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El PDF, 
al govern municipal,

és l’eina útil 
per aconseguir 
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soterrats per a 
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us desitja un 
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De forma immediata, el partit de
Fontpineda: PDF, Alcadia de
Pallejà, l’Associació de Veïns i

Veïnes de Fontpineda (AVF), així com
un grup de veïns i veïnes es van
activar per tal d’aturar aquesta decisió
unilateral i abusiva de l’empresa
subministradora.

L’AVF, amb data 2 de setembre, es va
adreçar al President del Consell
d’Administració d’Aigües de Barcelona
per demanar una reunió urgent que
permetés exposar el total desacord en
la mesura adoptada i sol·licitar
l’aturada immediata; al mateix temps
l’entitat va posar en marxa la recollida
de signatures dels veïns i veïnes,
perque com s’ha demostrat en altres ocasions en 
què l’Associació ha fet aquesta actuació s’han obtingut
bons resultats (tancament de La Cova, sol·licitud de
col·laboració amb Endesa i Aigües de Barcelona 
per aturar les okupacions il·legals). 

En la reunió convocada el dia 9 de setembre per un grup
de veïns i veïnes del barri, l’AVF va oferir vehicular les
reclamacions a través de l’entitat, va explicar que
s’estava pendent de la reunió amb els responsables
d’Aigües de Barcelona i va sol·licitar la participació de
tothom en la recollida de signatures. 
En la següent reunió, dia 2 d’octubre, el grup de veïns i
veïnes convocants van comunicar que es creava una

plataforma d’afectats. L’AVF ha continuat
el camí amb allò que va fer públic, per
tant, ha recollit signatures i s’ha reunit
amb els reponsables d’Aigües de
Barcelona.
Els veïns i les veïnes han presentat
reclamacions a Aigües de Barcelona,
AMB, Síndic de Greuges, Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU).

Per la seva part, l’equip de Govern de
l’Ajuntament de Pallejà, del qual el PDF
forma part, ha mantingut contactes amb
Aigües de Barcelona per mostrar la seva
total disconformitat. 
A més, gairebè tots els partits
representats a l’Ajuntament, 
el dia 26 de setembre vam signar una

resolució adreçada a Aigües de Barcelona.
El resultat de tot plegat ha estat el comunicat 
de l’AMB del dia 24 de novembre i el comunicat del 
dia 2 de desembre a l’alcaldia de Pallejà i a l’AVF per
part d’Aigües de Barcelona segons el qual aturaven el
canvi de tipologia dels habitatges i, per tant, l’increment
de la quota de servei, retornant els imports cobrats.

Però caldrà està alerta, ja que
han comunicat una aturada, 
no una renúncia a la revisió de
les quotes de servei.  Seguim!

FINS SEMPRE, MATEU! 

2 La Veu de Fontpineda 

El mes de juliol d’aquest any, els veïns i les veïnes de Fontpineda van començar a trobar cartes a
les seves bústies en les quals Aigües de Barcelona els comunicava un canvi en l’assignació de
tipologia del seu habitatge, que suposava un increment escandalós en la quota de servei, que

variava entre el 407%  i el 746% en la major part dels casos.

ACONSEGUIT!
Aigües de Barcelona rectifica

El passat mes de juny ens va deixar el nostre company,
amic i veí, Mateu Fortuny. Volem agrair-li en aquestes

línies tota la dedicació i feina feta per Fontpineda. 
Com a PRESIDENT del PDF, la seva alegria i

professionalitat estaran sempre amb nosaltres. 

Descansa en pau, amic!
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Veïnes i veïns:

Ens trobem a sis mesos d’acabar una legislatura
que sens dubte ha estat marcada per la
pandèmia de la COVID-19. 

Aquest fet va obligar l’equip de govern, format 
pel PARTIT DE FONTPINEDA: PDF 
i Entesa per Pallejà, a reorientar les prioritats i a
centrar els esforços a pal·liar les conseqüències
del virus en tota la població de la millor manera
possible. Pocs imaginàvem que teníem davant una
crisi sanitària de magnitud mundial, però assumir 
el compromís de governar comporta afrontar reptes
complicats i cercar el millor per al nostre veïnat. 
Es va assumir la responsabilitat i vam superar el
repte, si bé algunes de les nostres persones
estimades es van quedar en el camí.

