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FELIÇ 2018!

Servei informatiu del PDF . www.fontpineda.com . Època VIII . Núm.33 . GENER 2018

ENDAVANT
VIA ALEGRIA
SOTERRAMENT DE SERVEIS

S’ha signat el contracte amb l’empresa
adjudicatària de les obres, que seran
finançades per la Diputació de Barcelona.
(280.000 euros d’inversió).
L’Ajuntament de Pallejà / CMGF ha signat el
contracte que suposarà l’inici de les obres
de remodelació de Via Alegria. Es tracta d’un
dels carrers per on més vehicles circulen i això
ha provocat que amb el pas del temps sigui
també un dels més malmesos.
Les obres de millora de Via Alegria
està previst que s’allarguin durant
els primers mesos del 2018.

envolguts veïns i
veïnes, Iniciem un nou
any amb la satisfacció
del deure complert. L'any que
acaba ha estat un període
històric que tots hem viscut
amb gran intensitat.
Esperem que en el futur els
grans esdeveniments no ens
privin de gaudir dels canvis
que a poc a poc el nostre barri
va experimentant
i puguem seguir gaudint
d'aquest entorn privilegiat que
hem escollit per desenvolupar
les nostres vides.

B

El PDF sempre estarà per la
democràcia i la serenitat;
sempre facilitarem el bon
govern del nostre poble i
apostem per construir de
manera ordenada una societat
més justa i més pròspera!

A l’acte de signatura hi han assistit
l’alcaldessa, Ascensión Ratia;
el president de la Comissió Municipal
de Gestió de Fontpineda (CMGF),
Rafael Martín i el gerent de l’empresa
adjudicatària del projecte Massachs
Obres i Paisatge, Xavier Jofre.

L'any 2018 serà sens dubte un
bon any per a les inversions,
per a les
il·lusions i
sobretot per
fer realitat els
projectes de
tots!
Feliç 2018!
Mateo Fortuny
President
del PDF
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La Veu de Fontpineda

ACONSEGUITS!

ELS OBJECTIUS DEL 2017

La millora dels carrers del barri
comença a ser una realitat.
Semblava impossible, en
l’època de crisi econòmica
que travessem.

OBRES AMB
FINANCIACIÓ
ACONSEGUIDA

s volem recordar que en els darrers
temps s’han acabat diverses obres
que han millorat l’accés i la imatge del
nostre barri. Des de llavors, s’ha revalorat
molt més econòmicament.

* ABADIA DE POBLET
* VIA PALLEJÀ
* VIA ALEGRIA
* VIA BELLAVISTA

U

L’arranjament del carrer Fontcoberta/Josep
Maria de Segarra ha convertit un indret
dificultós i insegur per a vehicles i vianants,
en una de les zones més segures i
transitables per on ara dona gust circularhi. També s’ha retocat part de la Via
Internacional, davant dels jardins del centre
Cívic, optimitzant la circulació rodada,
l’aparcament de vehicles, la nova
il·luminació i la restauració de la zona
enjardinada fins a la rotonda.
S’ha continuat la millora, seguint el mateix
criteri, a la Via Pallejà.

