
SOTERRAMENT DE SERVEIS

Les obres d’Abadia 
de Poblet, una realitat
En aquesta legislatura (2015-2019) 
posem en marxa una sèrie d’obres 
per aconseguir una NOVA FONTPINEDA.
Aquestes feines van començar 
per Via Internacional el 2015 (davant 
del Centre Cívic) i han continuat durant 
el 2016 per Via Pallejà fins al mirador 
de la Palma.Ara toca el projecte, 
en primera fase, de l’encreuament 
de Via Abadia de Poblet, 
Via Abadia de Montserrat i 
Ronda Montmany, davant de 
l’entrada del col·legi l’Oreig.
Millorem les voreres i l’espai 
per als vianants, sense oblidar 
els serveis d’aigua, llum i telèfon.

HABITATGE
Preocupació
de tots
Governar no és tan sols

gestionar. Governar no és tan
sols prendre decisions.

Governar no és tan sols posar en
marxa nous projectes i
infraestructures.
Governar és afrontar situacions
que, en molts casos, el fet de poder
resoldre-les amb celeritat depèn
d’òrgans judicials i el govern local
en pateix les conseqüències. 
Quan parlem de món local, ens
referim també a tots els veïns i
veïnes que afrontem el  fenomen de
l’ocupació. És per aquest motiu que
el nostre partit, junt amb l’equip de
govern, ha presentat una moció en
el darrer Ple de l’Ajuntament per
aconseguir la creació d’un parc
públic d’habitatge social per als
habitatges buits del municipi, per
requerir a les companyies
subministradores de serveis,
actuacions davant el frau, per
requerir a les entitats bancàries
propietàries d’habitatges que
assegurin i instal·lin mètodes de
seguretat per evitar usurpacions
d’habitatges, per instar a
l’administració competent a
realitzar els canvis normatius
escaients per actuar amb garanties
davant del fenomen de l’OCUPACIÓ
IL·LEGAL, per a l’elaboració d’una
ordenança que reguli una bossa
d’habitatges buits en mans de grans
tenidors per així poder aplicar el
règim sancionador que permet la
normativa actual i per crear 
la Taula Coordinadora com una
eina per incentivar polítiques
municipals en relació a l’habitatge,
per coordinar tots els agents
implicats i per detectar necessitats
a l’entorn del fenomen de
l’OCUPACIÓ IL·LEGAL.
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E n aquesta primera fase de les obres es remodela Via Abadia 
de Poblet des de l’estació transformadora d’Endesa fins al primer 

fanal de Via Abadia de Montserrat. També es condiciona el tram de
Ronda Montmany fins a l’entrada del col·legi l’Oreig. 
Les actuacions suposen un canvi de tots els serveis amb total seguretat
per al ciutadà. S’acaba amb pintura viària i una capa d’asfaltat. 
(L’àmbit d’actuació és d’aproximadament 1.008 m2.)
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Aquesta legislatura (2015-2019) 
és clau per veure una transformació
important en els carrers del nostre

barri, de Fontpineda.
Una de les nostres prioritats en aquests
moments és la SEGURETAT VIÀRIA i 
el SOTERRAMENT DE SERVEIS.

Lluny van quedar els projectes de la
“Fontpineda 2000” que amb gran esforç
van treballar tècnics municipals, regidors i
militants del PDF. El soterrament global de
tots els serveis, les contribucions especials
i les obres faraòniques se’ls va emportar
la crisi que estem patint.
En aquests últims anys els pressupostos
municipals i les inversions externes ens
han obligat a plantejar-nos una nova
estratègia, més lenta però més 
efectiva i realista.

Durant el 2015 vam començar a 
Via Internacional a establir les bases
d’una nova Fontpineda amb voreres més
accessibles i la il·luminació més d’acord
amb els temps que vivim.
Les inversions a Fontpineda, com a la
resta del municipi, gairebé sempre, només
les poden fer organismes supramunicipals 
com la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea metropolitana i la Generalitat.
L’endeutament del nostre consistori, pel
pagament de les expropiacions forçoses 
de zones verdes (més de 5.700.000 d’euros)
i el deute històric, fan que l’estat central 
no ens permeti endeutar-nos més.

1a FASE - ABADIA DE POBLET
Després dels trams de Via Internacional i
Via Pallejà, li toca el torn a una de les obres
que suposaran un abans i un després a la
zona l’Oreig de Fontpineda:
1a fase d’Abadia de Poblet - Ronda
Montmany i  Via Abadia de Montserrat.
L’encreuament d’aquests carrers que
formen és un punt molt deteriorat i 
de gran envergadura pel que fa a serveis. 
Tots els serveis de telefonia, aigua,
il·luminació de carrer i la baixa tensió
queden completament nous i soterrats.

Volem destacar la inversió que realitza
Aigües de Barcelona per donar un bon
servei a més de 200 veïns del barri.
Confiem poder seguir donant molt aviat
bones notícies de Via Alegria i 
la primera fase de Via Bellavista.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT  Mateu Fortuny

Benvolguts veïns ha arribat el moment de fer balanç de la feina que està fent 
el PDF per Fontpineda, per Pallejà, a la meitat de la legislatura 2015-2019. 