Avui, quan el virus no està totalment erradicat,
seguim treballant per aconseguir l’acompliment
dels compromisos del nostre programa electoral.
Podem afirmar, podeu comprovar, que ja gaudim
dels primers fruits de la NOVA FONTPINEDA,
carrers on es pot passejar sense risc, nou
enllumenat, millores en la telefonia; en definitiva,
millors serveis.

Les nostres prioritats estan clares: aconseguir que
el manteniment i els serveis del dia a dia del barri
funcionin i millorin, i avançar en el soterrament
d’aquests serveis, conservar les franges forestals,
obrir nous camins per als bombers i per passejar,
per ampliar les zones de lleure per a la gent gran,
per als joves i per als més petits... la nostra prioritat

és seguir treballant perquè la NOVA FONTPINEDA
arribi a tots els racons del barri, aconseguint
recursos de les administracions públiques, no de
les butxaques de les veïnes i dels veïns. Això
suposa un ritme més lent, sí, però s’aconsegueix!

El que està clar és que no tots els partits som
iguals. Altres actuen amb crítica gratuïta, sense
cap aportació, només oposició sistemàtica, sense
criteri que permeti donar suport a les actuacions
que són bones pel barri, perquè creuen que quan
estàs a l’oposició has d’estar en contra de tot. 
Tot s’hi val. No fos cas que donis una mica d’aire al
contrari, oblidant que quan hi ha una proposta que
millora la vida de les veïnes i dels veïns haurien de
sentir-se moralment obligats a donar-hi suport. 

El camí ràpid és proposar una derrama que permeti
fer de cop tot el soterrament, però... 
tothom ho podria pagar?, a quants els suposaria
quedar endeutats per uns quants anys?  No tots els
partits som iguals, no tots els polítics som iguals. 

El PARTIT DE FONTPINEDA: PDF millora serveis,
millora la vida de les veïnes i dels veïns mantenint
impostos aquests darrers anys, i amb la baixada
d’impostos l’any que ve.
El PARTIT DE FONTPINEDA: PDF treballa i 
seguirem treballant, si tu vols, per un barri 
per VIURE I CONVIURE. En aquestes pàgines 
en teniu una mostra.

COMITÈ EXECUTIU DEL 
PARTIT DE FONTPINEDA: PDF.

Compartim amb tu 
LA FEINA FETA

3EDITORIAL - La Veu de Fontpineda
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El soterrament seguirà amb  pas ferm 
a Fontpineda, com una prioritat. 

Via Manuel de Falla és una de les artèries
més transitades, per on passen
diàriament els veïns i les veïnes que van a
la zona del parc de l’Oreig.

La inversió serà de 185.000 euros.

MANUEL de FALLA
1a fase soterrament

P D F  -  E L  P A R T I T  D E  F O N T P I N E D A . C O M  

4 La Veu de Fontpineda - FEINA FETA! 

Ja estem en marxa.
Hem hagut

d’esperar que Endesa i
Telefònica donessin
l’aprovació de les
actuacions previstes,
però les màquines ja
estan treballant. 
Demanem la
comprensió a tots els
veïns i les veïnes
afectats perquè és
una obra molt
complicada per les
característiques 
del terreny.

INVERSIÓ de
279.000 euros

Recentment vam celebrar al Centre Cívic de Fontpineda un
acte de reconeixement als nostres més grans que feien

anys: Ramon Guasch (80 anys), Enric Recio (80 anys), Armand
Muñoz (85 anys), Concepció Monterde (85 anys), Antoni Llop
(90 anys), Blai Bort (95 anys) i Pere Blay (100 anys) vam ser 
els protagosnistes d’una gran festa organitzada per la 
Junta Directiva del Club Fontpineda Plus 55.

FELICITATS!

VIA BELLAVISTA
Soterrament  (2a fase)
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Seguim complint els compromisos que
vam adquirir al principi de la

legislatura, per aquest motiu la CMGF,
amb la Regidoria d’Urbanisme de Pallejà,
hem treballat en un projecte de futur per
soterrar les instal·lacions de la zona i 
fer voreres més amples.
La inversió serà de 185.000 euros.

E ntre les prioritats que ens vam marcar per
aquesta legislatura estava el canvi massiu

dels nostres fanals. Passarien de ser totalment
obsolets a un nou fanal d’última tecnologia. 
El canvi ha estat considerable i ja se n’han
substituït més de 180.

