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Sopar amb motiu del
20è aniversari del PDF
El dissabte 16 de Novembre es va celebrar el sopar commemoratiu del 20è
aniversari de la fundació del PDF.
Durant el sopar es va rendir homenatge a antics presidents, ex-regidors del PDF
i al fundador i impulsor del partit, Sr. Gerard Duelo.
Volem agrair a tots els membres del PDF que durant 20 anys han dedicat i dedican el seu temps de forma voluntària a la conservació i millora de Fontpineda.

Carta del President
El Nadal, com cada any, torna per apropar-se a tots
nosaltres... i al fer-ho, els components del PDF, volen
agrair-vos un cop més a cadascun de vosaltres la
confiança que ens depositeu.

Els nostres tres regidors, la Luz Castillo, la Montse
Rodrigálvarez i el Rafael Martín, no s’aturen en la seva
activitat per la consecució de les millores que ens
vam traçar per aquesta nova legislatura, amb
l’objectiu d’aconseguir totes les fites promeses.
Concretament, les càmeres, la nova línea de Servei
Urbà d’autobus, les obres de la carretera d’accés a
Fontpineda des de Pallejà, la restauració de la
Caseta... i amb la seguretat de no defraudar-vos.
Durant aquestes dates, hem celebrat els 20 anys del
PDF, recordant els esforços d’aquells que des de
llavors han posat el seu temps i esforç per millorar
l’entorn del que avui gaudim i volem continuar
gaudint. Però, per a que aquest esforç i aquesta força
continuï essent eficaç, necessitem que nous veïns i
veïnes s’incorporin a aquesta tasca, que aportin nova
sabia al nostre comitè executiu i prenguin el relleu
amb renovada il·lusió.
Confiem en la vostra participació.
Us desitgem
un molt Feliç Nadal.

Mateu Fortuny i Castellet
President del PDF

ELS OBJECTIUS
El momento que vivimos está cambiando nuestro
pensamiento respecto a la sociedad, la economía, o la
política. Es una época convulsa, que podría considerarse
de declive. Sin embargo, nada más lejos de la manera de
trabajar del PDF, que lejos de decaer, hace que el trabajo
duro y el esfuerzo constante sean las fuentes de las que
surjan oportunidades y evolución para Fontpineda.
Nuestro barrio lo merece.
El proceso para conseguir TODOS nuestros objetivos es
laborioso y requiere de unos plazos ineludibles para su
consecución, pero nunca perdemos de vista nuestra
principal prioridad: dar soluciones a nuestros vecinos
y vecinas.
A un nivel general, las actuaciones realizadas por el PDF
en el Ayuntamiento desde la concejalía de Hacienda en
el nivel económico están ahí, y se reflejan en la consecución de los presupuestos de los ejercicios pasados de la
misma forma que se seguirá viendo en los siguientes
ejercicios. Son presupuestos que dan cobertura a los servicios de nuestro pueblo y que piensan también en los
proyectos de futuro.
De igual manera, se saca adelante la carga de trabajo
heredada de otras legislaturas, licitando servicios
pendientes o mejorando la organización interna, con
resultados pausados, pero constantes.
Algunos de los proyectos sobre los que trabajamos no
están finalizados, pero los pasos a realizar para conseguirlo están cada vez más avanzados.
Que no quepa duda: Seguiremos trabajando hasta
conseguir nuestros objetivos como siempre hemos
hecho, porque la confianza que ha puesto en nosotros
el barrio con sus votos es nuestra principal fuerza, y a
ella nos debemos.
¿Cuáles son nuestros objetivos?
-Soterrament de los servicios: Telefonía, Media y Baja
Tensión, e Iluminación Pública.
Estos servicios no se licitarán sin contar con el mayor
número de recursos económicos externos posibles,
por lo que el PDF ha optado por empezar las obras de
soterrament de servicios en aquellas calles de nuestro
barrio en peor estado, CON NINGÚN COSTE para los
vecinos, trabajando para conseguir subvenciones que
lo hagan posible.
-Seguridad pasiva:
Durante el 2013 se han empezado a desarrollar varios
proyectos en lo que se refiere a seguridad pasiva.
En esta línea es en la que se ha trabajado durante el
pasado verano para la reparación de la carretera que
conecta Fontpineda con el núcleo urbano, que ha
visto cómo se renovaba el asfalto y la señalización en
las curvas de más peligrosidad para reforzar la seguridad vial.
Y también es dónde resulta de aplicación el proyecto de