Després de les eleccions de maig de 2015, el PDF va aconseguir dos regidors: 
Rafael Martín i Montse Escobedo. El nostre partit va entrar a l’equip de govern amb
Entesa per Pallejà en minoria. No obstant això, ERC amb una oposició responsable de
cara al nostre municipi, ens permet complir amb els projectes i fer realitat els
compromisos amb tots vosaltres. La tasca no es fàcil a causa dels greus problemes
econòmics que té el nostre ajuntament, però a poc a poc oferim resultats i en aquesta
revista n’hi teniu una petita mostra.
Vull agrair la feina que dia a dia realitzen els nostres regidors i també la dels actuals
membres del COMITÈ EXECUTIU: Antoni Sunet (vicepresident 1r), Antoni Cardona
(vicepresident 2n), Robert Sellés (secretari general), Angel Maroto (tresorer), Anna
Boronat (vocalia de Comunicació i Joventut) i Gloria Pérez (Vocalia de Medi Ambient).

PROMOTOR .1a Fase
Ajuntament de Pallejà .CMGF
- Pressupost:140.391,31 euros
- Empresa adjudicatària: 
COBRA Obras y Servicios S.A.

- Termini: 3 mesos

LES DADES



Obres a Via Carles Riba 
i Via Internacional

Durant el mes de setembre, un primer tram de 
Via Carles Riba i la cantonada de Via Internacional
s’han remodelat per donar més seguretat a la zona. 
Els diversos accidents en aquest punt fan que es
prengui una decisió política d’urgència i es solucionin
les deficiències en l’enllumenat públic. Així s’han 
canviat 4 fanals pel mal estat dels pals de formigó. 
Aquestes actuacions intenten donar solució a zones 
que puntualment són susceptibles de soterrament, 
per tenir únicament el servei d’enllumenat públic.

PRIORITATS del PDF
Seguretat al barri i 

soterrament de serveis

Aquest estiu suposa un pas de gegant en les
inversions a la via pública al nostre barri.

Després de la primera fase de l’obra de Via
Abadia de Poblet, li toca el torn a Via Alegria.
La Diputació de Barcelona ha subvencionat
aquesta via, una de les més transitades de
Fontpineda, per l’estat tan lamentable que té i
per la gran quantitat de problemes que les
aigües subterrànies originen a la zona. 
La inversió, a punt de realitzar-se, és de 
280.000 euros que seran pagats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona. 
Esperem poder informar-vos pròximament de
més obres de remodelació de voreres i serveis.
Molt aviat tindrem notícies del projecte d’AMB
per la 1a fase de Via Bellavista.

SOTERRAMENT DE SERVEIS 
VIA ALEGRIA

SOTERRAMENT DE SERVEIS 

AVIAT inici d’obres
a Via Alegria
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J a tenim guanyador del 
1er Concurs d’Instagram a Fontpineda!

Felicitats @ramon_tx per la gran fotografia
que vas captar de les activitats infantils 
al Parc dels Nens, durant la FESTA MAJOR 
de FONTPINEDA 2017.
Has guanyat un sopar per a dues persones!
I aquells que encara no hi heu participat, us
animem a fer-ho a la pròxima Festa Major.

CONCURS d’Instagram

L’Associació de Veïns i Veïnes de
Fontpineda, el passat mes de juliol, va
remetre a les bústies de tots els veïns i

veïnes un fulletó on s’informava de les
mesures de seguretat que es recomanava
prendre, tant per prevenir robatoris com per
l’ocupació il·legal d’habitatges.
Degut a la situació en què ens trobem,
l’Associació ha considerat imprescindible
posar en marxa la Comissió de
Seguretat, amb l’objectiu de valorar, de
forma urgent, tot un ventall d’accions que
contribueixin a minimitzar els riscos de
noves ocupacions il·legals d’habitatges al
barri, així com trobar qualsevol possibilitat
que pugui accelerar els desnonaments.

Es posa a disposició dels veïns i veïnes 
del barri de Fontpineda una adreça
electrònica especial per aquest tema
fontpineda.seguretat@gmail.com
on poden fer-nos arribar tots aquells

suggeriments que
ens permetin
avançar.  
El problema de la
seguretat és molt
delicat, per això la Comissió de Seguretat
de l’Associació de Veïns i Veïnes de
Fontpineda garanteix la confidencialitat de
les informacions que ens puguin fer arribar
en aquesta adreça electrònica; però també
caldrà identificar-se (nom, cognoms i
adreça a Fontpineda) per tenir-les en
consideració. 
Informarem de les accions que, com a
Associació, podrem prendre i de la
imprescindible col·laboració ciutadana 
que es sol·licita.      

LA JUNTA DIRECTIVA

NOVA ESCOLA 
A FONTPINEDA

ANNE SULLIVAN INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA, serà
una nova escola a Fontpineda que cobrirà les etapes
educatives de segon cicle d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat 
i que obrirà les seves portes per fases el setembre de 2018.
Una escola innovadora per a pares que busquen una educació
diferent i de qualitat per als seus fills, amb un programa
internacional que dóna a l’alumne una visió global i multicultural
i el prepara pel segle XXI.

