
<(Hem de seguir madurant potíticament
¡ avançant cap a un autogovern mi[[on>

Entrevista a Xavier González,
alcatde de [a Palma de Cervetló

En quin moment es troba la Palma de Cervelló onze anys
després de la seva independència?
Fent un paral.lelisme amb la vida humana, es pot dir que es-
tem en plena adolescència. Un poble que neix de zero ne-
cessita un procés de maduresa, no social, però sí política, i

estem en aquest procés lent. Tots venim del món social, i no
de la polÍtica, i hem d'aprendre a gestionar això de la millor
manera possible. D'altra banda, tenim dificultats
econòmiques, amb uns ingressos limitats, iaixò no ens per-
met evolucionar econòmicament d'una manera sostenible.

Quins són els motors econòmics de la Palma?
Fins fa poc estàvem en una època en què es podien tenir in-
gressos extraordinaris, però ara que la crisi immobiliària es
fa notar estem en una situació precària i difícil per tirar en-
davant. Bàsicament, els ingressos ara mateix provenen dels
impostos. Tenim un polígon industrial petit i alguns ingres-
sos extraordinaris per extracció d'àrids, però són residuals.

I en aquesta situació, quins són ara mateix els principals
reptes que té per davant el poble?
El futur passa per tres eixos bàsics: continuar en la recerca
del model de poble que tots volem, seguir madurant políti-
cament i avançant cap a un autogovern millor, que era el prin-
cipal repte fa onze anys, i trobar la fórmula que ens permeti
avançar econòmicament de manera sostenible.

Quins punts forts té la Palma per poder aspirar a aquest
desenvolupament?
El principal punt fort és l'entorn. Estem en un espai gairebé
idíl.lic, però a molts pocs minuts de Barcelona i de les prin-

cipals ciutats del Baix Llobregat. També és molt important el
teixit social de poble, el potencial humà amb què compta.

En aquest creixement sostenible, hi tindrà molt a veure
el POUM. S'aprovarà aviat?
Sí. Serà el primer Pla d'ordenació urbanística de la història
de la Palma, ja que encara està vigent el que va aprovar
Cervelló el 1998. El POUM s'aprovarà, probablement, a fi-
nals d'aquest any i serà el full de ruta del poble que volem.
Marcarà un creixement que xifrem en uns 400 habitatges,
que se sumaran als poc més de mil que hi ha ara, i dirà cap
a on volem que vagi aquest creixement i quins espais volem
protegir i reservar per al futur. No volem que les decisions
que prenguem ara hipotequin el futur a llarg termini.

A banda dels eixos generals, quins projectes importants
cal que es tirin endavant per afavorir el desenvolupament
delpoble?
Sense dubte, un dels més importants és la variant de la car-
retera que va de Corbera fins a la N-340 i la9-24 i que passa
pel mig de la Palma. Hem superat tots els límits, no es pot
suporlar el pas de 20.000 cotxes diaris pel centre de la vila.
Afortunadament, ens consta que la Generalitat també té in-
terès per tirar-la endavant, tot i que la proposta que ens ha
presentat l'hem tirat enrere, perquè travessa molts horts de
l'entorn de la vila i malmet el passeig del Roure, un indret
molt concorregut pels veins per passejar-hi i practicar es-
por1s. Té massa impacte ambiental. Però confiem que ac-
ceptin la proposta que hem dissenyat conjuntament amb la
Mancomunitat de Municipis, molt més respectuosa amb l'en-
torn, i puguem signar l'acord ben aviat. r R. M.
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MUNICIPIS
s I N G u LA R s La Patma de Cerveltó, un camí d'onze