Inversió inicial de 90.000 euros.

GRAN VIA COMERCIAL
1a fase soterrament

CENTRE CÍVIC
plaques fotovoltaiques

C O M P A R T I M  A M B  T U  L A  F E I N A  F E T A

CANVI D’ENLLUMENAT
eficiència energètica

5La Veu de Fontpineda

L’energia solar és el futur per millorar la
sostenibilitat mediambiental; són molts

els veïns i les veïnes de Fontpineda que ja
disposen d’aquesta energia verda i més
econòmica per a les llars. 

El Centre Cívic
també té
instal·lades les
plaques
fotovoltaiques. 
No podíem perdre
aquest tren i des 
de novembre ja 
és un fet.

La inversió
inicial és de 18.000 euros.
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6 La Veu de Fontpineda 

Necessitàvem bancs i paperes nous.
Necessitàvem un mobiliari urbà

d’acord a la NOVA FONTPINEDA que
estem impulsant. A poc a poc els hem
anat canviant. Si considereu que en falta
en algun lloc, no dubteu a fer-nos arribar
el vostre suggeriment.

NOU MOBILIARI
urbà per Fontpineda

Un barri net i ordenat és l’objectiu de
qualsevol equip de govern. Després de

sortir de la pandèmia ha arribat el moment
de sanejar els nostres parcs i 
netejar-los per tenir un nivell òptim 
de salubritat.

PARC CENTRAL
pintura i neteja

L amentablement s’ha hagut d’actuar davant el tancament
il·legal dels camins de vianants que van fer els

propietaris de la Masia de Can Montmany. Accedir al Parc
de l’Oreig, via Manantial i via Llobregat per aquest camí no
era possible perquè unes tanques impedien el pas, no
permetia el passeig per indrets dels que històricament
gaudíem, però a més incrementava el risc en cas d’incendi. 
El PDF mai permetrà que ens privin de la llibertat de gaudir
dels nostres camins de vianants.

CAMINS de
VIANANTS

de via Maria a
via Llobregat

P D F  -  E L  P A R T I T  D E  F O N T P I N E D A . C O M  
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7La Veu de Fontpineda

E l PARC MUNICIPAL DE L’OREIG serà sens dubte un referent 
a Pallejà i al Baix Llobregat.

La zona, tan deteriorada en el passat, va ser una propietat privada
i, finalment, després de la seva expropiaci, ha necessitat fer
inversions per aconseguir la imatge que té en aquest moment.
Són moltes les famílies que ja gaudeixen d’aquest espai de
trobada. Fontpineda acabarà aquí un projecte de 26 zones verdes,
que anys enrere eren abocadors. Ara cal mantenir-les!

PARC
MUNICIPAL
de L’Oreig

Quan vam començar la franja forestal, tan necessària per a l’entorn en què estem, 
molts veïns i veïnes ens comentaven que era una feina complicada, perque quasi 

mai hi havia diners per a aquesta tasca. Fontpineda té molts quilòmetres de franja i 
és evident que tot els diners són pocs per tenir-la impecable. 
Però està clar que el que no es comença no s’acaba, i amb el suport de la Diputació
deBarcelona les coses són més fàcils. 
Avui la franja forestal és un fet i haurem se seguir treballant per mantenir-la!

FRANJA FORESTAL
per a Fontpineda

50

C O M P A R T I M  A M B  T U  L A  F E I N A  F E T A
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21a Festa de l’Arbre
Una gran festa! Molta participació de les famílies del barri! Motiu d’orgull de

totes  les veïnes i els veïns de Fontpineda!, així hem celebrat aquesta 21a FESTA
DE L’ARBRE, ampliant i millorant l’espai per gaudir del nostre entorn; enguany

s’ha canviat mobiliari i s’han col·locat nous gronxadors; i ben aviat s’acabaran les
actuacions al PARC DE L’OREIG, que comptarà amb un circuit per a bicicletes. 

La Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda, presidida pel 
PARTIT DE FONTPINEDA: PDF,  amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i

Veïnes de Fontpineda, segueixen treballant pel nostre entorn. 
Any rere any s’han aconseguit eliminar abocadors, espais insalubres, per 

convertir-los en més de 26 zones enjardinades, que són un referent 
a tota la comarca del Baix Llobregat.

