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Benvolguts veïns i veïnes,

En uns dies l'any 2014 s'acomiadarà de tots 
nosaltres i desitjo que ho poguem celebrar amb 
alegria i sobretot gaudint de la companyia de les 
persones que més estimem.

Amics i amigues, la sortida de la crisi sembla que 
encara es veu lluny, però el barri es mou! Aquí, a 
Fontpineda, arriba el moment de fer balanç de la 
feina feta i posar sobre la taula els resultats que 
hem aconseguit per millorar la nostra vida, 
el nostre entorn.

Ha arribat el moment de valorar el punt en què es 
troben els objectius que ens vàrem marcar l'any 
2011 i donar comptes dels compromisos adquirits 
amb els veïns i les veïnes de Fontpineda i amb la 
ciutadania de Pallejà en general.

En les pàgines de La Veu i de la mà dels tres regidors 
del PDF (Luz Castillo, Rafa Martín i Montse Rodrigál-
varez), presentem els resultats de la gran tasca que 
s'està duent a terme i dels resultats palpables que es 
van produint en el nostre barri.

Les promeses d'ahir, avui s'han convertit en realitats. 
És veritat que encara ens queda molt per fer i per 
això, cada dia necessitem més col·laboració de        
tots vosaltres!!

Amb la satisfacció de la feina ben feta, 
us desitgem un Bon Nadal i un millor Any 2015.

Volem explicar als veïns i veïnes nouvinguts què signi�ca el 
soterrament de serveis.

Fa més de 15 anys es va constatar des del PDF la necessitat de 
soterrar TOTS els serveis al barri, per garantir un bon funciona-
ment i treure els cables aeris, ja que des de la seva creació, a 
mitjans dels anys 60, no s’havia fet cap actualització. 

Es va aconseguir que es redactés un projecte anomenat 
FONTPINEDA 2006 a l’any 2006, on es contemplava el soterra-
ment de la Mitja i Baixa Tensió elèctrica, la Telefonia i 
l’enllumenat públic.

No hi va haver acord amb l’equip de govern del moment sobre 
el mode de �nançament, perquè no es va acceptar que el 
projecte fos a càrrec exclusivament de les butxaques dels veïns 
i veïnes de Fontpineda.

A partir d’aquí, donat que el PDF no era a l’equip de govern 
(2007-2009), es va continuar treballant per aconseguir fer 
realitat el soterrament, sense grans resultats.

Quan vam tornar a formar part de l’equip de govern, al 2009, 
en minoria, estàvem en ple Pla de Sanejament, i les inversions 
estaven totalment prohibides.

Al 2011, ja amb majoria formant govern, el Pla de Sanejament 
encara era vigent, però les inversions podien fer-se amb la 
cerca de subvencions. 

Per tal d’aconseguir-les, el PDF va posar �l a l’agulla per fer 
possible el primer pas: L’aprovació del projecte en un Ple 
municipal.

El primer any de legislatura es van fer les revisions dels projec-
tes fets al 2006 per totes les companyies implicades (Endesa, 
Movistar... etc) i pels departaments tècnics de l’ajuntament, 
aconseguint que el projecte fos aprovat inicialment al 30 
de maig de 2012 i de forma de�nitiva, al 29 de novembre 
de 2012.

Amb aquesta revisió es van actualitzar les qüestions tècniques i 
els preus dels projectes. Des de llavors, la feina principal del 
PDF es trobar inversions que facin que els veïns i veïnes no 
ho hagin de sufragar amb els seus mitjans. 

Donada la situació econòmica actual, és molt complicat, per no 
dir impossible, que se’ns atorguin subvenciones per a la 
totalitat del projecte. 

Per això, i sent realistes, hem optat per fer-ho per fases, 
aconseguint subvencions més petites, però de manera més 
ràpida, per anar fent carrers, i així, mica en mica, fer realitat 
la Fontpineda 2000.

Dins aquesta legislatura, hem estat treballant en tres carrers 
(parcial o totalment): Via Internacional, Via Pallejà i Via 
Alegria.

Els dos primers, en gran part, estaran acabats abans de 
�nalitzar la legislatura. El tercer, a començaments de la propera. 
I així, mica en mica, anirem arreglant els carrers del nostre barri.

El PROJECTE EMBLEMÀTIC DE FONTPINEDA

El Soterrament
Carta del President



  

El PDF ha treballat molt per aconseguir un sistema de vídeo 
vigilància que millorés les condicions de seguretat del barri 
de Fontpineda en primer terme, sí, però també de tot el 
municipi.
Avui ja és una realitat, donat que la primera fase ja està 
instal·lada. Per aconseguir-ho s’han cercat subvencions per 
no haver de repercutir la despesa directament a les butxa-

ques dels veïns i de les veïnes, s’han sol·licitat tots els 
permisos pertinents a la Comissió Nacional de Vídeo Vigilància, 
que ens han estat concedits, i a dia d’avui el sistema és en 
funcionament als principals accessos rodats del barri.
Ara queda la segona fase, que es portarà a terme al 2015, on 
es donarà una total cobertura als principals accessos del 
municipi de Pallejà.

