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Us desitgem unes Bones Festes!
Un 2015 farcit de promeses assolides...
Un 2016 ple de nous projectes a realitzar!
Des del PDF volem desitjar-vos unes Bones
Festes i una bona entrada d’any 2016.
Aquest any ha estat ple de promeses
assolides, com per exemple la inauguració
del nou Vial de Connexió de Fontpineda
amb el nucli urbà pels carrers Ausiàs
March i Fontcoberta, i la finalització de
la instal·lació de la totalitat de càmeres
de vídeo vigilància a les cinc entrades i
sortides del nostre barri, Fontpineda.
Ara, al començament de la nova legislatura, amb la Presidència de la Comissió
Municipal de Gestió de Fontpineda i les
noves regidories dins el consistori municipal, tot just comença una nova etapa de

projectes a desenvolupar, de noves responsabilitats i tasques que durem a terme
amb il·lusió i molta empenta, perquè la
feina i l’esperit del PDF mai s’aturi, siguin
quines siguin les circumstàncies econòmiques o de qualsevol altre tipus.
Les Festes de Nadal son per a tots una
època de recolliment, d’energia positiva i
de trobades amb els éssers estimats. Però
també és una època de reflexió amb un
mateix, on hom pot veure quins objectius
han assolit i quins no, i decidir-ne de nous,
marcar-se noves fites, sempre pensant en
millorar. És per això que volem compartir
aquest sentiment de joia amb tots vosaltres,
desitjant que es compleixen tots els somnis,
tant personals com col·lectius, per l’any que
ara comença.

Comitè executiu del
Partit pel Desenvolupament de Fontpineda

Ja podem contractar fibra òptica
al barri de Fontpineda
Degut a la nostra localització geogràfica, i a
l’estat actual de la xarxa de Fontpineda, tot feia
pensar que seria llarg i difícil fer arribar un servei adient de comunicacions amb tecnologia del
segle XXI, és a dir, fibra òptica, principalment.

aèria no és el desitjat ni el desitjable, però
no podem esperar més temps a poder gaudir
de bons serveis, i si ho féssim dependre del
soterrament de totes les xarxes elèctriques i
de comunicacions, la demora seria intolerable.

Finalment, ho hem aconseguit, ja que les feines prèvies han finalitzat i algunes de les llars
de Fontpineda ja gaudeixen de servei de Fibra
òptica a alta velocitat des del mes de desembre. Som conscients que fer la infraestructura

Durant els mesos de gener i febrer, la resta de
la xarxa arribarà a tot el barri. Podeu fer les
sol·licituds al 1004 o al telèfon 633 137 052.
Aquest telèfon és exclusiu per a la zona de
Fontpineda.

IMPRÈS EN PAPER RECICLAT

Properes actuacions a la Franja de seguretat de Fontpineda. Des de Via Llobregat fins a
Via Manantial per a unir aquests dos punts i poder passejar-s’hi sense problemes.
Darreres actuacions a la Franja de seguretat de Fontpineda. Zona posterior als carrers de
		
Via Manuel de Falla i Via Carles Riba.

www.fontpineda.com
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Nous preu de l’autobús
Amb l’equip de Govern hem decidit abaixar el preu de la
T-Escolar, que passarà de 30 euros a 25 euros.
Alhora, s’ha aprovat la creació de tres nous títols
de transport, que tindran un preu de 5 euros per a
l’abonament de 10 viatges. Són la T-Majors de 65 anys,
la T-Família nombrosa i la T-Família monoparental.
L’adquisició d’aquests títols suposa un estalvi del 50%
respecte al bitllet senzill per a les persones que
compleixin els requisits per beneficiar-se’n.
La resta de tarifes, queden congelades durant l’any vinent.

