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EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900.151.000 / 
93.864.64.03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93.864.98.98 / 
93.728.44.44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93..576.03.00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93.147.90.00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93.865.10.01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900.110.112 / 
93.864.71.52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93.864.80.47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93.864.98.30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93.864.96.80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93.864.48.96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local Tel. 93.864.96.96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil Tel. 93.864.96.96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93.864.80.56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93.864.98.32
Correus. Tel. 93.864.80.06
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93.864.37.89
C. de Sta. Margarida de Boada 
Vell, 16 (davant Hostal del Fum)
Desenvolupament Empresarial i 
Ocupació (DESOC)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació 
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports 
Maria Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

xxx
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Registre civil 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 / 
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 / 
902.90.74.74 
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Enrique Moreno
Tel. 93.864.93.26 /
655.991.365 / 655.991.364
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 
93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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L’Ajuntament ha organitzat dues sessions informatives 
per informar sobre l’estat del projecte de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM). Hi van anar prop d’unes 
dues-centes persones, que van poder intervenir per fer 
preguntes o suggerències i dirigir-se directament als 
professionals i membres de l’equip de govern en un to 
distès i informal.

“El POUM és una eina molt important, que cal tenir 
perquè modera el creixement, reestructura i cohesiona la 
població i marca cap a on es vol anar i com es vol créixer”, 
va manifestar l’Alcaldessa, Teresa Padrós, en presentar la 
primera jornada. La Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi 
Ambient, Àngels Marcuello, va avançar que “la previsió 
és portar-lo al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial 
al setembre o l’octubre, però sempre que s’hagin fet les 
reunions pertinents amb tots els propietaris o veïns dels 
sectors afectat i les sessions participatives”.

Marcuello va explicar amb claredat l’estat del POUM quan 
va prendre possessió l’actual equip de govern: “Ens vam 
trobar molta feina feta. Els canvis que hem introduït en 
aquest any no representen ni el 10% respecte al document 
original que s’havia explicat en els anteriors tallers amb 
la ciutadania”. Segons Marcuello, la primera tasca va ser 
“endreçar el projecte” i va enumerar els elements que 

mancaven i que han significat una part important de la 
feina que s’ha dut a terme en aquest any per afegir-los al 
POUM: “La memòria, les normatives urbanístiques sobre 
les que es basa, l’estudi econòmic i financer, l’avaluació 
econòmica, la memòria social i l’ambiental, l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada i l’agenda”. 

Abans de finalitzar la seva intervenció, Marcuello va revelar 
les directrius que el govern ha donat a l’equip tècnic que 
elabora el POUM: “Celeritat, perquè fins que no s’aprovi el 
POUM es troben aturats molts temes de gestió urbanística; 
notificacions exhaustives als afectats perquè ningú se senti 
desprotegit; i prioritzar temes bàsics, com l’eix verd de la 
Riera de Caldes i la nova via paral·lela i la transformació de 
l’avinguda Catalunya”. 

ACTUALITAT

Àngels Marcuello, 
Tinenta d’Alcaldia 
de Territori i Medi 
Ambient

“En aquest any 
hem endreçat 
la feina feta 
i hem acabat 
els estudis 
pendents”

El govern inicia les 
sessions informatives 
sobre el POUM

“El POUM no suposa cap canvi de model de municipi”
Santi Bertran, director de l’equip que treballa en 
l’elaboració del POUM des de fa uns anys, va deixar 
clar que “el POUM no fixa que el poble o ciutat ha 
de créixer, sinó que estableix els criteris que s’han 
de seguir per si algun dia s’ha d’anar creixent”. “El 
POUM –va continuar— no suposa cap canvi d’estil de 
vida ni de model de municipi, només tracta d’ajustar 
l’actual model per ocupar els buits que hi ha dins la 
trama urbana, millorar la sostenibilitat del municipi i 
ampliar la densitat en els nous creixements per corregir 
el desenvolupament històric del municipi, mancat 
d’organització i visió global”.

El POUM contempla el possible creixement futur des de la 
voluntat de relligar barris entre si en un municipi dispers, 
però introduint-hi noves zones verdes que harmonitzin 
les edificacions i els barris amb les zones rurals. Entre 
les noves zones verdes projectades, destaca la de la 
Riera de Caldes com a gran eix de cohesió al centre del 
municipi. A més, el POUM identifica i protegeix zones 
amb valor paisatgístic i natural. També preveu la creació 
de nous vials amb l’objectiu de millorar la mobilitat 
interna i descongestionar l’avinguda Catalunya perquè 
pugui deixar de ser una carretera per esdevenir una 
autèntica via urbana; “més humana”, segons Bertran.
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Millores en l’accessibilitat i 
la seguretat viària

Conveni amb Santa Perpètua pel transport adaptat

El CAP perd el servei de 
ginecologia
Des del passat 1 de juliol, el servei de 
ginecòleg es fa a Mollet

L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb 
el consistori de Sta. Perpètua de Mogoda per mantenir la 
línia de transport adaptat que porta a persones de la vila 
i del municipi veí a centres de dia i ocupacionals per a 
discapacitats que estan situats al Vallès Oriental, a la 
Roca del Vallès i Mollet del Vallès. 