CÀMARES DE VÍDEO VIGILÀNCIA
Estem per la seguretat

      

Càmares

Compromís 
assolit

Al 2003, després de que el PDF aconseguís fer la carretera 
d’accés des de Fontpineda al nucli urbà, es va començar a 
donar un servei d’autobús, el Fontpibus, durant unes 
poques hores al dia, 4 al matí i 3 a la tarda.
Des de llavors, veient l’èxit obtingut, sempre s’ha volgut 
ampliar el servei, per tal de donar més cobertura amb un 
horari AMPLE i COMPLET, i una ubicació de les parades que 
permeti accedir a les escoles, les zones de restauració i oci, a 
molts comerços i a diferents serveis públics municipals (CAP, 
zona esportiva...) sense agafar vehicle privat.

Des d’aquest novembre, és una realitat. 

De dilluns a divendres el bus circula de forma ininterrompu-
da de les 6.57 h a les 22.11h
Amb la posada en marxa del nou servei s’han actualitzat els 
preus dels bitllets donat que les tarifes no havien patit cap 
canvi des de la seva entrada en vigor l’any 2003, feia més de 
10 anys. 
S’ha volgut apostar per la creació de dos nous abonaments, 
un mensual amb viatges il·limitats, amb un preu de 30 euros 
(1 euro al dia, tots els viatges que es vulguin), i un per la 
tercera edat, de 10 viatges a 5 euros.

AUTOBÚS URBÀ
Per � un veritable 
servei complet

L’AUTOBÚS FUNCIONA 365 DIES L’ANY, INCLOSOS DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS, 
AMB PAS A LES 10 H, LES 15 H I LES 20 H. 

Compromís 
assolit

La Cova

Molt aviat es complirà un any amb La Cova tancada. Quin descans!
El 30 de desembre del 2013 després d'un treball conjunt dels ciutadans, els serveis tècnics 
municipals i l'alcaldia, es decretava el tancament d'una sala de ball que amargava l'existència 
als veïns i les veïnes de Fontpineda.
La decisió va ser contundent a les portes de la Festa de Cap d'any. 
Però... les de�ciències a l'interior del local, la falta d'escrúpols dels gestors (que no els 
importa la vida dels clients, molt joves per cert) no van deixar una altra sortida que decretar 
el tancament. 
El procés per aconseguir el tancament de�nitiu serà llarg. Però aquesta batalla, una vegada 
més, la guanyarem amb els veïns i les veïnes de Fontpineda, de Pallejà.

LA COVA
Un any de tranquil·litat

Bus Urbà

Compromís 
assolit



Control mediambiental

Compromís 
assolit

És un tema que ens preocupa. Els veïns i les veïnes han triat 
Fontpineda per viure, perquè desitgen un entorn saludable. 
És per això que, durant diversos mesos, vam tenir 
l'oportunitat de veure en el Centre Cívic una estació mòbil, 
equipada amb tecnologia punta. 
L'objectiu era recollir les dades medioambientals que es 
necessiten per fer un informe de la nostra qualitat de l'aire.
L’estació, també disposava d’uns sensors que van mesurar les 
variables metereològiques com la velocitat i la direcció del 

vent, la humitat relativa, la quantitat de precipitacions, la 
temperatura, la pressió atmosfèrica i la radiació solar.
Amb les dades obtingudes, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental farà un informe sobre aquest tema. La intenció de 
la Regidoria de Medi Ambient de Pallejà és fer-lo public quan 
arribi, perquè tots coneguem la qualitat de l'aire que 
respirem. 

Estem esperant els resultats!

CONTROL MEDIAMBIENTAL
Estem per la qualitat 
de l’aire al barri

Vial de conexió

Des de la construcció de la carretera, a l’any 2002, l’accés 
rodat als carrers Ausiàs March i Josep Maria de Segarra 
sempre ha estat molt perillós.

És un dels carrers amb més trànsit rodat del municipi, donat 
que és L’ÚNIC ACCÉS RODAT AL BARRI DE FONTPINEDA, i un 
dels darrers que manca per urbanitzar a TOT Pallejà.

El PDF va aconseguir que aquest projecte fos prioritari 
per a tot l’equip de govern. 

És un projecte que ha patit MOLTES di�cultats des del seu 
començament, tant per la redacció del projecte, inicialment 
inasumible i que ha hagut de passar per moltes rede�nicions 
�ns adequar-se a les necessitats del carrer, com per la cerca 
de subvencions pel seu �nançament, així com per les 
cessions i expropiacions de terreny de tots els propietaris 
dels carrers afectats.

Quins passos hem fet �ns ara?

-  S’ha aconseguit la subvenció que permetés la seva 
    execució
-  S’ha elaborat el projecte que de�nís el Vial pels carrers 

Ausiàs March, Fontcoberta i Josep Maria de Segarra
-  S’han elaborat els informes de les companyies de serveis 

públics afectades (aigua, electricitat...)
-  S’han negociat i aconseguit les cessions i expropiacions 

necessàries per poder fer l’obra.
-  S’ha fet una modi�cació del Pla General Metropolità per 

adequar-lo a les necessitats dels nostres veïns i veïnes amb 
diferents Plens municipals.

-  S’ha aprovat l’import inicial de la licitació del projecte 
d’execució per Ple municipal, 1.056.579 €, IVA inclòs.

Sembla, mirant aquesta llista, que tots aquest tràmits són 
senzills d’aconseguir, i molt ràpids de fer, però res més lluny 
de la realitat. Cadascun d’ells comporta molts tràmits interns, 
amb molts organismes implicats fora de l’Ajuntament, amb 
terminis d’execució cadascun de molts mesos, que, malaura-
dament no es poden solapar. S’han d’acabar uns per 
començar amb els altres.

Quins passos s’estan fent actualment?