cámaras de video vigilancia, que colocará cámaras en
los accesos, tras haber conseguido la necesaria autorización de la Comisión Nacional de Video Vigilancia. La
previsión es que estén funcionando a principios de año.
-Caseta municipal de madera:
Todos somos conscientes de que nuestro barrio necesita algún equipamiento que dé cabida a las necesidades de nuestros jóvenes.
En este sentido, el PDF ha recogido las peticiones de
las diferentes asociaciones del barrio que más tratan
con ellos, considerando que la antigua Caseta municipal
de madera, conveniente reformada, podría ser un lugar de
reunión y apoyo a las diferentes necesidades.
Para ello, estamos trabajando en un proyecto de reforma que pueda darle a la Caseta la vida que merece,
como uno de los símbolos de nuestro barrio, y que
ejecutaremos para poder disfrutar de su uso en el 2014.
-Línea de autobús urbano:
El servicio funciona en forma de prueba ininterrumpidamente desde las 6,48 de la mañana a las 21,28 de la
noche, con un incremento del número de paradas (29
en total) y una media de 15 recorridos diarios.
Con el nuevo horario se da solución a las necesidades
de la población, ya que las personas que trabajen fuera
podrán salir o volver a casa sin necesidad de coger el
transporte privado, y los y las jóvenes del barrio podrán
ir y volver a los diferentes colegios de nuestro pueblo, o
a sus actividades extraescolares o de ocio.
Además, la nuevas paradas nos dan acceso a servicios y
comercios que hasta ahora, por las restricciones horarias, no podíamos disfrutar sin hacer uso del transporte
privado: tiendas, cafeterías, bares restaurantes, zonas
deportivas y de ocio…
-Enlace por carretera de Fontpineda con el núcleo
urbano (C/ Ausias March i J.Mª de Segarra):
El excesivo coste del proyecto inicial hizo necesario
replantearse el trazado de la reforma, haciendo que un
proceso que inicialmente no estaba previsto, la modificación del Plan General Metropolitano, haya “consumido” en sus diferentes trámites el año 2013, retrasando la
ejecución de la obra hasta el 2014.
Prácticamente finalizados los trámites necesarios para
esa modificación del PGM, nuestra estimación es que la
obra estará finalizada para otoño del 2014, dando por
fin un acceso rodado seguro desde la carretera al centro
urbano de Pallejà, y una continuación al camino peatonal.
Como siempre, estamos a disposición de nuestros
vecinos y vecinas para cualquier aclaración, ampliación
de la información o sugerencia.
Luz Castillo
Primera Teniente Alcalde
Regidora de Personal y Vivienda

ELS COMPTES
Ara ja fa un any i escaig que em vaig presentar a tots
vostès com a regidora d’Hisenda, substituint en Jordi
Andreu, que va fer una gran tasca, renovant el sistema
informàtic de gestió comptable i aconseguint d’aquesta
manera major eficàcia i transparència.
Des de llavors hem dut a terme el Compte General del
2011, el Pressupost 2013 i el Compte General del 2012.
En aquests moment estem treballant en el proper
Pressupost 2014.
Hem de dir i de manera molt satisfactòria, que el PLA DE
SANEJAMENT a tres anys , en el que ens vam veure
abocats a finals del 2010, donat que les arques municipals havien fet fallida, va ser superat un any abans del
previst.
D’un pressupost inicial de 10.150.000 €, xifra que es va
incrementar fins aproximadament 15.000.000 € en el
2009, passàvem a un pressupost més reduït de
9.270.000 € en el 2010, que es va repetir el 2011, i va
tornar a augmentar a 9.854.465 € en el 2012 i fins a
10.412.812 € en el 2013.
El pacte entre CIU i ENTESA pel període 2007-2011 es va
trencar durant l’octubre del 2009 .Al 13 de novembre, el
PDF va entrar a formar part de l’equip de govern juntament amb els cinc edils de CIU i la regidora del JÀ
PALLEJÀ.
Com ja sabeu, a les eleccions del període 2011-2015
vàrem aconseguir que Fontpineda tragués els tres
regidors que tant desitjàvem, i per aquest motiu, vam
assolir un gran èxit gràcies a tots vosaltres.
Hem aconseguit entre tots i totes que el resultat pressupostari dels exercicis 2011 i 2012 hagi estat positiu i
podem dir que la nostra ràtio d’endeutament està per
sota del 75%, exactament en el 69,20%. És una bona
noticia, però hem de seguir amb el criteri de la màxima
prudència i del rigor com a norma, així ho recomana la
Sindicatura de Comptes.
La Llei d’Estabilitat Pressupostària és estricte, limitant el
creixement dels pressupostos ,al 1,7% l’any passat i al
1,5 % pel 2014. A més el control de l’Administració és
exhaustiu.
La persistent crisi, que ens envolta des del 2008 , la gran
incertesa sobre l’activitat econòmica, amb grans conseqüències en tots els àmbits, ha fet que tot canviï.
L’Estat obliga als ajuntament a seguir unes directrius,
especialment, ens dicta les normes econòmiques i el
nostre creixement. Volen d’ aquesta manera limitar els
serveis públics municipals.
El nostre full de ruta: els compromisos amb els ciutadans.
Fer front a les necessitats i que ningú quedi enrere en
l’acompliment dels nostres objectius.
Millorar en el control de la gestió municipal i sostenibilitat econòmica, imprescindible en el moment actual i
seguir treballant per obtenir un bon govern.
Com que s’han acabat les grans inversions, degut a que