La línia és executada per l’empresa Serrat mitjançant 
una licitació de 24.000 euros, vigent des de l’1 d’abril i 
fins al 31 de març del 2013. Ambdós ajuntaments han 
mancomunat aquest servei, que requereix copagament per 
part dels usuaris, per poder-lo finançar.

En paral·lel, existeix una segona línia de transport adaptat 
que duu usuaris de la vila a centres del Vallès Occidental, 
a Sabadell i Badia del Vallès. Aquest servei no té cap cost 
per a l’Ajuntament. El proporciona l’empresa Visiocom, que 
cedeix el vehicle perquè l’utilitza com a suport publicitari. 
La vigència d’aquest conveni finalitza al juliol del 2012. 
“L’Ajuntament negocia amb empreses de transport per 
poder mantenir la línia”, especifica la regidora de Serveis 
Socials, Carme Cabeza, qui afegeix: “Farem tot el possible 
per no deixar els usuaris sense aquest servei”. De fet, 
l’Ajuntament planteja mancomunar també aquesta línia 
amb altres municipis.

Des del passat 1 de juliol, la ciutadania de Palau-solità 
i Plegamans ha d’anar al centre d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva (ASSIR), a l’Hospital de Mollet, per 
accedir al servei mèdic obstetraginecològic. El Centre 
d’Atenció Primària (CAP) del municipi conserva el 
servei de llevadora, que inclou l’atenció maternoinfantil, 
assessorament reproductiu i contraceptiu, contracepció 
d’urgència, prevenció del càncer cèrvix uterí i de la 
incontinència urinària, entre altres. 

La Tinent d’Alcalde d’Acció Social i regidora de Salut 
de l’Ajuntament, Carme Cabeza, valora la notícia com 
a negativa ja que “a causa de les retallades, a Palau 
ens quedem sense ginecòleg, encara que mantenim el 
servei de llevadora i es seguiran fent els controls dels 
embarassos al municipi. Però considerem molt negativa 
aquesta política de retallades que està realitzant el 
govern de la Generalitat i que afecten molt especialment 
la salut i l’educació de la ciutadania”. “Com a Ajuntament 
-manifesta- no podem més que mostrar la nostra 
disconformitat amb aquesta decisió i vetllar perquè els 
serveis derivats funcionin correctament i, de no ser així, 
denunciar-ho als responsables del Servei Català de la 
Salut”.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha passat a formar part del  
Consell de Participació Ciutadana de la Fundació Sanitària 
Mollet, un espai que permet traslladar la veu de la 
ciutadania en referència a l’assistència sanitària de l’àrea 
d’influència de l’entorn de l’Hospital de Mollet.

ACTUALITAT

L’Ajuntament duu a terme un extens pla de millora de la via 
pública, amb l’objectiu primordial de millorar l’accessibilitat 
de totes les persones i la seguretat viària. Les actuacions 
inclouen l’adaptació de voreres i cruïlles a més a més 
de millores en la senyalització viària. Alguns dels treballs 
s’han dut a terme seguint les recomanacions de l’estudi 
sobre Camins Escolars que la Diputació de Barcelona ha fet 
a instància de l’Ajuntament i que té, entre altres objectius, 
fer més segurs els itineraris que utilitzen els alumnes de 
les escoles públiques.

Entre les millores realitzades, hi ha l’adaptació de 
voreres en diversos punts, com la cruïlla entre el pg. de la 
Carrerada i el c. Dom Bosco, l’entorn de l’Escola Bressol 
Patufet i altres carrers de diversos barris. Les obres són 
realitzades pels professionals de les Brigades Municipals 
i per treballadors contractats per l’Ajuntament a través del 
Projecte Impuls del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Carme Sanz, Regidoria 
de Manteniment 
d’espais públics

Carme Cabeza, Tinent 
d’Alcaldia d’Acció 
Social 

“Hi ha un pla 
d’obres i que es 
desenvolupa durant 
el 2012, que 
continuarà durant 
els propers anys”

“A causa de les 
retallades, a Palau 
ens quedem sense 
ginecòleg. Ens 
estan retallant la 
salut i l’educació”
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L’Ajuntament enllesteix durant aquest estiu els diversos 
treballs per adaptar l’edifici que acollia el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) per reconvertir-lo en el nou Centre Cívic 
del municipi. L’Ajuntament preveu inaugurar-lo durant la 
Festa Major 2012, de manera que la ciutadania comenci a 
utilitzar-lo a finals d’estiu.