Rebaixa de les TAXES (IBI)
A la política pressupostària municipal, aquest any hem
fet tots els esforços per a evitar un augment de la taxa
de l’Impost de Bens i Immobles (IBI). Per això, s’ha
decidit baixar el tipus del 0,52% al 0,51%. Això suposa,
pels pressupostos municipals, un gran esforç, tenint en

compte els deutes sorgits de les expropiacions forçoses
de zones verdes, que ja hem explicat en altres Veus.
No obstant, hem cregut oportú fer tot el possible per
rebaixar, encara que sigui un xic, la pressió fiscal a les
famílies del municipi.
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Funcions del PDF dins l’equip de govern de Pallejà
La feina més important
del PDF ha estat, és i serà
sempre garantir el manteniment de tot el que s’ha
aconseguit al nostre barri,
desenvolupant alhora tot
allò que encara manca per
fer. Per això, és cabdal que el PDF tingui presència
dins l’equip de govern, com ho ha fet durant la
majoria dels darrers 20 anys gràcies al vostre vot.

i tots aquells recursos externs que abasten tot allò que
internament no es pot assolir a través d’adjudicació
directa mitjançant el corresponent informe de Previsió
de Despesa. També a través d’aquesta regidoria es
supervisen tots els contractes externs vigents: neteja
d’edificis municipals, Bus urbà, Parcs i Jardins...

orientació especialitzada a grups i persones en l’àmbit
de les dona, acompanyament en situacions crítiques,
dinamització de les xarxes de dones i foment de la formació de la dona per a la seva integració plena en la
societat, i accions de sensibilització en l’àmbit educatiu.

3 Regidoria de Sanitat. Coordina tot allò relacionat

Volem explicar-vos quines són les regidories el PDF
durant aquesta legislatura, i les responsabilitats i
tasques que comporten, no només pel barri de Fontpineda, sinó per a tot el nostre poble, Pallejà.

4 Regidoria de Promoció Econòmica. Gestiona les

organització i gestió de les relacions institucionals
d’amistat, agermanament, cooperació i voluntariat, amb
projectes específics de sensibilització ciutadana i de promoció de noves iniciatives locals on les organitzacions
locals disposin d’un rol actiu en el desenvolupament
de la cooperació internacional; i també promociona
campanyes de sensibilització ciutadana al voltant de
la Solidaritat i la promoció i defensa de la cultura de
la Pau. A més, estableix relacions supramunicipals i
institucionals necessaris per atendre els objectius de
la regidoria, gestionant directament les politiques
d’acollida i assentament de la població immigrant.

1 Comissió Municipal del Barri de Fontpineda
(CMGF). La primera i més important de les nostres
responsabilitats. A través d’ella es controla el
pressupost destinat directament a manteniment del
barri, i es supervisa la resta de partides indirectes del
pressupost municipal, cobrint serveis com les escombraries, el clavegueram, l’enllumenat, la jardineria, el
manteniment de la via pública o la neteja de carrers a
través d’empreses externes. És la responsable directa
de les obres i serveis al barri i també coordina las
entitats culturals del barri i les actuacions que es
porten a terme dins el Centre Cívic.

2 Regidoria d’obres i serveis. La responsable directe
de les obres i serveis corresponents a la via pública i
als edificis municipals, coordinant la Brigada Municipal

amb plagues, qualsevol tema de salut pública, i les
relacions amb la Generalitat respecte a qualsevol
dels seus supòsits.
accions de promoció econòmica per fomentar la
implantació de noves activitats empresarials. També
assessora a joves emprenedors, i desenvolupa el
servei d’ocupació local i la direcció de la realització
de tasques d’educació i formació dels ciutadans.
S’estableixen les línies estratègiques de desenvolupament i programes de caràcter transversal amb
altres ajuntaments de la rodalia. En definitiva,
s’afavoreix una activitat dinàmica i de creixement
que generi expectatives atractives per a la inversió i
prosperitat econòmica del nostre poble.