El PDF compleix el seu compromís de fer una 
FONTPINEDA MILLOR PER VIURE I CONVIURE.
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31  D ’ABRIL  2022  *PARC  de  L ’OREIG

    22- LA VEU 41 ok (16 paginas)  12/12/22  17:22  Página 9



10 La Veu de Fontpineda 

Seguirem fent campanyes per tal 
que tothom recicli més i millor. 

El reciclatge és important i hem de pujar
el percentatge com hem fet amb
l’esporga. Fa temps que els tècnics de
tots el ajuntaments i de l’AMB busquen la
millor solució per aquest problema. 
El sistema “porta a porta” està vist que
no és la solució en aquest moments,
per molts motius. 
Seguirem treballant!

RECICLATGE:
un èxit de tots

Completant els treballs d’Aigües de
Barcelona, que està actualitzant les

instal·lacions, es pavimenta i milloren les
cruïlles de carrers. 
En aquesta ocasió s’ha fet la zona de 
via Ametllers / via Pallejà i via Farigola.

VIA ATMETLLERS
noves cruïlles

Hem fet millores al PARC DELS NENS. 
Els avis i les àvies van demanar uns

elements en aquest parc per poder fer
exercici i mantenir-se en forma, ara ja hi
tenen el seu espai. 
Fer esport és fer salut!

SALUT i GENT GRANT
Parc dels Nens

Q uan els
incendis de

cada estiu
comencen a sortir
en les notícies de
la televisió ens
preguntem si
estem preparats
per combatre’ls.

La resposta 
és sí, però mai no
n’hi ha prou, ara
estem millorant
els hidrants en
molt punts de
Fontpineda i 
de tot Pallejà

P D F  -  E L  P A R T I T  D E  F O N T P I N E D A . C O M  

HIDRANTS
de bombers

* Rda. Montmany
* Plaça Punta Alta

* Parc Central
* Plaça Cadí

* Parc dels Nens
* Via Primavera

* Caseta de Fusta
* Via Farigola
* Carretera 

deFontpineda
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11La Veu de Fontpineda

Pallejà disposa de 16 policies de
plantilla, xifra del tot insuficient. 

Per tant, si volem estar més segurs,
necessitem més efectius. Així doncs,
abans de finals d’any disposarem de 
dos nous agents. No ens cansarem de
demanar a la Generalitat de Catalunya, 
a ERC, més efectius també de
Mossos d’Esquadra.

POLICIA LOCAL
dos nous agents

FONTPIBUS
estem a l’espera

Hem treballat per tenir
els recursos

necessaris i poder
avançar amb la 
NOVA FONTPINEDA. 
Després de la important
obra que fa Endesa a la
Gran Via per millorar la
potència de les nostres
instal·lacions, feia falta
una actuació per calmar 
el trànsit i millorar l’asfalt
de tota la zona. 
Ara faltarà colocar els
nous fanals i fer una total
actuació a les voreres.
Seguim!

ASFALTEM
a via Pallejà i a la Gran Via

C O M P A R T I M  A M B  T U  L A  F E I N A  F E T A

El PDF va ser l’impulsor, ja fa molts
anys, d’un servei d’autobús per a

Fontpineda. El Fontpibus és un fet, però
calia millorar i que l’AMB n’assumís el
servei. Formalment l’objectiu s’ha
aconseguit, ja que el conveni està signat,
amb el compromís d’inici de
funcionament a l’any
2022, però de moment
seguim a l’espera! 
El motiu de
l’endarreriment és el
recurs judicial a
l’adjudicació del
servei que han
presentat algunes empreses, 
ara estem pendents dels jutges! 
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FONTPINEDA disposa de molts camins de
vianants, som uns privilegiats i 

encara en vam prendre més consciència
durant la pandèmia.
EL PARTIT DE FONTPINEDA, el PDF, ha
aconseguit any rere any les inversions per tal
que aquests camins siguin accesibles als
camions de bombers. Ara ja és un fet, des de fa
uns dies es pot circular pel camí peatonal que
connecta via LLobregat amb via Farigola, és
una important mesura de seguretat i un
important circuit per gaudir del nostre entorn.

Actuem!
Zona via Carles Riba

Zona via Pallejà
Zona via Manuel de Falla

Zona via Manantial
Zona via Angelina Villena

Zona via María

FEM CAMI, 
FEM FEINA!