ZONA: ANTIC RESTAURANT 
EL JARDI DE FONTPINEDA

LA COMISSIÓ DE SEGURETAT
del barri de Fontpineda en marxa
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Vista la proposta de la Regidoria
Delegada d’Habitatge de data 20 de
juliol de 2017 la qual es reprodueix
a continuació:

La crisi econòmica actual, una de
les més greus de l’història, ha tingut
efectes a tots els segments
productius de la societat i a totes
les classes socials. 
Però si en un sector ha sigut
colpejat més durament per la crisi
ha sigut en l’habitatge, sector on ha
provocant efectes perniciosos en el
sector, alguns d’ells arriben a ser
paradoxals i alhora contradictoris.
Aquest, efectes es poden resumir,
sense intenció de ser exhaustius,
en els següents punts.

1r Emergència Habitacional

A la falta d’habitatges assequibles
existent abans de la crisi, s’afegeix
el desnonament de nombroses
famílies degut a l’execució
d’hipoteques. Per tant, hi ha un
dèficit d’oferta d’habitatges
assequible que el mercat per sí
mateix no pot solucionar..

2n Existència d’un stoc
d’habitatges buits els propietaris
dels quals són empreses 
i entitats financeres.

Habitatges que difícilment es poden
vendre per la gran dificultat
d’accedir als productes financers
necessaris per a la seva compra.

3r  Dèficit de lloguer

La idiosincràsia del mercat
d’habitatge nacional ha fet que

prevalgués la compra per sobre del
lloguer; la desconfiança dels
propietaris per posar l’habitatge en
lloguer ha provocat que l’oferta de
lloguer sigui escassa i molt cara.
També cal afegir que els grans
tenidors no han fet cap pas en
aquest sentit.

4t El fenomen de l’ocupació

Si bé és cert que existeix un tipus
d’ocupació anomenada «social», on
els ocupes són famílies amb
necessitats reals d’habitatge i que
no donen problemes de
convivència (tot i ser un problema
per al propietari), el gran stoc
d’habitatges en possessió dels
grans tenidors, com entitats
financeres i bancàries i

immobiliàries, ha provocat el
fenomen de la ocupació
anomenada «delictiva» amb
l’aparició de màfies i d’un mercat
de lloguer paral·lel. 

5è Les dificultats de les
administracions per abordar
aquests temes amb garanties

Les administracions públiques no
tenen els recursos necessaris per 
a l’adquisició d’habitatges per a la
creació d’un parc púbic 
d’habitatge social. 
Incapacitat d’actuar amb duresa i
determinació davant del fenomen
de l’ocupació delictiva. Incapacitat
deguda al marc normatiu actual.
Dificultat per fer servir les eines
que dóna la normativa per
incentivar via règim sancionador
els grans tenidors d’habitatges
buits. Dificultat motivada per la falta
de recursos tant econòmics com
humans davant de les limitacions a
la despesa i a la contractació
provocada per la LPGE.
Tot i això, cal actuar. 

Proposa a l’alcaldia i a l’equip 
de govern realitzar 
les següents actuacions:
1r Realitzar un mapa de l’habitatge
a Pallejà i actualitzar 
el Pla Local d’Habitatge.

2n. Iniciar els tràmits per
l’elaboració d’una ordenança que
reguli un bossa d’habitatges buits
en mans dels grans tenidors per
així poder aplicar el règim
sancionador que permet la
normativa actual com poden ser
sancions i recàrrecs en l’IBI.

MOCIÓ PER ACTUALITZAR 
EL PLA LOCAL D’HABITATGE

El PDF, l’Ajuntament 
i les associacions de
Fontpineda amb la
col·laboració de les
forces de seguretat i 
els jutges lluitarem sense
descans per aconseguir
que la seguretat al nostre
barri quedi totalment
garantida. Rebutgem
l’ocupació il·legal
d’habitatges i no pararem
fins que TOTES les
propietats estiguin en
mans dels seus
propietaris legals.

L’equip de govern (PDF-Entesa) proposa mesures contra 
l’ocupació il·legal d’habitatges en el Ple Municipal de Pallejà
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3er. Requerir als grans tenidors
d’habitatges, com poden ser les
entitats bancàries, societats
empresarials i immobiliàries, que
col·laborin amb les
administracions públiques
competents per arribar a acords
que permetin disposar dels
habitatges buits per destinar-los al
lloguer social, o a la fórmula més
escaient, aconseguint així que les
propietats sense ús siguin
respectades i, alhora, utilitzades
per garantir l’accés a l’habitatge.

4t Requerir a les companyies
subministradores d’aigua, llum i
telèfon per què actuïn amb
urgència i decididament davant del
frau de l’ocupació.

5è Articular programes d’ajuts al
lloguer, avals, masoveria urbana
o allò que es consideri necessari
per afavorir el lloguer entre
particulars.

6è Requerir als grans tenidors
d’habitatges que assegurin els
habitatges buits amb mètodes i
sistemes antiocupes.

7è Instar l’administració competent
per realitzar els canvis normatius
escaients per poder actuar amb
garanties davant del fenomen 
de l’ocupació.

Cal afegir que la majoria
d’ocupacions es fan a habitatges
buits que  estan en procés
d’embargament o embargats per
entitats bancàries. Però no sempre
és així. Pots marxar de vacances i
en tornar ja no poder-hi entrar.