5 Regidoria d’Igualtat. Defineix i desenvolupa les
línies de l’Ajuntament en matèria d’Igualtat fomentant
les politiques relacionades amb el benestar de les
dones. Per fer-ho, es fixen les directrius operatives
a seguir pel departament i establir els criteris per
tal d’avaluar els resultats, controlant periòdicament
l’acompliment dels objectius. S’ofereix informació i

6 Regidoria de Cooperació. Organitza la promoció,

Els dos regidors del PDF que formen part de l’equip de
govern són el Rafael Martín Pérez i la Montse Escobedo Parés. Tots dos pertanyen a la Junta de Govern
Municipal, principal orgue sobirà de l’Ajuntament juntament amb els Plens Municipals, com a 2º i 5ª Tinent
d’alcalde respectivament. Són a la vostra disposició per
a qualsevol dubte, queixa o suggeriment als telèfons
93 663 00 00 i 93 650 00 01, el Rafael Martín amb
visites concertades, de 9 a 14 hores i la Montserrat
Escobedo de les 17,30 a les 19,30 hores del dimarts, i
també per e-mail al web del PDF fontpineda.com.

El vial de connexió ja és
plenament operatiu
Han estat molt els esforços invertits per a
poder fer realitat el vial de connexió entre
la carretera de Fontpineda i el nucli urbà,
però finalment podem gaudir d’un trànsit
rodat còmode i segur, i disposar de voreres
adients per a tota la població de Pallejà.
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Una obra reivindicada des del 2002

Us volem agrair altre cop la paciència
demostrada per part de tots els veïns
i veïnes del municipi, especialment als
residents a Fontpineda. Estem segurs que
l’espera ha estat recompensada. Un vial
amb quasi el doble d’amplada i complint
la normativa de seguretat, amb serveis
canalitzats i enllumenat modern fan
possible el trànsit rodat sense ensurts. La
vorera que connecta amb el camí rural,
possibilita l’accés de vianants al poble i
als boscos sense perill.

Fontpineda-Pallejà
Podem pensar que les curses de muntanya són una
moda actual, doncs bé, tot el contrari, són gairebé
una activitat centenària, que alguns han rebatejat amb
l’anglicisme “running”.
Des del PDF, ja fa tres anys, vam voler impulsar una
activitat en que els protagonistes fossin el nostre entorn
privilegiat, l’amistat, la solidaritat, la col·laboració, la
companyonia, el respecte als altres i a la natura, es a dir
amb un important compromís lúdic i festiu. Esdevenia
així la 1ª CURSA DE MUNTANYA DE FONTPINEDA-PALLEJÀ.
El PDF tenia moltes dificultats per tirar endavant
esdeveniment com poden ser futbol o basquet, però
en canvi, disposant d’un entorn natural que pot ser
referent, podem oferir a molts runners un esdeveniment
on s’evadeixin de les seves preocupacions fent esport
tot gaudint d’un entorn excepcional. Creiem que va ser
un encert impulsar aquesta cursa, tot i l’esforç que
va suposar, ja que la seva acurada organització, com
així ens diuen els participants, no és senzilla ni fàcil.
Esperem haver estat a l’alçada de les circumstàncies.
Enguany, a la seva 3ª edició, hem passat el testimoni
a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE FONTPINEDA, amb tot
el nostre suport, per aconseguir un altre cop l’èxit.

Esperem que es converteixi en un referent esportiu i
de participació ciutadana.
S’han assolit 332 corredors inscrits. Els tres circuits
fins ara traçats han estat molt ben rebuts pels participants i s’han anat millorant en tècnica i bellesa.
L’increment del suports aconseguits, de comerços
del municipi i d’altres localitats properes, d’entitats,
de l’Ajuntament de Pallejà, la CMGF, els veïns i
propietaris de finques, i molt especialment al CLUB
ATLETISME PALLEJÀ que ens brinda el seu suport
incondicional i imprescindible en totes tres edicions,
fa que ens il·lusioni i animi a seguir tots plegats
per treballar ja per la 4a edició de la Cursa de
Muntanya Fontpineda Pallejà.
Volem destacar, alhora, que des de l’inici s’ha plantejat
com una cursa solidària que destina tots els seus beneficis al Banc d’Aliments de Pallejà “TOTS A TAULA”.
A la magnifica col·laboració dels participants per fer
d’aquest dia un èxit, hem de sumar enguany la festa
de germanor compartint una paella al final, on tots
plegats vam poder gaudir d’una bona estona.

