

Desitjar a tots els pallejanencs i les pallejanenques 
unes bones Festes i una bona entrada d’any. 
BON NADAL!!!!
     @PDeCATPALLEJA           @PDeCATPALLEJA
pdecat.palleja@gmail.com

El habitual descaro con que se conducen muchos 
miembros del Pleno últimamente lo vemos con es-
pecial frenesí. A la alcaldesa no le gusta que se lo 
recordemos: 
Desvergüenza de los separatistas pidiendo que se 
parase el pleno para su ridículo postureo de los jue-
ves (martes y miércoles hay Champions; lo primero 
es lo primero). Al parecer, el tiempo de los demás 
es menos valioso que el suyo; ya que son la raça 
superior, se comprende su desprecio por quienes 
no balamos de ictericia. D.ª Ascen los acompañó en 
desfachatez y vileza (con su habitual cobardía, hizo 
votar este atropello al Pleno, cuando essolode su 
competencia), así que todos estuvimos un rato pa-
rados mientras las mariscadas del fugado a Bruselas 
eran justificadas por su lanar. Cinismo del Sr. Martín: 
se hizo el enfadado con los que nos abstuvimos a un 
nuevo bandazo del Gobierno en el asunto de Camps 
d’en Ricart. Nos acusaba (quien ha estado formando 
parte de gobiernos de todo pelaje —con tal de pro-
curarse sinecura— haciendo NADA para solucionar, 
o paliar, el gravísimo problema que supone para el 
Ayto.), de ¡no asumir responsabilidades! Decir que 
tiene MORRO superlativo es ser generoso, S. S.
«El descaro, la ocurrencia y la verborrea son más 
la consecuencia de la astucia y la falacia que re-
sultado del talento y la inteligencia»
José L. Rguez. Jiménez
La Agrupación de Ciudadanos Pallejà desea a los ve-
cinos unas felices fiestas de Navidad y que el 2019 
llegue lleno de salud y alegría.
     Cs_Palleja         CiutadansPalleja         697469715
ciutadansdepalleja.blogspot.com

Quimeras vivendis

Com hem 
actuat aquests 
quatre anys

PDF: l’aposta segura
Volem un 
ajuntament implicat Morro



L’ADROC DE PALLEJÀ #106 NOVEMBRE/DESEMBRE 2018 Revista d’informació local 23

Notícies 
 breus

El dia 10 de desembre es va obrir el període 
per a matricular-se en els cursos de català per 
a adults que s’imparteixen a Pallejà. Les per-
sones interessades han d’adreçar-se al Servei 
Local de Català, ubicat a l’edifici del Castell, 
en horari d’atenció al públic. Poden fer-ho de 
forma presencial, trucant al telèfon 93 663 22 
55 o enviant un correu electrònic a l’adreça 
slcpall@cpnl.cat. l

Obert el termini 
d’inscripció per als 
cursos de català

Amb motiu de la celebració de la diada de 
Santa Cecília, patrona dels músics, el Taller 
Municipal de Música de Pallejà va organit-
zar, el passat 22 de novembre, un concert 
a la sala d’actes del Castell. L’actuació va 
comptar amb la participació de professo-
rat i alumnes del centre que van mostrar al 
públic assistent tot el que han après des de 
l’inici del curs. l

El Taller de Música 
commemora Santa 
Cecília

El passat mes d’octubre es va donar el tret 
de sortida a la programació d’aquest curs 
2018-2019 de La Xarxa, que ofereix propos-
tes mensuals per a un públic familiar. Al mes 
de gener es representarà l’obra de clown 
Afina Serafina, de Cirquette Confetti, i al 
mes de març es podrà gaudir de La Granja, 
un espectacle de titelles que anirà a càrrec 
de l’Estaquirot Teatre. l

La Xarxa porta nous 
espectacles a Pallejà

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 25/10/2018  

l Aprovació de l’increment de retribucions del personal de l’Ajun-
tament, en compliment al que determina la Llei 6/2018, del 3 de 
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018
l Aprovació de les dues festes locals al municipi de Pallejà per a 
l’any 2019

l Aprovació de l’inici de les actuacions administratives prepara-
tòries del contracte de serveis de recollida i transport dels residus 
municipals i neteja viària de Pallejà

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 29/11/2018  

l Aprovació de la proposta de xifra de població de l’any 2018
l Aprovació de la modificació de l’art. 2 de l’annex de les condi-
cions del cos de la Policia Local de Pallejà
l Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal
l Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball 
(RLLT)
l Moció de l’Alcaldia per instar el Departament d’Ensenyament a 
aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors
l Moció dels grups municipals d’EP, PDF, ERC, PSC i PDeCAT per 
instar el Departament de Salut a reconèixer l’atenció primària com 
el veritable eix del sistema sanitari públic
l Moció de l’Alcaldia per a la suspensió de la venda d’armes es-
panyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen

l Aprovació del fet de deixar sense efecte l’acord del Ple Muni-
cipal de data 27.09.2018 pel qual s’aprovava inicialment la modi-
ficació de crèdits (MC) núm. 29/2018 del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Pallejà de l’exercici 2018 (prorrogat del 2017)
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Pallejà núm. 35/2018 corresponent a 
l’exercici 2018
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Pallejà núm. 36/2018 corresponent a 
l’exercici 2018