La manca de reacció contundent de
les entitats bancàries davant la
situació d’habitatges buits provoca
problemes d’ocupació, deutes amb
les comunitats de propietaris,
abandó d’habitatges que es
converteixen en inhabitables i
ocupacions que no sempre es
deuen a la necessitat i a vegades,
vénen de l’existència
d’organitzacions per a usos
indeguts d’aquests habitatges
Tot plegat, en un moment en què ni

Mossos d’Esquadra ni Policia Local
poden fer-hi res perquè la justícia
és lenta i la llei empara aquestes
situacions.

Tant Mossos d’Esquadra com
Policia Local fan molt bé la seva
feina, es traslladen ràpidament als
habitatges, dialoguen, etc. Però
encara que ho facin bé, estan
limitats fins a cert punt. Ells també
depenen dels jutges i en aquest
sentit la justícia és massa lenta i les
lleis afavoreixen els ocupes.

El Ple Municipal 
proposa els següents:

ACORDS

PRIMER. Instar la Regidoria
Delegada d’Habitatge a realitzar un
mapa de l’habitatge a Pallejà i
actualitzar el Pla Local d’Habitatge.

SEGON. Instar la Regidoria
Delegada d’Habitatge a iniciar els
tràmits per a l’elaboració d’una
ordenança que reguli un bossa
d’habitatges buits en mans dels
grans tenidors per així poder
aplicar el règim sancionador que
permet la normativa actual com
poden ser sancions i recàrrecs en
l’IBI. Així com articular programes
d’ajuts al lloguer, avals, masoveria
urbana o allò que es consideri
necessari per afavorir el lloguer
entre particulars.

TERCER. Requerir als grans
tenidors d’habitatges, com poden
ser les entitats bancàries,
immobiliàries i societats
empresarials, que col·laborin amb
les administracions públiques
competents per arribar a acords
que permetin disposar dels
habitatges buits per destinar-los al
lloguer social o a la fórmula més
escaient, aconseguint així que les
propietats sense ús siguin
respectades i, alhora, utilitzades
per garantir l’accés a l’habitatge.

QUART. Reclamar a les entitats
bancàries per posin mesures de
seguretat als seus habitatges buits:
portes blindades i alarmes. I que
informen a les companyies de
subministrament després enganxar-
se als subministraments d’aigua i
corrent.

CINQUÈ. Requerir a les companyies
subministradores d’aigua, llum i
telèfon perquè actuïn 
amb urgència i decididament
davant del frau de l’ocupació.

SISÈ. Crear la Taula Coordinadora
com una eina per incentivar
polítiques municipals en relació a
l’habitatge, per coordinar tots els
agents implicats i per detectar
necessitats a l’entorn del problema
dels ocupes. 

L’ALCALDESSA
(Equip de gover PDF - Entesa)

1.- Realitzar un 
mapa d’habitatge

2.- Nova ordenança
d’habitatges buits

3.- Requerir als grans
tenidors a cedir 
els habitatges 

4.- Requerir als bancs
les mesures 
de seguretat

5.- Reclamar a les
companyies que actuïn

d’urgència
6.- Crear la Taula

Coordinadora
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PRESSUPOST ORDINARI 2017

> Obres Públiques i Mobilitat
. Inici del SOTERRAMENT DELS SERVEIS:
de telefonia, d’àigua i subministrament 
elèctric de Via Abadia de Poblet i,
properament, de Via Alegria.
. Remodelació de les estacions de bombeig 
del clavegueram de Fontpineda.
. Finalitzada la remodelació de l’estructura
de LA CASETA DE FUSTA.

> Medi Ambient i Seguretat
. Tala preventiva de pins i finalització 
de les franges forestals a Fontpineda.
. Panells informatius per controlar 
i regular la velocitat.
. Reposició d’arbres a tots el parcs del barri.

> Serveis 
. L’enllumenat públic i l’asfaltat 
als carrers més transitats.
.Treballs de neteja  de rieres 
i CAMINS DE MUNTANYA.

> Esport i Salut
. Caminada popular en el marc de 
la Jornada de Solidaritat/Pallejà.

> Activitats socials
. 18a Festa de l’Arbre i Festa Major.
. Celebració de Sant Jordi.
. Revetlla de Sant Joan.
. Castanyada popular i HALLOWEEN 
. Pare Noel i Caga Tió.

RESUM D’ACTUACIONS-2017
El temps passa de pressa i ja estem a mitjan legislatura (2015-2019). 
La maquinària de l’administració és lenta i en la majoria dels casos els processos 
senzills es compliquen. La falta de personal és un fet i el finançament municipal 
és una assignatura pendent que sembla que ningú vol resoldre. 
En aquests dos anys de govern el PDF pot fer un balanç clarament positiu.

MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS I JARDINS
MANTENIMENT ENLLUMENAT

MANTENIMENT VIA PÚBLICA
MANTENIMENT CLAVEGUERAM

MANTENIMENT FORESTAL
MANTENIMENT CENTRE CIVIC/CASETA DE FUSTA

MOBILIARI CENTRE CÍVIC /CASETA DE FUSTA
MATERIAL OFICINA / COMUNICACIÓ IMPRESA

ACTIVITATS CULTURALS 
LOGÍSTICA ACTIVITATS DEL BARRI

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTPINEDA
ASSOCIACIÓ CLUB FONTPINEDA PLUS 55

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FONTPINEDA

INVERSIÓ PÚBLICA/INFRAESTRUCTURES
PARTIDA

TOTAL

IMPORT

382.300 euros

140.000
70.000
40.000
25.000
25.000
24.000
14.000

15.000
5.000

10.000
2.800

7.000

2.800
1.700
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La FESTA DE L’ARBRE ha estat sempre un referent i una
senya d’identitat del nostre barri. La CMGF i l’Associació de
Veïns de Fontpineda fan que aquest dia sigui molt especial
per als més petits, per a tots. El nostre entorn és el millor
que podem deixar en herència als nostres sers estimats. No
és un tòpic, és conscienciar que tenim una naturalesa per
cuidar i que amb actes com aquest revitalitzem els espais

degradats del nostre barri. Per a la celebració d’aquesta
festa es va condicionar una part important de la zona i es va
col·locar una tirolina que ha estat un èxit. 

Tanques de fusta, bancs i mobiliari urbà van completar
l’obra de remodelació d’aquest espai que seguirà millorant
al llarg del 2018.

La lluita contra els incendis forestals continua sent una de
les prioritats del PDF y del govern municipal. L’estiu passat
Pallejà va veure com s’originaven un total de quatre focs al
municipi. Des de l’any 2010 Pallejà disposa de les franges de
protecció contra incendis. Cada any invertim més de 24.000
euros en el manteniment de camins de vianants i zones
boscoses. A la foto podem veure la tasca feta a la part
posterior de Via Manuel de Falla.

Mantenir els camins perquè
puguin ser transitables i poder
gaudir de la naturalesa que ens
envolta, sempre ha estat un somni
per a tots. Hem necessitat gairebé
deu anys perquè això sigui una
realitat. Però s’està aconseguint.
Des de Via Llobregat, la part més
alta del barri, fins a Via Farigola 
a l’entrada de Fontpineda, 
ja és possible passejar-s’hi. 
Aquest CINTURO VERD, 
una de les nostres promeses
electorals, estarà acabat en
aquesta legislatura.

El manteniment del clavegueram
és un tema que només
preocupa quan no funciona.
Cada any hi dediquem més de
25.000 euros del pressupost
CMGF. Aquest any hem invertit
en la renovació de les estacions
de bombeig. A la foto, l’estació 
de Via Farigola/Via del Torrent.

PARC DE L’OREIG  / 18a EDICIÓ DE LA FESTA DE L’ARBRE

FRANGES FORESTALS

CAMINS DE VIANANTS

MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM

PARC DE L’OREIG.2017



> Obres Públiques i Mobilitat
. Obres de millora en els carres de 
Ronda Montmany, Gran Via, Via Primavera i 
Via Abadia de Poblet (Servei d’aigua)
. Millores en el suministrament 
dels serveis de LLUM AIGUA i TELÈFON.

> Medi Ambient i Seguretat
. Pallejà s’incorpora al Consell 
de Municipis Metropolitans per 
la lluita de la contaminació atmosfèrica.

> Serveis 
. El barri disposa de dos nous RADARS 
per controlar millor la velocitat.
. Pintura; control d’animals i plagues. 
. ELS COSSOS DE SEGURETAT augmenten 
la presència al barri de Fontpineda.

> Esport i Salut
. Ambulància medicalitzada 
disponible les 24 hores.
. DESFIBRIL·LADOR al Centre Cívic.
. 3a Cursa de Muntanya/Fontpineda. 
. Caminada popular en el marc de 
la Jornada de SALUDARITAT.

> Activitats socials
. El Club Fontpineda Plus 55 
celebra el 10è ANIVERSARI.
. 17a Festa de l’Arbre i Festa Major.
. Celebració de Sant Jordi.
. Revetlla de Sant Joan.
. Festa Major de Fontpineda.
. Castanyada popular i HALLOWEEN.
. Pare Noel i Caga Tió.

RESUM D’ACTUACIONS-2016
La CMGF és el motor de les actuacions de Fontpineda. En el 2016 comencem un Pla
d’actuació urbanística a la part alta del barri. (Zona del PARC DE L’OREIG).
Avancem en la Sanitat: tenim una ambulància medicalitzada les 24 hores al dia; 
el Centre Mèdic celebra el 10è aniversari i el servei segueix millorant i dóna un servei de
qualitat al barri. També l’Associació Fontpineda Plus 55 celebra el seu 10è ANIVERSARI.

PRESSUPOST ORDINARI 2016

MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS i JARDINS
MANTENIMENT ENLLUMENAT

MANTENIMENT CLAVEGUERAM
MANTENIMENT FORESTAL

MANTENIMENT CENTRE CIVIC
MOBILIARI CENTRE CÍVIC 

MATERIAL OFICINA / COMUNICACIÓ IMPRESA
ACTIVITATS CULTURALS 

LOGÍSTICA ACTIVITATS DEL BARRI
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTPINEDA

ASSOCIACIÓ CLUB FONTPINEDA PLUS 55
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FONTPINEDA

VIA PÚBLICA/INVERSIÓ i MANTENIMENT

PARTIDA

TOTAL

IMPORT

331.981 euros

117.000

77.000
41.000
30.000
24.000
7.000
2.000
4.680

15.000
7.000
2.800
2.800
1.700
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El diumenge 13 de març es va celebrar la segona jornada
de la “Saludaritat” on Fontpineda/Pallejà van demostrar
una vegada més que som un barri que participa en tot. 
Es van recollir 2.059,50 euros amb la venda de samarretes
i un esmorzar solidari, que es va destinar íntegrament a la
XARXA SOLIDÀRIA D’ALIMENTS del nostre municipi. 
En la JORNADA de SALUDARITAT es fomenta la salut, 
a través de l’esport amb tres caminades. Els veïns de
Fontpineda, alguns a la foto, van realitzar una caminada
pel CINTURÓ VERD que s’està construint al barri.