L’objectiu del Centre Cívic és proporcionar espais de 
qualitat a les entitas on hi puguin desenvolupar les 
seves activitats. “Els espais seran compartits per totes 
les entitats”, especifica el regidor d’Equipaments, David 
Abascal. Alhora, “es vol aconseguir que el nou Centre Cívic 
esdevingui un punt de trobada per a l’ampli teixit social 
del municipi”, afegeix Abascal. Per tal de poder fer ús dels 
espais, les entitats han de demanar-ho amb antelació 
a la Masia de Can Cortès. Amb tot, es donarà un espai 
fixe a l’entitat ADISPAP (Associació de Discapacitats de 
Palau-solità i Plegamans), donat que realitzen activitats 
permanents amb els seus associats. També s’adjudicarà 
la sala annexa de l’antic CAP a la Creu Roja, cosa que 
permetrà que aquesta associació torni a tenir una seu 
estable al municipi.

Un cop rehabilitat i adaptat al nou ús, l’edifici comptarà 
amb diversos tipus de sala, entre les quals n’hi ha una 
pavimentada amb parquet per poder fer-hi dansa o altres 
activitats similars. També inclou tallers equipats amb pica i 
aixetes d’aigua, imprescindibles per fer classes de pintura, 
per exemple. Tot l’edifici està connectat a internet i té 
xarxa wi-fi.  

L’adaptació de l’antic CAP per integrar-hi les entitats 
permet alliberar altres espais en edificis municipals. El 
cas més rellevant és el de l’edifici de Serveis Socials. 
Dues de les tres plantes de l’immoble es destinaven a 
entitats, cosa que obligava a les treballadores i als usuaris 
de Serveis Socials a amuntegar-se a la planta baixa. 
Aquesta situació havia provocat informes negatius de 
la Inspecció de Treball. Amb la redistribució dels espais 
que s’alliberaran, l’Ajuntament preveu millorar l’espai de 
feina de les treballadores i poder atendre la ciutadania en 
condicions òptimes d’espai i intimitat.

El cost per fer de l’antic CAP el nou Centre Cívic és de 36 
mil euros, aproximadament. Dins d’aquesta xifra s’inclouen 
les feines fetes pel personal de brigades de l’Ajuntament, 
les feines d’obra i pintura que han estat contractades a 
empreses externes, el material utilitzat i el mobiliari.

ACTUALITAT

David Abascal,
regidor d’Equipaments

“Els espais 
seran compartits 
per totes les 
entitats i hi 
tindran un nou 
punt de trobada”

Nou Centre Cívic a l’antic 
CAP
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Mobilitat més segura amb 
els Camins Escolars

350 alumnes participen a 
la tercera Gimcamàtica

La Generalitat de Catalunya retalla la seva aportació 
econòmica a les places d’escoles bressol municipals

La Diputació de Barcelona ha entregat l’Estudi de Camins 
Escolars del municipi a l’Ajuntament. És un document 
que “proposa actuacions urbanístiques i educatives 
per promoure que els infants vagin a l’escola en modes 
sostenibles i de manera autònoma i segura”, comenta 
Joan Carles Tinoco, regidor d’Educació. A l’Estudi es 
proposen actuacions urbanístiques, com la instal·lació de 
plataformes a nivell, l’ampliació de voreres, l’adaptació de 
passos de vianants i la implantació de nous, la reordenació 
d’aparcaments o la senyalització dels camins escolars, 
entre altres mesures.

D’entre les millores urbanístiques proposades, l’Ajuntament 
ja n’ha executat algunes i té previst realitzar-ne més 
durant aquest estiu, aprofitant les vacances escolars. En 
total, el pressupost municipal d’enguany dedica 45.000 
euros per a aquestes actuacions, que inclouen millores en 
les voreres per fer-les més accessibles i segures, o accions 
en la senyalització viària, entre altres. “L’equip de govern 
preveu recollir més actuacions recomanades a l’Estudi en 
el pressupost municipal del proper any”, explica la regidora 
de Manteniment d’Espais Públics, Carme Sanz.