els pressupostos són molt limitats i al gran control
existent per part de l’administració dels mateixos, hem
d’ajustar les despeses dels manteniments, de la millora
de les infraestructures i dels serveis generals del municipi.
Sols podrem gastar per mantenir les estructures i
serveis actuals.
El superàvit aconseguit aquest dos últims anys, obtingut majoritàriament per ingressos extraordinaris, fa que
tinguem un estalvi amb el que hem pagat i podrem
escometre, de manera raonable, els pagaments de
sentències, que desafortunadament ens han recaigut,
algunes, conseqüència de la cessió obligatòria de
terrenys i també per fer front als pagaments dels projectes que properament s’iniciaran: EL MERCAT , amb aportació externa i subvenció i LA CONEXIÓ DEL NUCLI
URBÀ AMB FONTPINEDA, amb subvenció, però que
primer, requeriran el pagament de la subvenció per part
de l’ajuntament que després serà retornada.
És fonamental no haver de patir amb la tresoreria i que
no tornin a produir-se els impagaments de factures per
falta de liquiditat d’ anys passats.
Com a REGIDORA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
Les tasques són fonamentalment d’ajuts, mitjançant el
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ. Enguany les hem dirigit
a projectes relacionats amb la gestió de l’aigua.
També ja tenim en funcionament el protocol, que pot
sol·licitar, tota entitat que necessiti un ajut per desenvolupar un projecte de sensibilització i/o cooperació.
Treballem amb la difusió dels Objectius del Mil·lenni i,
com cada any, amb LA MARATÓ, enguany dedicada a les
malalties neurodegeneratives . Us podem dir que ha
estat un èxit, i que un cop més Pallejà ha demostrat ser
un poble molt solidari.
Finalment, reiterar el meu compromís en la defensa
dels interessos del barri. No defallirem en la consecució
dels nostres/vostres objectius! Agrair-vos la vostra
confiança, que des de fa 20 anys ens demostreu i també
fer una crida a la col·laboració de tots els nouvinguts.
Us vull demanar des de aquí el vostre suport i
col·laboració, el PDF està obert a tots aquells que
vulguin treballar pel barri.
Montse Rodrigálvarez Codina
Regidora d’Hisenda, Solidaritat i Cooperació
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Inscripcions

ChampionChip

El diumenge 1 de desembre, i com a part de la commemoració del 20è aniversari del PDF, es va celebrar la 1ª cursa
de muntanya de Fontpineda. A la cursa van participar 300 corredors que van gaudir del nostre entorn en un ambient
festiu.
La cursa va ser un èxit de participants, voluntaris i espectadors. El guanyador a la categoria masculina va ser l’Enric
Roig Rigol que va fer els 10 km del circuit en 38'25". La guanyadora en categoria femenina va ser la Verònica Zaragoza
Pérez en un temps de 47'55". Es van repartir trofeus a tots els guanyadors a les diverses categories.
El PDF vol agrair a tots els participants i voluntaris la seva inestimable participació que ha contribuït a l’èxit rotund
de la primera cursa de muntanya de Fontpineda.