L’Ajuntament de
Pallejà ha signat un
conveni amb el
Transport Sanitari de
Catalunya per als
propers 8 anys 
per disposar
d’ambulàncies les
24 hores del dia.

CAMINADA POPULAR  - JORNADA DE SALUDARITAT

AMBULÀNCIA  MEDICALITZADA

INICIEM  LES OBRES DE NETEJA DEL QUE SERÀ EL PARC MÉS GRAN DE FONTPINEDA

L’esplanada del Torrent dels Bufadors, i que els veïns han
batejat popularment com el PARC DE L’OREIG, ha estat
sempre un motiu de polèmica. Aquesta esplanada és des 
de fa molt poc temps propietat municipal.
El 2016, amb les FESTES DE L’ARBRE, hem engegat 
els treballs de neteja i condicionament per convertir-la 
en el major PARC NATURAL de Fontpineda. 
La tasca és complexa i costosa. Amb tota probabilitat 
no serà possible acabar-la en aquesta legislatura.

Tristament anem 
a més en INCIVISME
i en VANDALISME. 
Les actuacions
especials que hem de
realitzar des de la
CMGF, perquè el
nostre barri estigui net
i els miradors amb la
màxima seguretat,
cada vegada són 
més nombroses.
L’any 2016 gastarem
més de 14.000 euros
en reparacions i 
en serveis especials 
de neteja.

PARC DE L’OREIG.2016

+CIVISME 
+RECICLATGE



RESUM D’ACTUACIONS-2015
L’any 2015 està marcat per les eleccions municipals. És un any de promeses assolides,
com per exemple la inauguració del nou Vial de connexió de Fontpineda amb el nucli
urbà, pel carrer Fontcoberta i la finalització de la instal·lació de la totalitat de càmeres 
de videovigilància a les cinc entrades i sortides de Fontpineda. Comencem la nova
legislatura amb el repte d’entrar en el govern municipal i Gestionar Fontpineda. (CMGF) 

> Obres Públiques i Mobilitat
. Soterrament de serveis a Via Internacional. 
. El nou vial d’accés a Fontpineda és un fet.
. S’adapta el bus urbà amb més servei

> Medi Ambient i Seguretat
. La Generalitat avala la bona qualitat de
l’aire del barri de Fontpineda. (Informe públic)
. Incorporem més càmeres de seguretat.
. LA COVA TANCA definitivament

> Serveis 
. Hem aconseguit LA FIBRA ÒPTICA al barri..
. Reparem l’enllumenat públic i asfaltem
els trams de carrer més deteriorats.
.Treballs de neteja forestal i camins. 

> Esport i Salut
. 2a CURSA de Muntanya/Fontpineda.
. Caminada popular en el marc de 
la Jornada de Solidaritat/Pallejà.
. Renovem les pistes 
de PETANCA del Centre Cívic 
de Fontpineda.

> Activitats socials
. Fira de Bio-emprenedors.
. 16a Festa de l’Arbre. 
. Celebració de Sant Jordi.
. Festa Major del barri
. Revetlla Sant Joan al Parc Central.
. FESTA MAJOR del barri
. Castanyada popular i HALLOWEEN
. Pare Noel i Caga Tió.

PRESSUPOST ORDINARI 2015

MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS I JARDINS
MANTENIMENT ENLLUMENAT

MANTENIMENT VIA PÚBLICA
MANTENIMENT CLAVEGUERAM

MANTENIMENT FORESTAL
MANTENIMENT CENTRE CIVIC

MOBILIARI CENTRE CÍVIC 
MATERIAL OFICINA / COMUNICACIÓ IMPRESA

ACTIVITATS CULTURALS 
LOGÍSTICA ACTIVITATS DEL BARRI

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTPINEDA
ASSOCIACIÓ CLUB FONTPINEDA PLUS 55

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FONTPINEDA

INVERSIÓ PÚBLICA/INFRAESTRUCTURES
PARTIDA

TOTAL

IMPORT

303.700 euros

50.000
61.000
41.000
67.000
25.000
17.000

5.000
4.000
5.400

14.000
7.000
2.800
2.800
1.700
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L’obra  de connexió entre el barri de Fontpineda i el nucli
urbà de Pallejà va començar a finals de maig de 2015.
La infraestructura, llargament reclamada (des del 2002) 
pels veïns de Fontpineda i pels comerciants del nucli urbà,
va ser inaugurada el 31 d’octubre de 2015. 
Aquest projecte va ser un dels objectius prioritaris 
de la legislatura (2011-2015).  