OBJECTIUS
PER AL 2018
* VIA PALLEJÀ
* VIA ALEGRIA
* VIA BELLAVISTA

En la darrera Veu vam especificar les obres
de remodelació que s’estaven realitzant en
l’Abadia de Poblet, des de l’estació
transformadora al primer fanal de
Via Abadia de Montserrat, urbanitzant
la complexa cantonada de Ronda
Montmany fins a l’entrada de
l’escola l’Oreig.
Ara anunciem que aquestes obres de la
“PRIMERA FASE” ja estan quasi
finalitzades. Tots podem comprovar
el canvi que els nous fanals aporten
a l’entorn, donant més llum i una nova
imatge de modernitat.
Continuant la política iniciada, podem
afirmar que en breu començarà el
soterrament dels serveis d’enllumenat i
asfaltat de Via Alegria, ja que s’ha signat
aquest mes el contracte definitiu per iniciar
les obres pagades totalment per la
Diputació de Barcelona (280.000 euros).
Aquest carrer, com molta gent recordarà, en
l’època del soterrament del clavegueram es
va esfondrar en una sèrie de punts, degut a
un moviment del terreny i per les aigües
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subterrànies que l’envolten. Llavors es va
construir un mur de contenció de terres. De
moment, es va parar el cop però no es va
solucionar del tot.
Fa pocs anys en aquesta zona es va obrir la
calçada novament i per aquest fet, s’hi va
enclotar un cotxe, fet que va provocar un
forat de més de dos metres de profunditat.
Aquest forat estava ple d’aigua, barrejada
amb terra. Per aquest motiu el carrer va ser
tallat al trànsit rodat durant diverses
setmanes, per poder apedaçar el problema,
asfaltant aquesta part de la calçada i
tapant el forat.
La solució definitiva es va deixar per més
endavant, perquè l’obra era costosa
i no podia ser absorbida totalment
pel pressupost de manteniment
municipal anual.
És un carrer molt transitat i de pas obligat
per anar al poble amb el mínim recorregut,
utilitzat pels veïns de
la zona dels carrers Bellavista, Ronda
Montmany, Abadia de Poblet,
Abadia de Montserrat...
El problema fonamental és que la zona té
corrents subterrànies d’aigua que circulen
per sota la calçada i que mouen la terra que
suporta l’asfaltat i surten per diferents
indrets de la pendent boscosa del seu
entorn. Per aquest motiu, l’asfaltat es
trenca i s’obre i es va deteriorant poc a poc.
L’Ajuntament conjuntament amb el PDF van
decidir estudiar el tema ja que la falta de
seguretat, tant per als vianants com per als
cotxes i també pel perill d’un nou

LES OBRES
L’Ajuntament de Pallejà/CMGF
amb la companyia d’Aigües de
Barcelona estem realitzant la
segona fase de Via Abadia de
Poblet. En aquesta fase, hem
asfaltat tot el carrer i part dels
veïns tenen nova vorera
i nova instal·lació d’aigua.

esfondrament, podia causar nous
problemes en un futur.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament van
proposar una solució integral, és a dir,
ja que s’havia d’arreglar l’asfaltat del
carrer, es podia aprofitar, al mateix temps,
per fer la remodelació de les instal·lacions
de l’enllumenat soterrament de serveis,
perquè era fàcil de dur a terme i barat
de realitzar.
Es podien soterrar pel costat del carrer on
no hi ha habitatges, sinó zona verda.
El projecte integral i definitiu es va elaborar
durant el 2013/2014.
La Diputació, després d’estudiar-lo a fons,
va acceptar i negocià el seu finançament
de 280.000 euros en les partides del 2017
al 2018. Finalment, aquest any, tenim llum
verda per realitzar-lo i començar
les obres aviat.
Properament s’estudiaran els projectes de
remodelació d’altres carrers.
El primer serà el carrer Bellavista i ja tenim
finançament per a desenvolupar la primera
fase amb l’AMB.
Finalment, volem fer constar que sempre
hem tingut molta cura a vetllar pel tema de
seguretat viària, per aquest motiu s’han
seguit col·locant nous radars per controlar
la velocitat.
Tenim present també la lluita contra
els incendis forestals mantenint les
franges de protecció.

Esperem que l’any 2018 ens
permeti assolir les noves fites
que ens hem proposat!

INVERSIONS FONTPINEDA - LEGISLATURA 2015 - 2019
ACTUACIONS

IMPORTS A DESEMBRE DE 2017

SOTERRAMENT VIA ABADIA DE POBLET (1a fase)

140.000

VIA ABADIA DE POBLET (2a fase CMGF / AGBAR)

50.000

VIA PALLEJA/CARLES RIBA/INTERNACIONAL

55.000

INVERSIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

20.000

CARRETERA FONTPINEDA A NUCLI URBÀ

7.500

INVERSIÓ ASFALTAT / CARRERS

39.000

INVERSIÓ CLAVEGUERAM

21.000

INVERSIÓ FRANJA FORESTAL

30.000

INVERSIÓ-REHABILITACIÓ CASETA DE FUSTA

60.000

INVERSIÓ FORÇOSA ZONA CAN MONTMANY

3.404.467

INVERSIÓ COMPRA FORÇOSA ZONA L’OREIG

1.368.263

SOTERRAMENT SERVEIS VIA ALEGRIA (*)