Ara s’està licitant l’execució de l’obra, darrer pas administra-
tiu abans de començar el carrer, després de tota una legisla-
tura de feina per fer aquest projecte possible. Estem al bell 
mig dels tràmits que, mitjançant un concurs públic, donarà 
l’empresa executora del projecte, amb el preu d’adjudicació 
de l’obra.

Aquest tràmits tenen una duració aproximada de dos mesos, 
per la qual cosa la previsió és que les obres comencin al mes 
de febrer.

Molt important:

Mentre durin les obres es mantindrà el servei de bus urbà i 
es garantirà l'accés dels serveis d'emergència per la carretera 
Fontpineda - nucli urbà de Pallejà.

EL NOSTRE PRINCIPAL COMPROMÍS
El Vial de connexió 
Fontpineda - nucli urbà 

A punt de començar 

les obres



ANGEL MORODO LINARES
Vocal
Viu al barri des de: 1992
Professió: tècnic electrònic i 
empresari

FERRAN MORERA i VILLALONGA
Vocal
Viu al barri des de: 1972
Professió: Dissenyador Grà�c i estudis 
d’Enginyeria Industrial. 
Estudi propi de disseny i comunicació.

Noves incorporacions

El passat 16 de novembre, el PDF va celebrar com cada any el 
seu Congrés Anual. S’hi van tractar tots els punts de l’ordre 
del dia que els a�liats al PDF van rebre amb anterioritat, 
juntament amb tota la documentació relacionada amb el 
Congrés i que s’exposava a aprovació.
Seguint els estatuts del PDF, en aquest Congrés hi havia 
d’haver la dimissió de tot el Comitè Executiu i la presentació i 
aprovació del nou Comitè Executiu del PDF per als propers 4 
anys. En el nou Comitè hi ha dues noves incorporacions, a les 
quals des d’aquí volem donar les gràcies per la seva implica-
ció. Les presentem al �nal de l’article. 
Aquest Comitè en els propers mesos té l’obligació d’escollir 
el pròxim cap de llista per a les Eleccions Municipals de maig 

de 2015 i dur a terme, juntament amb el veïnat, votants i 
simpatitzants,  la millor campanya electoral per tal de tornar 
aconseguir els 3 regidors que tenim en aquests moments i 
que ens permeten ser dins l’equip de govern i amb això 
poder fer realitat tots els projectes per  a Fontpineda. 
N’expliquem i alguns en aquesta Veu. 
Finalment el Comitè va quedar format per les persones 
següents persones:

PRESIDENT:   Mateo Fortuny
VICEPRESIDENT PRIMER:  Luís Torres
VICEPRESIDENT SEGON: Joan Pons 
SECRETARI:  Marc Vila
TRESORER:  Eduard Riu

PRESIDENTS DE VOCALIES 
(per ordre alfabètic): 
Antonio Cardona 
Angel Morodo  
Ferran Morera  
Glòria Pérez  
Isidro Llorente  
Jordi Vallhonesta  
Luz Castillo 
Montse Escobedo  
Montse Rodrigálvarez  
Pedro Andrés  
Rafael Martín  
Robert Selles  

Congrés anual del PDF



A continuació, en aquest escrit, vull destacar-vos 10 punts 
que em semblen importants per   conèixer en què es gasten 
els nostres impostos i les prioritats que tenim per MANTENIR 
EL BARRI DE FONTPINEDA (254.000 euros/*xifres arrodoni-
des) que és el que ens demanen els nostres veïns i veïnes.

1. PINTURA Començàrem l’any amb un manteniment 
excepcional: la pintura de totes les faroles de les entrades per 
Corbera i la Palma. També hem pintat durant tot l’any tots els 
espais públics, des del Parc Central �ns als rètols metàl·lics 
amb el nom de Fontpineda! 
(Manteniment de la pintura: 11.000 euros)

2. INCIVISME/VANDALISME El vandalisme és una lacra per a 
tots, és per això que es fa necessari invertir en “civisme i 
participació ciutadana”. Per fer front a aquest problema, hem 
de posar en marxa un programa de substitució de mobiliari 
urbà i d’inversions en materials més durs i resistents. (El cost 
del vandalisme: 9.000 euros)

3. LÍNIES ELÈCTRIQUES En aquest punt destacarem 
l’important treball realitzat en el manteniment de les línies 
elèctriques de Fontpineda i en les inversions per tenir els 
nostres carrers en millors condicions i sobretot, ben 
il·luminats. És una de les partides del manteniment que no 
para d’augmentar cada any. L’arranjament de la il·luminació 
d’algunes zones del nostre barri ja és una realitat, sobretot en 
el Triangle de les Banderes de Via Internacional. Que les 
nostres línies presenten un estat deplorable no cal jurar-ho!  
(Manteniment elèctric: 44.000 euros)

4. PARC CENTRAL El manteniment del Parc Central, inaugurat 
el 2001, ha estat molt important durant el 2014, ja que per 
motius de seguretat, hem hagut de fer una forta despesa per 
construir el mur del Parc totalment nou. 
(El cost de l’obra: 25.000 euros)

5. ASFALTAT A ningú no se li escapa que l’asfalt dels nostres 
carrers està totalment destrossat! Hem actuat, però a partir 
d’aquest moment és un tema de màxima prioritat i tots hi 
començarem a veure una millora.  
(Manteniment de l’asfalt dels nostres carrers: 30.000 euros)