El PDF fidel al seu compromís d'informar de les seves actuacions, convoca una assemblea oberta als veïns i veïnes de Fontpineda, on es parlarà de les principals actuacions
realitzades al barri per la CMGF. Igualment s'informarà dels projectes en curs i futurs així
com de l'acció de govern del PDF a l'Ajuntament de Pallejà. Els veïns i veïnes de Fontpineda podran preguntar als nostres regidors per tot allò que sigui del seu interès. A
l'acabar gaudirem d’un petit refrigeri.

ASSEMBLEA de
VEÏNS i VEÏNES
de FONTPINEDA!!!
DIUMENGE 16 DE FEBRER
CENTRE CIVIC / 10h MATI
Temes a tractar:

1. Acció de govern del PDF a l'Ajuntament de Pallejà
2. Projectes de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda 2012 - 2013
3. Soterrament de serveis (Fontpineda 2000)
4. Carretera Fontpineda-Pallejà
5. Projectes actuals i de futur
6. Precs i preguntes

Conexión del núcleo
urbano con Fontpineda.
La andadura que supone conseguir el cambio de una calle como ésta empezó para el PDF en otoño del 2011, al
iniciar los trámites necesarios para definir el proyecto de aquello qué se quería realizar.
Se empezó a diseñar un proyecto que cumplía las directrices de lo establecido en el Plan General Metropolitano,
pero finalmente, se vio que era imposible cumplir a rajatabla lo que éste establecía, por lo que se hizo necesaria su
modificación.
Ésa modificación, DEL TODO NECESARIA si se quería realizar el proyecto a un coste asumible para el consistorio, ha
implicado que durante el año 2013 se hayan realizado todos los trámites necesarios para conseguir la aprobación
definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo el próximo mes de enero de 2014.
Paralelamente a estos trámites, se ha licitado la redacción del proyecto, que será presentado a finales de enero de
2014 para su aprobación inicial. Después del período de exposición pública y su aprobación definitiva, prevista para
el mes de mayo del 2014, se iniciarían los trámites de la licitación de la obra, durante el mes de junio del 2014,
estimando así el inicio de las obras durante el verano.

Fontpineda:
Anem fent camí!

“La Comissió Municipal de Gestió
de Fontpineda (CMGF),
de la qual tots ens podem sentir orgullosos,
és el motor de les principals actuacions del barri”
C

om passa el temps! És un tòpic, sí. Però els veïns i
veïnes de Fontpineda, en veure que el PDF fa 20 anys
aquest mes de novembre, ens veiem obligats a dir-ho.
Una majoria d’edat que ens fa reflexionar i recordar que
el passat ja és passat i que encara ens manca molt per
fer.
Què lluny que queden aquells temps del CUÉNTAME,
quan els butlletins del barri es llegia!:
Año 1966:
“El sueño de un hombre empieza a hacerse realidad.
Mariano Trabal Villena compra una ‘pieza de tierra,
monte, en explotación forestal, situada en el término
municipal de Pallejà, constituyendo un enclave de la
mayor finca de que procede, denominada Montmany de
Sobrerroca’. De este modo se inscribe la compra-venta,
ante notario, de los terrenos que se convertirían ese
mismo año en Fontpineda, el Bosque Residencial de
Barcelona. El 26 de abril de 1968, la Comisión de Urbanismo y servicios de comunes de Barcelona y otros municipios, presidida por el Gobernador Civil, da el visto bueno
para la urbanización de la zona”
Però això ja és història. Un record que no ens ha de
distorsionar la realitat!
La Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda
(CMGF), de la qual tots ens podem sentir orgullosos, és
el motor de les principals actuacions del barri, ens
impulsa a treballar, dia a dia, per donar solucions als
problemes dels veïns i les veïnes. Si no podem fer grans
obres, perquè la realitat econòmica s’imposa, en farem
de petites.
Amb més o menys encert anem fent camí!