anys cap a ['autosuficiència econòmica

La Palma de Gervelló, a la vall baixa del Baix Llobregat, va ser,
fa onze anys, l'últim municipi a incorporar-se a la província de
Barcelona. La lluita per segregar-se de Cervelló, el sentiment
de poble i, finalment, el decret de juliol de i99g en què la Ge-
neralitat li concedia la independència, van fer néixer el municipi
31 I de la província. Els anys posteriors van ser temps d'alegries,
d'autoafirmació com a poble, però també difícils econòmicament
i administrativa, ja que el poble i I'Ajuntament havien de partir,
pràcticament, de zero. Ara, onze anys després del seu naixe-
ment, la Palma es troba en plena adolescència com a població
i intenta seguir avançant en I'autosuficiència econòmica i I'au-
togovern.
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Després de nombroses i intenses negociacions, la palma de
Cervelló assolia la seva independència real de Cervelló el ge_
ner de 1999, després que mig any abans ho reconegués de
manera oficial el Govern de la Generalitat. Aquesta decisió no
feia més que legalitzar una situació que, a la pràctica, era una
realitat des de sempre. passejar per la palma i xerrar amb els
veihs més grans, els de tota la vida, dóna una idea de què és
allò que anomenen el sentiment de pobte.Tothom parla, quan
suft eltema, del procés de segregació de Cervelló. I tots as_
seguren haver-lo tingut des de ben petits.

I no és estrany, ja que el naixement del poble el 199g va ser,
per ser més exactes, un renaixement. Hi ha documents que
proven que la Palma de Cervelló va esdevenir municipi in_
dependent el 1937, però l,arribada del franquisme i I'a_
nul.lació de totes les decisions preses pel Govern de la Ge_
neralitat durant la guerra van tornar el poble a la situació
anterior.

Els inicis com a poble independent van ser difícils. per con_
cedir la segregació, la Generalitat demanava el compliment
de tres elements bàsics: que fos un nucli de població terri_
torialment diferenciat, arguments històrics i suficiència
econòmica. Si bé la palma de Cervelló acomplia sobrada_
ment els dos primers, en el terreny econòmic és on es va tro_
bar amb els principals entrebancs. (euan va començar a
funcionar el primer Ajuntament, el gener de 1999, només
teníem unes quantes taules i cadires, un grapat d'ordi-
nadors que funcionaven malament i un personal amb una
clara mentalitat de pedan¡a), recorda Josep Maria Llop, pri_
mer alcalde del municipi i un dels impulsors del moviment
segregacionista els anys anteriors a la independència. En
aquells moments calia fer balanç, d'una banda, dels diners
que havia de cobrar la palma com a municipi independent, i

de l'altra, de les necessitats i els problemes que tenia el po_
ble, i ordenar-los per urgència i imporlància. Entre els afers
més urgents que va haver de tractar la gestora que es va fer
càrrec de I'Ajuntament entre el gener de .1 g99 i les eleccions
municipals del juny hi figuraven, per exemple, la concessió
del servei de recollida de deixalles o el subministrament d,ai_
gua, els contractes dels quals estaven signats només amb
Cervelló.

La segregació de Cervettó va beneficiar,
sobretot, ets serveis sociats

Primeres fites aconseguides
Des de llavors, I'objectiu del govern municipal va ser trobar
el camíperquè el poble tingués una autonomia financera real
per no haver de dependre de I'exterior a I'hora d'oferir ser_
veis als ciutadans. En aquells moments, amb els ingressos
ordinaris es podien sufragar els serveis mínims, que era el
que demanava la llei, però l,ambició de la palma, recorda
Llop, era (poder aconseguir aquells elements de valor
econòmic que garantissin aquests serueis a llarg termini,¡.
Aquest era el principal repte, ho ha estat durant aquests onze
anys i encara ho serà els propers anys.