6. CAMINS DE VIANANTS La construcció dels camins de 
vianants és una promesa electoral en la qual estem posant els 
cinc sentits, perquè Fontpineda i Pallejà puguin comprovar 
que el PDF està pel medi ambient. Passejar pels voltants de 
Fontpineda ja és possible...però encara ha de ser-ho més. No 
n’hi ha prou amb les Franges de Seguretat contra incendis, 
volem que tots els veïns i les veïnes puguin gaudir de llargs 
passejos pel nostre entorn natural. 
(Manteniment forestal: 25.000 euros;  Realització de camins 
de vianants: 25.000 euros)

La Comissió Municipal de 
Gestió de Fontpineda, 

garantia de futur per al barri
Ja som a Nadal!  El temps passa molt de pressa i en uns mesos estarem davant de les urnes 

perquè els ciutadans renovin (…o no!), la seva con�ança en la gestió realitzada pel PDF 
en aquesta legislatura. La Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda és l'encarregada de fer les 

actuacions de més proximitat. No és fàcil el “dia a dia” del nostre entorn, com tampoc és fàcil 
aconseguir les subvencions per fer les urgències històriques que el barri necessita. 



7. CLAVEGUERAM El manteniment del clavegueram és allò 
que no es veu! però quan falla es converteix en un problema 
de màxima urgència, ja que amb la salut no s’hi juga. 
Aquesta any s’han realitzat modi�cacions i neteges impres-
cindibles en les zones de Via Manantial/Ronda Montmany i la 
zona dels voltants del Col·legi l’Oreig. També hem canviat 
moltes tapes que eren d’origen i que no eren su�cientment 
segures per a les persones que passegen per aquestes zones. 
(Manteniment de Clavegueram: 26.000 euros)

8. LES FONTS Les obres petites són les que ens fan més 
agradable el dia a dia. Així hem millorat totes les fonts dels 
nostres parcs. 
(Manteniment: 4.000 euros)

9. CENTRE CIVIC El manteniment del Centre Cívic i els seus 
voltants, considerat “la joia de la corona” per tots els veïns i 
les veïnes del barri, s’ha convertit amb el temps en un punt 
de trobada imprescindible per queixar-se, per gaudir i 
guarir-se. Qui va dir fa anys: “un Centre Cívic a Fontpineda? 
Per a què?” Fa temps que té la resposta: per jugar, per 
conviure, per guarir-nos i per demostrar que estem vius 
culturalment!
(Manteniment: 28.000 euros)

10. PETITES OBRES - GRANS SOLUCIONS No podem 
oblidar que hem realitzat 28 actuacions durant l’any 2014 en 
petites obres que han donat solució a problemes que es van 
produint. (Manteniment global: 27.000 euros)

Veïns i veïnes, aquest article és una petita relació de les coses 
que s’han de solucionar dia a dia en el nostre barri i a les 
quals donem resposta. Per la nostra part no escatimarem 
temps per buscar solucions a aquests problemes. Potser no 
sempre la solució serà la desitjada per tothom, però tingueu 
la certesa que no ens mou cap altre objectiu que un barri 
millor. Per acabar, ara em toca a mi fer-vos una petició (són 
dates entranyables!) Si us plau, no deixeu de col·laborar amb 
les vostres opinions i el vostre suport real en el dia a dia!
Sense vosaltres millorar el barri no serà possible. 

No volem ser importants ...volem ser útils!
 
Rafael Martín
President de la CMGF



Qui ha dit que el Mercat Municipal és el projecte de la 
legislatura d’un únic partit?

El Nou Mercat de Pallejà, que vàrem inaugurar el passat 25 
d’octubre, és la culminació del desig de la gent del nostre 
poble. Així, el PDF des del primer moment (2003) es va 
implicar per aconseguir dur a terme un projecte emblemàtic i 
consensuat amb els paradistes. Els desitgem tot l’èxit en 
aquesta nova �ta.

En els temps que corren, tenir el Nou Mercat i també nous 
equipaments municipals, ha estat tot un repte �nalment 
aconseguit. Aviat s’inaugurarà la gran superfície (Mercadona) 
que l’acompanya. Esperem que tot plegat contribueixi a 
dinamitzar molt més el comerç del poble. Només junts ens en 
sortirem.

En la foto de la inauguració els regidors del PDF amb el 
President de la Diputació de Barcelona, Sr. Salvador 
Esteve.

El nostre reconeixament al Sr. Julio Ceballos per la tasca 
realitzada cap a l’any 1985, quan es va inaugurar l’antic 
mercat i als tècnics municipals, que amb la seva feina diària 
fan possible els objectius de l’actual equip de govern format 
pels partits PDF, CIU i JA Pallejà.

EL NOU MERCAT MUNICIPAL
Una realitat

ELS COMPTES
Finalment han 
arribat les 
sentències
El pressupost municipal d’enguany és prorrogat de l’exercici 
anterior.
Total despeses: 10.172.803,08 €
Total ingressos: 10.237.812,08 €
L’economia de l’Ajuntament està equilibrada pel que fa els 
seus ingressos i despeses. Continuem amb la contenció de la 
despesa i un control exhaustiu pressupostari, així com el 
manteniment de la pressió �scal amb un tipus d’IBI del 0,52. 
No obstant, aquesta legislatura és malauradament la de les 
sentències desfavorables, degudes als processos judicials 
oberts pels propietaris de terrenys urbanitzables, que han 
estat expropiats, per complir les disposicions del Pla General 
Metropolità de 1976* que obliga a convertir-los en zones 
verdes. Ara les sentencies són fermes i consolidades després 
de molts anys d’estar en els jutjats, creant noves obligacions 
econòmiques, com a conseqüència de les indemnitzacions 
que ha de fer front el nostre Ajuntament, com passa a molts 
altres Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana.
Ara resta fer front a tres Sentències  que sumen un import de 
5.756.522,63 € de Principal, més interessos, menys plus vàlues.  