    22- LA VEU 41 ok (16 paginas)  12/12/22  17:22  Página 12



13La Veu de Fontpineda

AIGÜES PLUVIALS
FONTPINEDA necessitava una solució 

per a quan plou torrencialment
Ultimament plou menys del

que ens agradaria; però
quan plou, hi ha zones de

Fontpineda que per les seves
característiques s’inunden,
com són els voltants de 
la plaça del Cadí i Gran Via amb
via Italiana/Dr. Tarruella.
Des de fa unes setmanes,
després de la licitació pública,
s’estan fent els treballs per
minorar aquestes inundacions,
en la mesura del possible. 

No és una feina fàcil per les
característiques del terreny,
però els tècnics municipals no
estan estalviant esforços per
tal que l’obra sigui un èxit, i
amb les noves canonades i la
neteja de les que existeixen
des de fa anys, esperem que
l’aigua circuli cap als barrancs.

Zona 
Gran Via amb
Parc Central

Zona 
Gran Via amb

via del 
Dr. Tarruella

Zona 
Plaça 

del Cadí
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SOTERRAMENT
FONTPINEDA necessita un esforç
extra i ho aconseguirem!

Des de l’any 2015 i gràcies
als pactes de govern del
PDF amb ENTESA per

Pallejà, Fontpineda segueix
soterrant serveis d’electricitat
i telefonia. 
Estem d’acord que voldríem un
ritme més ràpid. No obstant,
per evitar les contribucions
especials als veïns i a les
veïnes, es treballa amb les
aportacions d’entitats
públiques supramunicipals
com l’AMB i la Diputació de
Barcelona. 
Amb el vostre suport,
seguirem en el Govern
Municipal i aconseguirem 
el sotarrement en tots 
els carrers de FONTPINEDA!

Actuem!
Via Internacional

Via Bellavista
Via Abadia de Poblet

Via Pallejà
Via Farigola
Via Alegria...
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*Baixem el impostos a tot el veïnat perquè aquests últims anys
estem treballant amb una gestió econòmica responsable.
* Hem rebaixat el deute de l’Ajuntament i per això podem reduir
els ingressos per IBI.
* Rebaixem la taxa d’escombraries en un 35%.
* Bonifiquem la plusvàlua per transmissions mortis en els
habitatges habituals en un 95%.
* Bonifiquem en un 50% l’IBI durant 5 anys per a la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques.
* Vam portar als tribunals el Tribut Metropolità i hem aconseguit
una reducció del 40%.

P R E S S U P O S T  O R D I N A R I  F O N T P I N E D A  ( * )  

INVERSIÓ VIA PUBLICA / INFRAESTRUCTURES

PARTIDA 2022

290.000

INVERSIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM 80.000
REPARACIÓ / MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA 65.000

INVERSIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 80.000
MANTENIMENT PARCS I JARDINS 30.000

INVERSIÓ PARCS I JARDINS 60.000
MANTENIMENT FORESTAL A FONTPINEDA 67.000

ACTIVITATS CULTURALS A FONTPINEDA 9.500

MANTENIMENT SISTEMES DE SEGURETAT 20.000
INVERSIÓ SISTEMES DE SEGURETAT 60.000

MANTENIMENT CENTRE CÍVIC/CASETA FUSTA 11.000
INVERSIÓ CENTRE CÍVIC/CASETA FUSTA 10.000

DESPESES DIVERSES ACTIVITATS FONTPINEDA 9.500
MATERIAL IMPRÈS FONTPINEDA 4.000

ASSOCIACIÓ VEÏNS FONTPINEDA 2.900

CLUB FONTPINEDA PLUS 55 2.900

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FONTPINEDA 1.700

TOTAL PRESSUPOST ORDINARI: 803.500 euros *

15La Veu de Fontpineda

BAIXEM ELS IMPOSTOS
Fontpineda millora sense contribucions
especials, com volen altres partits!

(*) Pressupost pendent de certificació
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E n v í a n o s  t u s  o p i n i o n e s  
E n v i a n s  l e s  t e v e s  o p i n i o n s  

pdf@fontpineda.com
www.fontpineda.com

2.- Zona de Via Laura, 
Via Farigola / Via Ametllers

1.- Camino peatonal 
de Via Maria, con

acceso a la Masia de
Can Montmany  y
Parque del Oreig

A N T E S  y D E S P U É S  /  A B A N S  i D E S P R É S
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