El pressupost municipal ordinari del 2013, amb els seus
238.000 euros per manteniment, ens ha permès durant
el 2013 realitzar:
1. La nova instal·lació elèctrica i la remodelació de tot
l’entorn del triangle de les banderes: hem treballat en
el soterrament de sis pals d’electricitat per fer una
il·luminació més adequada a l’entorn.
2. Hem fet més segures les zones de Via Pallejà i Passatge del sol instal·lant tanques de seguretat per als veïns
que vulguin gaudir de les vistes que ens ofereixen
aquests espais de Fontpineda.
3. A la primavera, vam iniciar i acabar la franja més gran
de protecció d’incendis del barri des dels seus 40 anys
d’existència. Això ens permetrà, en el futur, crear
camins de ronda per gaudir de l’entorn tan privilegiat
que tenim.
4. Fontpineda disposa de més de 26 zones enjardinades, que s’han ampliat en motiu de la XIV Festa de
l’Arbre a la Via Alegria, i s’ha iniciat un camí de vianants
que ens permetrà passejar pel principal pulmó natural i
interior de Fontpineda.
5. Durant l’any tenim vandalisme contínuament i hem
d’estar molt atents a les pintades, a la pintura, i a
reparar tot el material urbà que es deteriora.
En els últims anys parlem d’una partida important de la
despesa per falta de civisme (20.000 euros).
6. L’incivisme als nostres carrers ens obliga a destinar
partides especials per mantenir la neteja a un nivell
acceptable. Per això, cada mes es recullen totes les
deixalles i el material de poda que alguns veïns deixen
fora dels contenidors.
7. Aquest any podem dir que hem avançat en les reparacions a fons de la il·luminació del barri. La Carretera de
La Palma ha patit diversos actes vandàlics, i, en aquests
moments, hi estem fent una reparació definitiva.
8. La seguretat de les persones és una prioritat de la
CMGF, per això estem treballant a la Plaça dels Encantats, a la Via Primavera i a l’entrada de Fontpineda per
Corbera. Hem instal·lat novament el rètol informatiu

amb les lletres de Fontpineda i l’escut de Pallejà.
9. No podem deixar de mencionar l’esforç que cada dia
es fa perquè les entitats del barri tinguin les
instal·lacions del Centre Cívic en perfecte estat i el
Centre tingui els materials necessaris perquè el barri
continuï “gaudint de les instal·lacions per viure i sobre
tot conviure”. Estan a punt d’acabar-se les obres per
dividir en dos la Sala Polivalent i així poder realitzar-hi
dues activitats diferents al mateix temps.
10. Asfaltat! Els nostres carrers cada dia estan més
deteriorats. La possibilitat de soterrar les línies elèctriques va fer que el tema de l’asfaltat no es considerés
prioritari, ja que algun dia o altre les obres de soterrament i asfaltat es realitzarien conjuntament. No
obstant això, hem cregut que el manteniment dels
nostres carrers ja no pot esperar més. Així, doncs, hem
treballat aquest any i seguirem treballant en l’asfaltat
d’àmplies zones per a la seguretat de tothom.
Ja ho hem dit, continuarem fent camí, ja que, quan el
pressupost és gestionat per la CMGF i el PDF, s’aplica la
política de proximitat, i els esforços estan d’acord amb
la prioritat dels nostres veïns i veïnes.
Gràcies a tots pel vostre esforç per fer d’aquest barri un
espai digne per viure millor.
Rafael Martín
President de la CMGF
Regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana.