S’està treballant  perquè aquesta xifra sigui la menor possible.
Aquestes circumstancies ens han obligat a fer un Pla de 
Reducció del Deute amb l’ajut de la Diputació i a acollir-nos al 
PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS PER AL FINANÇA-
MENT DE L’EXPROPIACIÓ DE LES ZONES VERDES DE L’ÀREA 
METROPOLITANA.
Es fa del tot necessari demanar préstecs a llarg termini, per 
poder anar pagant aquestes sentències i no afectar serveis 
públics, buscant l’equilibri pressupostari.
El superàvit aconseguit, obtingut majoritàriament per 
ingressos extraordinaris, ha fet possible escometre alguns 
pagaments de sentències.
L’ ORIGEN DEL PROBLEMA, ES EL PLA GENERAL METROPOLITÀ 1976. 
La �gura del planejament que regeix el nostre municipi és el 
Pla General Metropolità PGM, de�nitivament aprovat el 14 de 
juliol de 1976 i promogut per la Corporació Metropolitana de 
Barcelona.
Amb la seva disolució, no va quedar clar, qui era el responsa-
ble de les competéncies en el tema de les expropiacions: 
L‘Area Metropolitana, la Generalitat o els Ajuntaments.
Les sentències no creaven jurisprudència ja que cada sentèn-
cia podria condemnar a pagar a qualsevol de les tres adminis-
tracions, �ns que �nalment els tribunals, lluny de donar 
responsabilitats a aquests ents, el que han fet és responsabilit-
zar únicament als ajuntaments.
El Pla General Metropolità, va repartir, en funció d’un percen-
tatge, les zones verdes a tota l’àrea metropolitana i va assignar 
a Pallejà zones verdes i algunes van ser delimitades en sòls de 
titularitat privada.
Tots els Ajuntaments afectats de manera tan signi�cativa, 
reclamem que se’ns tingui molt presents, ja que creiem que és 
del tot INJUST patir les conseqüències d’aquestes assignacions 
de zones verdes que ens porten a dedicar molts recursos a 
comprar terrenys.



Associació de Veïns de Fontpineda

Un any ple d’activitats 
i canvis!
Enguany també volem apro�tar la publicació de La Veu 
per explicar com han anat les activitats de l’Associació 
durant el 2014.
L’any passat destacàvem la recollida de signatures per 
sol·licitar el tancament de La Cova, i aquest ens podem 
felicitar que �nalment s’ha aconseguit.
Es va celebrar la XV Festa de l’Arbre, seguint amb el 
compromís de l’entitat amb la conservació i millora del medi 
ambient, en motiu de la qual es va publicar un llibre recull de 
fotos, plaques commemoratives i llistat dels participants, 
que podeu passar a recollir pel Centre Cívic si encara no el 
teniu. En aquesta festa es va fer homenatge a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, representada per Ada Colau, i per 
recordar-ho hi ha una placa al Passeig de les Oliveres.
La revetlla de Sant Joan al juny, la Festa Major al juliol i la 
Castanyada – Halloween al novembre han estat els altres 
esdeveniments importants, que cada vegada compten amb 
més participació, tant en els tallers organitzats per cada 
ocasió com en els concursos, sigui el de dibuix per la Festa 
Major o el de carabasses per la Castanyada. No falten els 
grups d’animació i orquestres que ens acompanyen en la 
ballaruca! Ara ja només falta trobar-nos per l’altra festa gran 
a Fontpineda, el Pare Noel – Caga Tió.

ACTIVITATS I TALLERS
L’Associació de Veïns i Veïnes proposa altres activitats i 
tallers com el teatre en anglès, cinema amb família, tallers 
de costura per a petits i grans, espais de relaxació, taller de 
restauració i reciclat de mobles, tallers de decoració.
La novetat del 2014 va ser el suporta la 1a Fira de Bioempre-
nadors, que va tenir un gran èxit de parades i de públic. A 
hores d’ara està en marxa la segona, que desitgem tingui el 
mateix ressò, si no més que la primera.

ASSEMBLEA i NOVA PRESIDENTA
El 8 de novembre es va celebrar l’Assemblea de 
l’Associació, que totes i tots els assistents vàrem quali�car 
de molt fructífera, doncs hi va haver noves idees d’activitats, 
propostes per difondre la tasca que es fa i els avantatges dels 
socis, crides als veïns i les veïnes a la participació en 
l’organització i a donar suport fent-se soci. La nova Junta 
Directiva escollida, que té com a Presidenta la Sra. Montse-
rrat Escobedo,  va entomar el repte i ja s’ha posat a treballar 
en aquesta direcció.
Moltes gràcies per la vostra participació! com sempre us 
encoratgem a donar un cop de mà i a fer-nos arribar 
noves idees.

Junta Directiva de l’Associació de Veïns i Veïnes de Fontpineda.