280.000
386.000

SOTERRAMENT SERVEIS VIA BELLAVISTA (*)
(*) pendent d’execució
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La Veu de Fontpineda

1

OBRA VIA ABADIA DE POBLET

2 2a Fase de VIA PALLEJÀ

4 18 FESTA DE L’ARBRE PARC L’OREIG

6 REMODELACI

FONTPINEDA
2017

5 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

7 OBRA VIA CA

10 ACTUACIONS QUE MILLORANT

3 PLUVIALS DE PLAÇA DEL CADÍ
8
10
8

3
6

5

10
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8 FRANGES FORESTALS

MODELACIÓ CLAVEGUERAM
8

8

DA

RA VIA CARLES RIBA

9

VIA ALEGRIA EN MARXA

ORANT

4

8

1

10 MILLOREM LES CARRETERES
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La Veu de Fontpineda

LA CASETA DE FUSTA

un lloc per conviure

a CASETA DE FUSTA és una icona del nostre barri. Allà
Ls’his’hi
han desenvolupat molts esdeveniments de Fontpineda i
han tramitat moltes inquietuds i demandes de tots
nosaltres. Per desgràcia, el temps havia deteriorat la seva
estructura i els pins que l’envoltaven havien trencat la seva
teulada, el parquet estava molt fràgil..., de manera que per
seguretat era millor no utilitzar-la.
El PDF, atenent les demandes de les associacions del barri,
ens vam posar en marxa per aconseguir el finançament d’uns
60.000 euros per reformar-la, amb l’objectiu que pugui seguir
sent un lloc de trobada de l’associacionisme.
La Diputació de Barcelona ha fet possible, amb una subvenció
finalista (que no es podia utilitzar per a cap altra cosa), que la
caseta sigui plenament segura i que els nostres joves puguin
desenvolupar-hi totes les seves inquietuds. Recentment, la
mateixa Diputació ha sanejat tota la zona arbrada pel perill
que suposaven els pins que havien crescut al seu voltant.

LA CARRETERA DE

Fontpineda, més neta

urant el mes de novembre es va netejar la carretera de
D
Fontpineda al nucli urbà. Amb aquests treballs es van treure
dels vorals gran quantitat de pedres, amb la voluntat de garantir
la seguretat dels vehicles que hi circulen.
Després de les fortes pluges que van caure a finals d’octubre,
la CMGF va decidir netejar la carretera (1a fase) que uneix el
barri de Fontpineda amb el nucli urbà. L’objectiu va ser garantir
la seguretat dels vehicles que hi circulen atès que hi havia cert
risc per les pedres i els matolls que s’havien acumulat als
vorals. També es va aprofitar per netejar la carretera d’impropis,
és a dir, d’objectes com ampolles, bosses i papers que es
llencen de manera incívica a la carretera.
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L’EQUIP DE GOVERN
abaixa els impostos
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El PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALLEJÀ va aprovar, a
través de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2018, una
rebaixa en la taxa d’escombraries i en l’impost sobre béns
immobles (IBI) que suposa de manera efectiva un estalvi estimat
d’entre els 73 i els 182 euros per a tots els ciutadans. La modificació
d’aquests dos tributs, proposada des de l’equip de govern municipal
(PDF i Entesa), té per objectiu donar suport a les economies familiars
reduint de manera palpable la pressió fiscal que pateixen. Pel que fa a
l’IBI baixa aproximadament un 10% gràcies a la reducció del seu tipus
impositiu, que passa del 0,51 al 0,47%. Paral·lelament, aquest impost
s’incrementarà en un 50% per als habitatges que estiguin buits i que
pertanyin a fons d’inversió o entitats bancàries.