L´esport
a Fontpineda
ESCOLA DE TENNIS
Aquest any entrem ja en la 17 º edició, amb un record
absolut d’inscripcions, 68 nens i nenes de Fontpineda i
rodalies fent tennis. Les classes tenen la mateixa durada
que el curs escolar, de dilluns a divendres ininterrompudament de 17,15 h. a 21,00 h. Repartits amb tres nivells:
iniciació el tennis, perfeccionament i pre-competició.
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
disposem de classes per adults amb horaris a convenir.
La Direcció Tècnica està a càrrec de Albert Angulo
(Entrenador Nacional per la FCT), més un equip format
per 5 tècnics Titulats per la Federació Catalana de Tennis
i amb reciclatge permanent. Les sessions
d'entrenament tant físiques com tècniques estan
programades en funció de cada nivell, amb ajudes
individualitzades en cas de que l'alumne així ho requereixi . Es porta un control rigorós de l'assistència i un
seguiment personalitzat de cada alumne, emetent un
informe trimestral per a cadascun d'ells. En cas de pluja
es busca un dia alternatiu perquè l'alumne no perdi la
classe i pugui seguir amb el programa establert. Els
preus estan molt ajustats i si ets de Associació de Veïns
de Fontpineda o de l’AMPA de l’ Escola Oreig obtindràs
un 10% de descompte.
Al llarg del curs els nostres alumnes podran participar
en alguns campionats individuals i per equips, federats i
no federats. (Tornejos Baby-Tour, Circuit Express Pere
Masip, Lliga Comarcal de Catalunya per equips...).
També es realitza alguna activitat extra-escolar com
anar a veure el Torneig Conde de Godo.
Tanquem la temporada fent una festa de cloenda amb
una exhibició de tots els alumnes, i al final un refrigeri
per a pares i alumnes que marca el tancament del curs i
dóna l'entrada a l'estiu.
Totes les classes s'imparteixen a les pistes municipals
del barri (al costat de la Farmàcia), propietat de
l'Ajuntament i gestionades per l‘Associació Esportiva de
Fontpineda (AEF), amb el suport del PDF. Paral·lelament
l’Associació Esportiva de Fontpineda ha aconseguit
adequar un Local per l’escola davant mateix de les
pistes, on professors, pares i nenes es poden reunir,
resguardar-se del fred i de la pluja, elaborar els informes
trimestrals, guardar el material i disposar d’un lavabo .
Per més informació poden dirigir-se a:
Albert Angulo (Director Tècnic) .......... 699921252
Patrick Cid (Instructor Provincial) ....... 679738905
E-mail: escoladetennisaef@gmail.com

FUTBOL SALA
Hem consolidat les 12h. de Futbol Sala (memorial Axel
Canal Feliu) que es disputen cada any , en el Parc
Central, el dissabte de la nostre Festa Major. A la darrere
edició hi va haver un total de 12 equips. Una zona de bar
on es podien comprar begudes, acompanyament musical, gresca i molt bon ambient durant tot el dissabte. En
els últims anys i pels volts de maig també estem fent
l’edició de primavera de Futbol Sala. Desprès de
l’increment de participació i nivell en els últims anys en
els respectius tornejos, la Junta va decidir, que tots els
arbitres fossin Federats per la Federació Catalana
d’Arbitratge.
RUNNING
Per tots es conegut que hi ha un increment important
de persones que fa esport i especialment córrer. No hi
ha hora que per Fontpineda no corri algú dels nostres
veïns. És per això que amb motiu del la celebració del
20è. Aniversari de la creació del Partit pel Desenvolupament de Fontpineda (PDF), aquest, va decidir fer una
cursa de muntanya pels nostres boscos i camins, que ara
estan més ben arreglats que mai. En aquesta mateixa
Veu ja hi ha una dedicació especial sobre la cursa, on
s’expliquen tots els detalls. Des de l’Associació Esportiva,
només ens queda obrir les portes a alguna o algunes
persones que vulguin agafar el testimoni perquè aquesta cursa, que va estar la primera de la història que s‘ha
fet a Fontpineda, no sigui l’ última i la puguem repetir
cada any.
Com podeu veure l’Associació Esportiva de Fontpineda ,
està viva i molt activa. Amb tot això l’objectiu de la Junta
és que la gent de Fontpineda, faci esport i que a través
de l’esport incrementi la relació entre el veïns. Totes les
activitats estan obertes a tothom, igual que la Junta,
que veuria amb molt bons ulls l’ ’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.

Associació
Club Fontpineda Plus 55
Gràcies a l’oportunitat que ens dóna aquest nou
número de La Veu de Fontpineda, ens dirigim a tot el
col·lectiu de la gent de més de cinquanta-cinc anys del
nostre barri, per oferir-vos informació de les activitats
de la nostra associació.
Us recordem que el nostre objectiu és crear amistat i
il·lusió, mitjançant les trobades periòdiques, lúdiques i
culturals ,que constitueixen la base de les nostres activitats.
Les opinions de tots els associats, es tenen molt en
compte i es recullen en l’ assemblea anual que tots els
anys fem en el mes de juny. Aquestes opinions són la
base per elaborar el programa de les activitats de
l’associació.
Així doncs, escoltant la veu dels socis, continuem organitzant:
• Cada tarda tertúlies al Centre Cívic amb berenars, cafè,
jocs de taula, lectura de diaris... i petanca.
• Excursions culturals d’un dia o més dies, creuers… Cal
destacar, també, l’excursió anual, destinada al soci.
• Àpats de germanor, amb animació al final de la festa.
• Volem posar en relleu, el sopar homenatge als vuitantins, una celebració molt esperada i el dinar anual del
soci, al voltant de Nadal. En aquesta festa, es recapten
diners per una bona causa solidària.
• Sortides al teatre, concerts, visites museus...
• Projecció de pel·lícules al Centre Cívic amb berenar al
final.
• S’organitzen festes obertes a tot el barri, com són : la
Diada de Sant Jordi i la cloenda de la Festa Major de
Fontpineda.
• Cursets diversos: balls de saló, tai-txi i ioga.
• Visionat de partits de futbol de pagament, amb pantalla panoràmica.