Ja ha passat un any del nostre escrit per a La Veu, i novament 
el Comitè del PDF ens dóna l’oportunitat de dirigir-nos als 
veïns i veïnes de Fontpineda, tant als qui no ens coneixen 
com als que coneixent-nos els agradaria saber més sobre les 
nostres activitats.
Som un col·lectiu de persones de Fontpineda que han 
complert cinquanta-cinc anys que es troben molt sovint 
amb l’objectiu de fer amics i compartir el temps lliure amb 
activitats lúdiques i culturals. Avui ja som més de 100 socis 
actius.
Genèricament  i recollint les opinions dels associats 
organitzem:                                                             
*Totes les tardes tertúlies al Centre Cívic amb jocs de taula, 
lectura de diaris prenent un cafè en amigable companyia, o 
fent un berenar tot jugant a la petanca.                                                                         
*Excursions amb un fort caire cultural d’un dia o més dies, 
tant per Catalunya com per la resta d’Espanya , o a 
l’estranger. Cada any fem l’anomenada excursió del Soci, a 
preu molt assequible. Cada dos anys organitzem un creuer.                                                                                                                                  
*Àpats de germanor al Centre Cívic. Projecció de pel·lícules.                                                                     
*Cada any homenatgem als nostres vuitantins, fem una 
calçotada i pels voltants de Nadal el dinar del soci a preu 
molt econòmic i amb recapta per una causa solidaria.                                                                           
*Sortides al teatre, concerts i museus, amb autocar que ens 
recull i torna a la Caseta de Fusta.         
*Organització de dues festes obertes a tot el barri: la Diada 
de Sant Jordi i la cloenda de la Festa Major de Fontpineda, 
on les actuacions musicals són rellevants.                                                                                     
*Visionem els partits de pagament de futbol del Barça , al 
Centre Cívic i en pantalla panoràmica.  
*Continuem amb els cursets de ball, ioga i tai-txi, oberts a 
tothom i amb molt èxit.
Perquè us feu una idea més concreta, les activitats fetes 
de gener 2013 a novembre 2014 són:         
1.     Calçotada 2013 i Carnestoltes al Centre Cívic.                                                                                                  
2.     Visita al Museu Dalí de Figueres, anada amb el nou AVE.                                                                             
3.     Conferència sobre els Astres, amb pràctica d’observació 

del �rmament amb telescopi                      
4.     Pre Diada de Sant Jordi, concert de música de cambra i 

cant (repartiment de roses).                         
5.     Creuer de 8 dies pel Bàltic (Tallin, Sant Petersburg 

Hèlsinki,Warnemunde – Berlín, Malmöe).            
6.     Assemblea General del exercici 2012.                                                                                                  
7.     Cloenda de temporada i homenatge als vuitantins 

(sopar al Restaurant El Jardí de Fontpineda).                   
8.     Havaneres per la cloenda de la Festa Major de Fontpine-

da 2013.                                                      
9.     Diada del 11 setembre del 2013 a Pallejà, ofrena �oral i 

participació a la Via Catalana.                               
10.   Retrobada dels socis: Futbol i visionat pel·lícula “Argo” i 

pizzes.                                                                
11.   Excursió del soci 2013, visita a Verdú (Taller de Ceràmica) 

i castell de Guimerà.                                    
12.   Missa pels difunts del CFP55 i castanyada al Centre Cívic.                                                                     
13.   Barcelona Teatre Musical, espectacle Buenafuente (ONG 

Yamuna).                                                      
14.   Excursió de 2 dies a Carcassone, Narbone i Colliure.                                                                               
15.-  Dinar de Nadal (dinar del soci) i causa solidària amb 

l’ONG Yamuna i la Marató de TV3.                        
16.   Calçotada 2014 al Centre Cívic.                                                                                                                  

17.- Rua de Pallejà i pizzes al Centre Cívic.                                                                                                     

18.   Pre diada Sant Jordi, recital de guitarra i poesia, amb 
repartiment de roses.                                          

19.   Conferència i col·loqui sobre els carrers de Barcelona, 
amb posterior berenar amb torrades.               

20.   Viatge de sis dies a Croàcia, Bòsnia 
Hercegovina,Montenegro (Dubrovnik, Cavtat, Medugor-
je,    Kravice, Mostar,Kotor, Korkula).                                                                                                                                             
21.-  Sessió de Gospel, cloenda � de curs activitats de 
ball saló, ioga i tai –txi.                                                       

22.   Assemblea General  del exercici 2013.                                                                                                             
23.   Sopar de cloenda de la temporada amb l’homenatge als 

vuitantins.                                                                
24.   Sessió de Jazz, per la cloenda de la Festa Major de 

Fontpineda 2014.                                                         
25.   Sessió de Dixieland amb col·laboració dels Amics del 

Museu de Pallejà.                                                       
26.   Diada del 11 setembre del 2014 a Pallejà, ofrena �oral i 

participació amb la V.                                               
27.   Sarsuela al teatre Nuria Espert de Sant Andreu de la 

Barca (Cançó d’amor i de Guerra)                             
28.   Excursió del soci 2014, visita al Monestir de Santes Creus 

i al Museu d’Alcover.                                    
29.   Circuit de tres dies a La Rioja (Ruta dels Monestirs i visita 

bodega)                                                                                   
30.   Castanyada al Centre Cívic amb aportacions dels socis 

de menjar per compartir.                                           
31.   Recorregut a peu i guiat pels carrers del barri de Ribera 

de Barcelona, i dinar a La Camarga.
Anunciem amb anticipació trimestral la programació per 
correu electrònic  o carta postal perquè els socis puguin 
reservar les dates, també es publiquen a la pàgina web del 
PDF (www.pdf.es).
Us convidem a apuntar-vos a l’associació, la quota és de 3 
€/mes a pagar trimestralment. Podeu contactar amb l’o�cina 
del Centre Cívic (tel: 936500001), emplenar el full d’inscripció 
amb les vostres dades, us demanarem les vostres a�cions. 
La Junta del CFP55.
 