La feina feta pel govern municipal de PDF i CDC no va ser
gens fàcil. Van ser necessaris més de tres anys per dur a
terme un projecte assumible econòmicament i tècnicament.
Vam fer 10 expropiacions de les finques afectades i la
modificació del Pla General Metropolità. 
L’obra, amb un pressupost final de més d’1.125.000 euros
s’ha acabat de pagar recentment.

INAUGURACIÓ DEL VIAL  BARRI DE FONTPINEDA / NUCLI URBÀ  (31 d’octubre 2015)

ABANS I DESPRÉS DE L’OBRA

Cada any destinem més de
70.000 euros al manteniment
dels espais públics i enjardinats.
Aquest manteniment és
d’urgència quan tenim 
una forta tempesta a la zona.
A la fotografia podem veure 
les conseqüències que tenen 
les tempestes a la carretera 
de la Palma de Cervellò.

Municipis del Baix Llobregat i de comarques veïnes hem unit
esforços per tractar el tema de la qualitat de l’aire. Després 
d’informes i experiències conjuntes, es crea una comissió que
servirà com a espai de debat i treball contra la contaminació
atmosfèrica. Vuit poblacions (Pallejà entre ells) estan incloses
en la ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL/AMBIENT ATMOSFÈRIC.

MANTENIMENT DE LES ENTRADES AL BARRI

MESUREM LA QUALITAT DE L’AIRE



PLA PER A LA MILLORA
de la qualitat de l’aire

L a qualitat de l’aire de les zones on
vivim té quantitats significativament
elevades de contaminants com el

diòxid de nitrogen i partícules en
suspensió PM10. 
Aquestes zones estan relacionades
amb una major susceptibilitat a patir
malalties i són emeses principalment
pels vehicles. Per tal de reduir-ne
l’impacte ambiental i les seves
conseqüències sobre la nostra salut, 
la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la
Diputació de Barcelona han acordat
reduir les seves emissions un 10 % en
els pròxims 5 anys. Una de les primeres
mesures que ens afectarà directament
serà la restricció, a partir de l’1 de
desembre, del trànsit de furgonetes
matriculades abans de l’octubre del
1994 i turismes d’abans del 1997, en
situacions d’episodi ambiental a 40
municipis de l’entorn de Barcelona. 
A més a més, a l’àrea de Barcelona
delimitada per les rondes, aquesta
mesura serà extensiva a tots els
turismes i furgonetes que no hagin
rebut l’etiqueta de la DGT. Finalment, 
a partir del 2019, la restricció serà
extensiva a tots els dies feiners, amb o
sense episodi.

Els dies d’episodis d’alta contaminació,
el govern reforçarà el transport públic.
Es preveu la implantació d’un nou títol
de transport específic per captar nous
viatgers en aquests episodis
ambientals. A banda, s’incentivarà la
renovació del parc de vehicles,
afavorint amb ajuts i bonificacions als

peatges, la compra de vehicles amb
baixes emissions i augmentant els
punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics. A aquelles persones que
desballestin un vehicle lleuger dièsel
fabricat abans del 2005 o de benzina o
gas fabricats abans del 1996, se’ls
oferirà una Targeta Verda
Metropolitana. 

Aquesta targeta donarà dret a la
utilització del transport públic gratuït
durant 3 anys, sempre que no
s’adquireixi cap vehicle. 
Per últim, la Generalitat està valorant
la inclusió de 36 municipis, que
actualment pertanyen a la segona zona
tarifària de transport públic, a la
primera zona. Aquest fet es veuria
reflectit amb una rebaixa dels preus
dels títols de transport.

La Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat

ha autoritzat l’empresa Ciments
Molins Industrial a fer servir més
tones de neumàtics com a
combustible alternatiu a la seva
planta de Sant Vicenç dels Horts,
malgrat l’oposició de l’Ajuntament
de Pallejà (PDF/Entesa) i entitats
del barri. Fins al moment, Ciments
Molins comptava amb una
autorització ambiental per a
utilitzar un màxim de 115.000
tones anuals de residus com a
combustible alternatiu al coc de
petroli, repartides en 8.000 tones
de fangs de depuradora, 27.000
tones de fustes, 75.000 tones de
combustibles derivats de residus i
5.000 tones de neumàtics fora
d’ús. La nova autorització manté
el límit màxim de 115.000 tones de
residus, però canvia el
repartiment, de manera que la
cimentera podrà cremar un
màxim de 12.000 tones de fangs
de depuradora, 20.000 tones de
fusta, 63.000 tones de
combustibles derivats de 
residus i 20.000 tones de
neumàtics fora d’ús.

AUTORITZACIÓ 
a Ciments Molins

RECÀRREGA 
de vehicles
elèctrics
Pallejà serà un dels primers

municipis del Baix Llobregat 
que tindrà un punt de recàrrega
ràpida (electrolinera) de vehicles
elèctrics. Estarà situat a la zona
del supermercat Bon Preu.
L’electrolinera permet 
carregar el 80% de la bateria 
en 20-30 minuts. 
+ info: CMGF/ Ajuntament Pallejà

14 La Veu de Fontpineda

ÀREA METROPOLITANA

CAMINS 
DE VIANANTS



Contactar de nou amb els nostres veïns
a través del mitjà que ens ofereix La
Veu de Fontpineda és una oportunitat

que ens complau enormement.
El nostre Club ja té més de 10 anys
d’història, va ser fundat el 
14 d’octubre del 2005 i 
la primera activitat es va realitzar 
l´1 de gener del 2006, presidit primer per
Lídia Pascual i després per Juan Pons,
president fins al final de la seva llarga
malaltia. Actualment qui ocupa 
el càrrec és Josep Magrinyà.