Us convidem a participar a la propera edició!
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Seguretat. Robatoris a Fontpineda
Per millorar la seguretat de les nostres
• Recolliu diàriament la correspondència • Comproveu que la porta del
llars, durant l’any i sobretot en èpoques
per evitar que persones alienes utilitzin
garatge queda tancada a l’entrada i la
festives, és molt recomanable seguir unes les vostres dades personals.
sortida de vehicles i que cap estrany
normes bàsiques redactades pels cossos
aprofita per entrar-hi.
• Tanqueu sempre amb clau les portes
de seguretat, que treballen contínuament
d’accés al carrer i no deixeu finestres
• Connecteu-la sempre l’alarma mentre
i de manera efectiva per garantir la nostra
obertes.
dormiu i sobretot quan sou fora de casa.
integritat tant com sigui possible.
• No deixeu les claus posades al pany
• Guardeu els documents de tots els elecUs destaquem algunes recomanacions imexterior, ni sota l’estora de l’entrada, ni
trodomèstics per facilitar la identificació en
portants: PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA
a la bústia, ni en cap altre amagatall
cas de robatori, i tingueu un inventari amb
extern al domicili.
el número de sèrie, la marca i el model.
• Si perdeu les claus, canvieu els panys.

• Deixeu els objectes valuosos en llocs
segurs.

• Si us és possible, instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels llums inte- • Aviseu a persones de confiança de la
riors o exteriors del domicili. DE SEGURETAT vostra absència, i si és possible que us
recullin el correu.
• Tanqueu bé tots els accessos a l’hora
d’anar a dormir i també quan sou fora • Eviteu explicar que us absenteu de
de casa.
casa a la gent en general, i no deixeu

• No confieu en tothom que demani entrar
• Una balda interior a les portes d’accés és senyals visibles.
a casa vostra, especialment si no heu
molt útil.
• No deixeu al contestador automàtic cap
demanat cap revisió o servei. Demamissatge en què es dedueixi que sou
neu sempre la identificació al personal
• No deixeu a l’abast cap eina que pugui
de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i
facilitar el forçament de panys i accessos fora. Podeu activar el desviament de
trucades per poder respondre sempre.
comproveu trucant a la companyia.
al jardí.

NO ES MÁS LIMPIO EL QUE...
EL CIVISMO, PIEZA CLAVE

FOTO DENUNCIA
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En Fontpineda nos preocupamos de no
ensuciar nuestras calles, pero hay algunas
actitudes que dificultan que los recursos
destinados a mantener el barrio limpio no
sean eficaces.
Hay un dicho: “No es más limpio el que
más limpia, sino el que menos ensucia”.
Ése tiene que ser nuestro objetivo: NO
DEJAR TRASTOS NI BASURA FUERA DEL CONTENEDOR, y SACARLOS CUANDO TOCA,

para que los camiones puedan recoger la
basura correctamente y no se quede en
nuestras calles.
¿Queremos deshacernos de algún trasto?
Hay un servicio municipal de recogida.
Llamando al 93 650 00 01 o al 93 663 00 00
te indican cuándo llevarse
de tu casa aquello que
quieras desechar.
En esta época los restos
de la poda son muy abundantes, y en ocasiones da
mucha pereza depositarlos
dentro del contenedor. Es más cómodo dejarlos
fuera... pero DEBEN IR DENTRO!. Los camiones de basura recogen lo depositado en los

contenedores, y
si los conductores tienen que
parar en cada
contenedor y recoger lo que hay en el suelo tardan muchísimo
más, con lo que no pueden limpiar todas las
calles en sus rutas y al final el servicio tarda el
doble en hacerse y se encarece enormemente,
pagándolo todos. ¿Vale la pena no hacer el
pequeño esfuerzo de meter la poda y bolsas
de basura DENTRO? Seguro que no.

Fontpineda siempre se ha destacado por el
gran espíritu cívico de sus vecinos.
Hagamos que siga siendo posible.

Si desitges rebre més informació on-line, fes-nos arribar el teu correu a: pdf@fontpineda.com

www.fontpineda.com

Fem realitat
els teus projectes!