Associació 
Club Fontpineda Plus 55 



ESCOLA DE TENNIS 
Aquest any entrem ja a la 18a edició. Any rere any el nombre 
d’inscrits incrementa i aquest any vam acabar la temporada 
amb 90 inscripcions, rècord absolut de l’Escola. Això és una 
mostra més de la feina ben feta des de l’Escola i la con�ança 
que pares i inscrits hi han dipositat .
Les classes tenen la mateixa durada que el curs escolar, de 
dilluns a divendres ininterrompudament de 17.00 h a 20.30 h i 
els dissabtes de 10.00 h a 12.00 h. Els cursos estan repartits 
per tres nivells: iniciació al tennis, perfeccionament i precom-
petició, amb la qual cosa l'oferta de nivells i horaris és molt 
àmplia perquè tothom pugui trobar el moment adequat per 
aprendre i gaudir jugant a tennis. També donem ajudes 
individualitzades en cas que l'alumne així ho requereixi.
També disposem de classes per a adults els dimecres de 19.30 
a 21.30 h , adreçada a persones adultes que ja estan familiarit-
zades amb la pràctica del tennis. Es tracta d’una activitat 
dirigida i lúdica que intenta promoure el tennis també entre 
els adults de la zona. També oferim, classes particulars per a 
adults de caire molt més docent i personalitzat.
Durant el curs els nostres alumnes podran participar en 
alguns campionats individuals i per equips, federats i no 
federats .Els alumnes que encaixin en alguna de les categories 
i que estiguin preparats per a competir  s’inscriuran per tal 
que puguin disputar algun partit amb l’equip corresponent. 
Per als alumnes que NO encaixen en cap categoria, procura-
rem organitzar algun interclub amb d’altres clubs propers i 
també els  animarem a participar als diversos Baby-Tour que 
es duen a terme per la zona. 
Totes les classes s'imparteixen a les pistes municipals del barri, 
al costat de la Farmàcia, propietat de l'Ajuntament i gestiona-
des per l’Associació Esportiva de Fontpineda (AEF), amb el 
suport del PDF. Tenim un local per a l’escola al davant mateix 
de les pistes i actualment la CMGF i el PDF estan treballant 
per adequar l’antiga caseta de fusta , per destinar-hi un espai 
per la gent jove.

Per a més informació podeu dirigir-vos a: 
Adreça electrònica: escoladetennisaef@gmail.com

FUTBOL SALA
Hem consolidat les 12 hores de Futbol Sala (memorial Axel 
Canal Feliu) que es disputen cada any , al Parc Central, el 
dissabte de la nostra Festa Major.  A l´última edició hi va haver 
un total de 12 equips; una zona de bar on es podien comprar 
refrescos,  acompanyament musical, gresca i molt bon 
ambient durant tot el dissabte.

RUNNING
Per tots és conegut que hi ha un increment important de 
persones que fan esport i especialment que corren. 
És per això que amb motiu del la celebració del 20è Aniversari 
de la creació del Partit pel Desenvolupament de Fontpineda 
(PDF), l’any passat es va dur a terme la primera Cursa de 
Muntanya de Fontpineda pels nostres boscos i camins . Va 
tenir un gran èxit de participació (350 inscrits), públic, 
voluntaris i veïns en general. Això ens va portar a  dur a terme 
la Segona Cursa de Muntanya, la qual  es va celebrar el 29 de 
novembre passat i que en aquesta Veu ja s’explica. Entre tots 
hem de ser capaços de consolidar aquesta Cursa al nostre 
barri, i des de l’Associació Esportiva només ens queda obrir les 
portes a alguna o algunes persones que vulguin fer el 
possible perquè puguem repetir aquesta cursa cada any.
Com podeu veure, a Fontpineda es respira esport, i 
l’Associació Esportiva de Fontpineda està viva i molt activa. 
Amb tot l’esforç, la dedicació i  la voluntarietat d’algunes 
persones de Fontpineda, amb l’únic l’objectiu que la gent de 
Fontpineda, faci esport i que a través de l’esport incrementi la 
relació entre el veïnat. Totes les activitats estan obertes a 
tothom, igual que la Junta, que veuria amb molt bons ulls la 
incorporació de noves persones, per tal de portar un relleu 
ordenat i assegurar-nos la seva continuïtat amb noves idees i 
nous projectes.