SITUACIÓ ECONÒMICA
comptes de l’any 2016

EL MES D’OCTUBRE la Diputació de Barcelona certifica
que Pallejà compleix amb els paràmetres de solvència, equilibri
econòmic i endeutament. Els comptes de l’any 2016 han rebut un
semàfor verd en tots els indicadors, millorant-ne els resultats
respecte a l’any 2015. La Diputació ha fet arribar a l’Ajuntament
de Pallejà una diagnosi de la situació econòmica i financera del
darrer exercici liquidat, corresponent a l’any 2016.
L’informe certifica el bon estat dels comptes municipals atorgant
un semàfor verd en els diversos indicadors relatius a la
solvència, l’endeutament, la capacitat de manteniment de
serveis, el romanent de tresoreria i l’equilibri econòmic.

INVERTIM EN SEGURETAT
protecció contra incendis

DURANT EL MES DE DESEMBRE s’ha realitzat una tala selectiva
d’arbres que ha comptat amb la supervisió de la Diputació de
Barcelona. Aquest dies s’estan enllestint els treballs de reobertura
d’alguns trams de la franja de protecció contra incendis de Fontpineda.
Els treballs han consistit en una tala selectiva de pi blanc que s’ha dut
a terme amb la intenció d’adaptar-se als criteris que estableix la
normativa. Els treballs han comptat amb el suport i la supervisió de la
Diputació. El cost dels treballs está per sobre de 20.000 euros.
La franja de protecció contra incendis de Fontpineda es va executar
l’any 2010. Des d’aleshores s’han realitzat treballs de manteniment
de forma periòdica centrats en la desbrossada del sotabosc.
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LA CONTRAPORTADA * IMATGES 2017 * UN BARRI PLE DE VIDA!

Dinar de Nadal Solidari 2017

Pare Noel - Centre Cívic

Com cada any, el Club Fontpineda Plus 55, organitza per als socis i sòcies, i també per
als seus amics, un dinar de germanor.
L’anomenem solidari perquè l’objectiu és
el de recaptar fons per col·laborar en una
Morella
obra solidària, que normalment ha estat
La Marató de TV3.
El dinar s’ha anat fent indistintament en el
Centre Cívic de Fontpineda o en un
restaurant de les rodalies. Aquest any en
un restaurant agradable, de qualitat, molt
conegut i amb bones vistes, a prop de la
nostra urbanització.
El menú és el típic de Nadal, amb
escudella, carn d’olla, pollastre rostit i
torrons. Per descomptat amb vins i cava.
Aquest any els socis hi estan convidats,
Peñíscola
només cal que facin una aportació d’un
lot, panera, caixa de vins o cava...
que posteriorment sortejarem entre
els assistents.
La mecànica, que per primera vegada
hem introduït de cara al sorteig, és que en
arribar al restaurant es lliurin els lots a les
persones encarregades del seu control i
a canvi tenen dret a la compra d’una
participació de 10 per persona, en el
Cadaqués
sorteig posterior. Les participacions
consisteixen en paperetes en blanc on
escriuen el seu nom i cognoms, i
s’introdueixen en una urna. En finalitzar el
dinar es realitza el sorteig. Primer
indiquem el lot que es sorteja i
seguidament una mà innocent extraurà
una de les participacions i llegirà el nom
de l’afortunat que passarà a recollir el
premi. Aquesta mecànica es repeteix fins a finalitzar els lots. D’aquesta manera evitem
que una mateixa persona s’emporti més d’un premi i pensem que el repartiment és més
equitatiu que no pas quan es venien tires numerades de participacions.
Finalment, es suma la recaptació de diners i s’anuncia la quantitat als assistents per la
qual es farà la transferència al compte de La Marató de TV3.
El Club Fontpineda Plus 55 aprofita per desitjar als lectors de La Veu un feliç any 2018!
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CFP55

El 24 de desembre és ja una tradició que
els veïns de Fontpineda, de Pallejà, vénen
al Centre Cívic per veure la màgia del
PARE NOEL i començar amb alegria les
festes de Nadal. L’organització
(AAVV./ CMGF), és complexa i necessita
molts voluntaris, a tots ells gràcies pel
vostre temps i la vostra simpatia!

Parc de l’Oreig

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