Convidem als residents de Fontpineda a afegir-se a la
nostra associació. Podeu dirigir-vos a l’ oficina del Centre
Cívic (Tel: 936500001) i així, podreu emplenar el full
d’inscripció amb les vostres dades i les vostres aficions.
La quota és de 3 €/mes, a pagar per trimestres.
Anem anunciant trimestralment la programació de les
activitats a la pàgina web del PDF (www.pdf.es), perquè
els socis puguin fer la reserva de dates. Actualment
podeu veure les dates de les activitats des de setembre
a desembre del 2013. Dies abans de cada activitat
concreta, enviem informació als socis, mitjançant
correu electrònic o carta postal..
Ja som més de cent socis. Animeu-vos ! Us esperem per
compartir les activitats esmentades.
La Junta del CFP55

Associació de Veïns :
Activitats per a tots!
Estem a les acaballes de l’any 2013, i
aprofitant l’oportunitat que ens dóna
la publicació de La Veu, presentem
un breu resum de les activitats que
l’Associació de veïns i veïnes de Fontpineda ha realitzat.
Enguany destaca la recollida de signatures per
sol·licitar el tancament de La Cova, que s’ha fet
arribar a l’alcalde de Pallejà, doncs la situació ja fa
anys que dura i els veïns i les veïnes volem que es
tanqui ja!

barri, que donen suport a les activitats que
s’organitzen.
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.
La Festa Major ja ens queda una mica lluny, però
de ben segur que els assistents recordaran el
cinema a la fresca, els inflables per als petits, la
rampa aquàtica, la piscina de boles, la tirolina, la
festa de la cervesa, el ball i l’esperada festa de
l’escuma de diumenge el matí! Amb l’entrega dels
premis de dibuix infantil, els jocs del món, la tradicional xocolatada i la participació de la colla de
Gegants de Pallejà amb la gralla. Com cada any les
dones dels barri van tenir el seu espai, al trobar-se
en els tallers que ja són tant esperats.
Acabem de celebrar la Castanyada – Halloween
amb més participació, la veritat és que la tarda-nit
convidava a sortir! La major part dels nens i nenes
anaven disfressats i molts dels grans. Vàrem
gaudir d’un espectacle variat, es va organitzar un
concurs de carbasses i un taller pels petits, tot
amb molt bona acollida per part dels assistents.
Durant aquest any s’han organitzat altres activitats: teatre en anglès, cinema amb família el maig
i l’octubre, tallers de costura per a petits i grans,
espais de relaxació, taller de restauració i reciclat
de mobles, tallers de decoració.
Fins a final d’any encara ens trobarem al Pare Noel
– Caga Tió.
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.

El compromís de l’entitat amb la conservació i
millora del medi ambient queda reflectit en la
primera de les festes populars del barri, la XIV
Festa de l’Arbre (20 abril), que enguany ha
permès comunicar els carrers Via Alegria i Via
Alemanya, a més d’oferir un nou espai per passejar
pel bosc de Via Alegria. En el passeig de les Oliveres que s’ha fet a l’entrada a Fontpineda per La
Palma, es va col·locar un placa en reconeixement
al programa social Empersona de la Fundació
PIMEC, pel seu treball en aquests moments de
crisi.
Un any més es va fer la Festa del soci, com a reconeixement als veïns i veïnes compromesos amb el

Connexió nucli Urbà/Fontpineda

A la portada i contraportada podeu veure un fotomontatge aproximat de com podrien quedar les obres
una vegada finalitzades.