La Junta

A Fontpineda 
es respira esport

Ja ha passat un any del nostre escrit per a La Veu, i novament 
el Comitè del PDF ens dóna l’oportunitat de dirigir-nos als 
veïns i veïnes de Fontpineda, tant als qui no ens coneixen 
com als que coneixent-nos els agradaria saber més sobre les 
nostres activitats.
Som un col·lectiu de persones de Fontpineda que han 
complert cinquanta-cinc anys que es troben molt sovint 
amb l’objectiu de fer amics i compartir el temps lliure amb 
activitats lúdiques i culturals. Avui ja som més de 100 socis 
actius.
Genèricament  i recollint les opinions dels associats 
organitzem:                                                             
*Totes les tardes tertúlies al Centre Cívic amb jocs de taula, 
lectura de diaris prenent un cafè en amigable companyia, o 
fent un berenar tot jugant a la petanca.                                                                         
*Excursions amb un fort caire cultural d’un dia o més dies, 
tant per Catalunya com per la resta d’Espanya , o a 
l’estranger. Cada any fem l’anomenada excursió del Soci, a 
preu molt assequible. Cada dos anys organitzem un creuer.                                                                                                                                  
*Àpats de germanor al Centre Cívic. Projecció de pel·lícules.                                                                     
*Cada any homenatgem als nostres vuitantins, fem una 
calçotada i pels voltants de Nadal el dinar del soci a preu 
molt econòmic i amb recapta per una causa solidaria.                                                                           
*Sortides al teatre, concerts i museus, amb autocar que ens 
recull i torna a la Caseta de Fusta.         
*Organització de dues festes obertes a tot el barri: la Diada 
de Sant Jordi i la cloenda de la Festa Major de Fontpineda, 
on les actuacions musicals són rellevants.                                                                                     
*Visionem els partits de pagament de futbol del Barça , al 
Centre Cívic i en pantalla panoràmica.  
*Continuem amb els cursets de ball, ioga i tai-txi, oberts a 
tothom i amb molt èxit.
Perquè us feu una idea més concreta, les activitats fetes 
de gener 2013 a novembre 2014 són:         
1.     Calçotada 2013 i Carnestoltes al Centre Cívic.                                                                                                  
2.     Visita al Museu Dalí de Figueres, anada amb el nou AVE.                                                                             
3.     Conferència sobre els Astres, amb pràctica d’observació 

del �rmament amb telescopi                      
4.     Pre Diada de Sant Jordi, concert de música de cambra i 

cant (repartiment de roses).                         
5.     Creuer de 8 dies pel Bàltic (Tallin, Sant Petersburg 

Hèlsinki,Warnemunde – Berlín, Malmöe).            
6.     Assemblea General del exercici 2012.                                                                                                  
7.     Cloenda de temporada i homenatge als vuitantins 

(sopar al Restaurant El Jardí de Fontpineda).                   
8.     Havaneres per la cloenda de la Festa Major de Fontpine-

da 2013.                                                      
9.     Diada del 11 setembre del 2013 a Pallejà, ofrena �oral i 

participació a la Via Catalana.                               
10.   Retrobada dels socis: Futbol i visionat pel·lícula “Argo” i 

pizzes.                                                                
11.   Excursió del soci 2013, visita a Verdú (Taller de Ceràmica) 

i castell de Guimerà.                                    
12.   Missa pels difunts del CFP55 i castanyada al Centre Cívic.                                                                     
13.   Barcelona Teatre Musical, espectacle Buenafuente (ONG 

Yamuna).                                                      
14.   Excursió de 2 dies a Carcassone, Narbone i Colliure.                                                                               
15.-  Dinar de Nadal (dinar del soci) i causa solidària amb 

l’ONG Yamuna i la Marató de TV3.                        
16.   Calçotada 2014 al Centre Cívic.                                                                                                                  

17.- Rua de Pallejà i pizzes al Centre Cívic.                                                                                                     

18.   Pre diada Sant Jordi, recital de guitarra i poesia, amb 
repartiment de roses.                                          

19.   Conferència i col·loqui sobre els carrers de Barcelona, 
amb posterior berenar amb torrades.               

20.   Viatge de sis dies a Croàcia, Bòsnia 
Hercegovina,Montenegro (Dubrovnik, Cavtat, Medugor-
je,    Kravice, Mostar,Kotor, Korkula).                                                                                                                                             
21.-  Sessió de Gospel, cloenda � de curs activitats de 
ball saló, ioga i tai –txi.                                                       

22.   Assemblea General  del exercici 2013.                                                                                                             
23.   Sopar de cloenda de la temporada amb l’homenatge als 

vuitantins.                                                                
24.   Sessió de Jazz, per la cloenda de la Festa Major de 

Fontpineda 2014.                                                         
25.   Sessió de Dixieland amb col·laboració dels Amics del 

Museu de Pallejà.                                                       
26.   Diada del 11 setembre del 2014 a Pallejà, ofrena �oral i 

participació amb la V.                                               
27.   Sarsuela al teatre Nuria Espert de Sant Andreu de la 

Barca (Cançó d’amor i de Guerra)                             
28.   Excursió del soci 2014, visita al Monestir de Santes Creus 

i al Museu d’Alcover.                                    
29.   Circuit de tres dies a La Rioja (Ruta dels Monestirs i visita 

bodega)                                                                                   
30.   Castanyada al Centre Cívic amb aportacions dels socis 

de menjar per compartir.                                           
31.   Recorregut a peu i guiat pels carrers del barri de Ribera 

de Barcelona, i dinar a La Camarga.
Anunciem amb anticipació trimestral la programació per 
correu electrònic  o carta postal perquè els socis puguin 
reservar les dates, també es publiquen a la pàgina web del 
PDF (www.pdf.es).
Us convidem a apuntar-vos a l’associació, la quota és de 3 
€/mes a pagar trimestralment. Podeu contactar amb l’o�cina 
del Centre Cívic (tel: 936500001), emplenar el full d’inscripció 
amb les vostres dades, us demanarem les vostres a�cions. 
La Junta del CFP55.
 



El PDF vol agrair a tots els participants i voluntaris la seva inestimable 
participació que ha contribuït a l’èxit rotund de la segona cursa de 
muntanya de Fontpineda.
A la cursa han participat 212 corredors que han gaudit de l’entorn 
de Fontpineda a pesar de les inclemències del temps. Els bene�cis 
s’entregaran al banc d’aliments de Pallejà.

2ª CURSA DE MUNTANYA FONTPINEDA

Un èxit rotund