La segregació de Cervelló va beneficiar, sobretot, els ser_
veis socials. La gestió més propera i la major despesa pres_
supostària van fer aflorar nous casos, i poder atendre,ls. El
poliesportiu municipal també va ser un dels equipaments
beneficiats per la segregació, ja que va poder multiplicar
per deu els seus serveis amb l,augment de la dotació pres_
supostària. Es van adequar edificis municipals existents i

es va posar en marxa la primera escola bressol del poble,
l'únic equipament que s,ha construiT en aquesta dècada. A
més, es va fixar com a objectiu augmentar les subvencions
a les entitats per potenciar la vida cultural de la palma. D,al_

blement en l'accessibilitat dels carrers i en la creació de
nous espais públics d'ús ciutadà. En l'àmbit sanitari, es va
aconseguir poftar una ambulància cada dia durant dotze
hores, va venir un servei de pediatria a I'ambulatori munici_
pal, . . A poc a poc, la gestió propera va anar canviant la cara
i l'ànima a un poble que començava a recuperar_se de les
seves mancances.

Al carrer,la recerca de la gran felicitat ha portat moltes peti_
tes alegries al llarg d'aquesta dècada. Cadascú al poble té la
seva. Molts d'aquells que durant els anys vuitanta i noranta
es reunien a I'Aliança palmerenca per idear iniciatives que vi_
sualitzessin la seva lluita, la lluita per la segregació de Cer_
velló, van viure cadascuna d'aquestes fites com un èxit per_
sonal. Molts destaquen l,arribada l,any 2000, un parell d,anys
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De dalt a baix: l'entiada al t¡unicipt venitì1 de la B 2-i; ¡a car¡etera cle Cortjera
(avinguda de Câtaltlnyä) al seu pas pel rnurricipi: lesglésia de Santa [,4afla, I

l'Ahança Palnrerenca, utì.iels epicentres culturals tassociatius hislòrics cje la
Palma
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després del decret de segregació, dels primers quatre efec-
tius del servei de seguretat de carrer de la Palma I'endemà
que Cervelló va retirar els seus agents. Una fita esperada, ja
que amb l'arribada d'aquest nou cos, les esperes es redu'ien
considerablement. La també esperada instauració, finalment,
del Cos de Policia Local no va arribar fins al març del 2008.
En un àmbit més lúdic, la celebració d'imporiants esdeveni-
ments festius i culturals, com ara la Fira del Mineral i de la Pe-
dra, de la qual s'han fet ja quatre edicions amb milers de vi-
sitants arribats de tot arreu, és també I'orgull de molts
palmerencs i han ajudat a col.locar el municipi al mapa i pro-
jectar-lo més enllà dels límits de la comarca.

El següent projecte que la majoria de veins volen veure fet re-
alitat aviat és la variant de la carreteraBV-2421, la softida na-
tural de Corbera cap a la B-24 il A-2 i, per tant, a la resta de
la comarca i Barcelona, que creua la Palma pel bell mig i

col.lapsa el centre del poble diàriament.

Reptes de futur
Les limitacions pressupostàries encara continuen posant
pals a les rodes del desenvolupament a la Palma, un poble
que encara viu gairebé exclusivament dels impostos. Tot i

que durant aquesta dècada la població ha crescut en es-
cassament mig miler d'habitants fins arribar als poc més de
3.000 veTns, l'aprovació del primer Pla d'ordenació urbanís-
tica municipal de la seva història, prevista per a finals d'a-
quest mateix any, pot fer arribar nous ciutadans a la Palma
properament. Per garantir els serveis als palmerencs actuals
i futurs, la Palma de Cervelló haurà de continuar treballant
en la recerca i potenciació de les seves opoftunitats. Les se-
ves dimensions reduldes, la seva proximitat a Barcelona i

I'entorn natural de què gaudeix són un important pol d'a-
tracció de nous veïns (i, per tant, de nous contribuents), però
necessita potenciar al seu terme municipal la implantació de
noves activitats de valor afegit que puguin aportar les
plusvàlues que ja no deixa, ni aquí ni enlloc, el desenvolu-
pament urbanístic.

De l'èxit que pugui arribar a trobar en aquest camícap al crei-
xement sostenible i I'autosuficiència econòmica dependrà,
en bona manera, el futur de la Palma i dels seus serveis.
r Fubén lVlarÍr-l