Gràcies a la col.laboració i recolzament
inestimable de la Comissió Municipal 
de Gestió de Fontpineda (CMGF) gaudim 
de la utilització de les instal.lacions del 
Centre Cívic que és idoni per portar 
a terme una gran quantitat d’accions 
que desenvolupem.

Actualment som 110 socis actius i des 
del gener del 2016 fins ara s’han fet 33
activitats, consistents en: sortides amb
autocar visitant diferents llocs i també al
teatre. Al Centre Cívic: assemblees,
reunions, ioga, projecció de pel·lícules,
espectacles, dinars, sopars... 

El nostre principal objectiu és
compartir experiències i noves
vivències en tots els sentits, fer que la
relació amb els nostres veïns, més que de
socis, sigui d’amistat entranyable.
Estem oberts a estudiar i agrair les
iniciatives que qualsevol dels nostres

membres del club ens plantegi. 
Volem aprofundir amb petits grups
interessats en diferents temes 
com per exemple:  
Caminar pels voltants, o inclús més lluny.
Veure obres de teatre o musicals. 
Formar un club de lectura sobre 
obres predeterminades i fer-ne 
un debat posterior.

Promocionar veure junts, en el Centre Cívic,
els partits de futbol i gaudir de les nostres
diverses opinions. Petanca, tertúlies...

Si vens a compartir algun acte amb
nosaltres, dona’t per avisat, 
segur que seràs un nou soci.

T’ ESPEREM! LA JUNTA DIRECTIVA.

MÉS DE 
10 ANYS D’HISTÓRIA 

A FONTPINEDA

OFRENA FLORAL 
11 SETEMBRE 2017



L ’equip que periòdicament edita 
La Veu, com a servei informatiu del
PDF, vol incorporar a cada número

un espai dedicat a un personatge que
tingui algun vincle amb Fontpineda.

Aquesta primera vegada, s’ha demanat
a l’associació Club Fontpineda Plus 55
donar contingut a aquesta pàgina. 
El nostre club ha estat organitzant
actuacions amb motiu de les Diades de
Sant Jordi i de les cloendes de la
Festa Major, principalment musicals i
d’entreteniment. Després d’haver
portat diverses corals, grups de jazz,
d’havaneres, de gòspel, concerts de
piano i música clàssica, etc., volíem
portar un espectacle diferent.
El nostre president Mateo Fortuny, que
va ser representant de l’actriu Sílvia
Tortosa i els uneix una forta amistat,
ens va proposar convidar-la per la
cloenda de la Festa Major d’enguany. 

Així doncs, el passat 16 de juliol, la
Sílvia va presentar-nos l’espectacle
musical i d’entreteniment “Xerrem i
cantem amb Sílvia Tortosa”, amb el
qual va compartir amb nosaltres més
de dues hores amb divertides
anècdotes de la seva llarga vida
professional: alguns moments emotius,
altres de sorprenents i temes musicals
molt coneguts que, tant per a ella com
per a gairebé dues generacions, han
estat especialment significants:
cançons de Lluís Llach, Cecilia, Joan
Baptista Humet, Mari Trini, evocadors
boleros, ranxeres i algun cuplet un xic
picant. Lligant totes aquestes cançons
amb un argument  preparat
especialment per a nosaltres.
Sílvia és una actriu, cantant,
compositora i escriptora nascuda a

Barcelona, graduada en interpretació i
dramatúrgia per l’Institut del Teatre i
pel Conservatori de Madrid, en Belles
Arts per l’Escola Massana de
Barcelona i en Anglès per  
l’Institut d’Estudis Nord-americans 
de Barcelona. 
La seva carrera professional va
començar als catorze anys i inclou
infinitat de programes i sèries de
televisió, com actriu, com a
presentadora, shows musicals en
directe, teatre clàssic i contemporani,
més de trenta pel·lícules, programes de
ràdio i fins i tot circ. També és autora
d’una quarantena de cançons i temes

musicals entre els quals es troben el
tema musical del magazine de TVE “Tot
i més” i els de diversos documentals.
Actualment té el seu canal – magazine
“En casa contigo” a través d’Internet,
que té a prop de cinc milions de visites
mensuals i està arribant al milió de
subscriptors.

Sílvia, que viu a Madrid i als EUA,
coneix i aprecia Fontpineda
mitjançant en Mateo Fortuny, i 
fa força estades aquí amb nosaltres. 
Creiem que és un digne personatge 
per iniciar aquesta pàgina a 
la nostra revista.  

SÍLVIA TORTOSA
*ACTRIU, CANTANT I PRESENTADORA DE TV
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EL  PERSONATGE

Montse Escobedo, regidora
del PDF, Mateu Fortuny,
president del PDF, Sílvia
Tortosa, cantant, Josep
Magriñà, president del Club
Fontpineda Plus 55 i 
Rafael Martín, president 
de la Comissió 
de Gestió de Fontpineda

FEM REALITAT ELS TEUS PROJECTES!    + info: pdf@fontpineda.com