Un total de 350 alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO 
han participar en la tercera edició de la Gimcamàtica del 
municipi. L’activitat, que se celebra cada dos anys, s’ha 
celebrat a la plaça de Ca l’Estruch. Es tracta d’una gimcana 
en la que els alumnes participen en jocs matemàtics que 
“ells mateixos han ideat i preparat”, explica Montse Pedrol, 
professora de l’Institut Ramon Casas i Carbó que han 
coordinat la iniciativa. El regidor d’Educació, Joan Carles 
Tinoco, ha destacat el gran valor pedagògic de l’activitat.

L’Ajuntament s’ha posicionat clarament en contra de la 
retallada en l’aportació que fa la Generalitat de Catalunya 
per finançar les places de les escoles bressol. El 
Departament d’Ensenyament va anunciar a principis de 
juny que redueix la seva aportació a 875 euros per plaça i 
any en el curs 2012-2013. El consistori de la vila no hi està 
d’acord i per això s’ha adherit a les propostes d’actuació 
aprovades a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
en la reunió celebrada el 14 de juny.

Padrós va manifestar “el perill que pateix el model educatiu 
que ha permès a la dona incorporar-se plenament en el 
mercat laboral”. “Ara es vol destruir tot allò que s’ha 
aconseguit”, va afegir l’Alcaldessa. El Tinent d’Alcalde  
d’Educació i Cultura del consistori, Joan Carles Tinoco, 
concreta: “L’Ajuntament havia fet càlculs, però tenint 
en compte l’anunci fet al mes de maig segons el qual 
la Generalitat es comprometia a aportar 1.000 euros per 
plaça i any, quantitat que tornen a rebaixar”. En tot cas, el 
regidor avança que “es tractarà la qüestió al setembre dins 

el Consell Municipal d’Educació per valorar les diverses 
opcions i trobar l’equilibri entre els percentatges que poden 
assumir les famílies i l’Ajuntament i evitar que el servei 
deixi de tenir sentit per culpa d’un cost inassumible”. I és 
que aquesta rebaixa suposa que la Generalitat passi a 
finançar només el 25% del cost de cada plaça quan fins 
ara es feia càrrec del 50%. L’Ajuntament està obligat a 
proveir un altre 25%, cosa pot provocar que les famílies 
hagin de pagar el 50% del servei en el proper curs (uns 
300 euros de mitjana al mes, segons la FMC). A més, 
la Generalitat no té intenció de convocar cap beca que 
complementi els 875 euros anunciats per plaça i any.

Teresa Padrós, 
Alcaldessa

“Es posa en 
perill el model 
educatiu que ha 
permès a la dona 
incorporar-se al 
món laboral”

ACTUALITAT



elButlletíjuliol2012 7

Els joves diuen la seva a 
Participalau

Els joves posen molt bona nota a les sales d’estudi 
nocturnes de l’Espai Jove l’Escorxador

S’inaugura el Galliner, els bucs 
d’assaig de l’Escorxador

Una quinzena de joves han acudit a la convocatòria d’enguany 
del Participalau, les jornades participatives que ha organitzat 
l’Ajuntament en col·laboració amb l’Associació d’Estudiants 
de Palau-solità i Plegamans i la Descoordinadora, la 
federació d’entitats juvenils del municipi. Enguany s’ha 
celebrat els dies 19 i 20 de maig, a la casa de colònies Mas 
Badó, de Sant Quirze de Safaja. Hi van anar una quinzena 
de joves, d’entre 15 i 21 anys d’edat, acompanyats per 
dinamitzadors de l’Espai Jove l’Escorxador.

El regidor de Joventut, Joan Carles Tinoco, subratlla 
“l’ambient molt positiu que va imperar en les jorandes 
i l’enorme grau d’implicació dels participants”. De fet, 
molts d’ells van demanar que en properes edicions comptin 
amb més dies de durada. Entre les activitats que van fer-hi, 
s’hi compten jocs, dinàmiques de grup i debats sobre la 
participació dels joves. Els joves van concloure que s’ha de 
reforçar la visibilitat del col·lectiu com a part activa de la 
societat, que hauria de tenir en compte les seves opinions. 
A més, van posar l’accent en canviar la imatge negativa i 
estigmatitzada que part de la societat té sobre els joves.

El servei de les Sales d’Estudi Nocturnes que des de fa uns 
anys organitza l’Espai Jove ha rebut enguany una molt bona 
valoració per part dels joves que l’han utilitzat. El servei 
de l’Escorxador ha tingut un total de 73 usos, efectuats 
per 35 estudiants diferents. Al 2011, 21 estudiants en 
van fer 30 usos; al 2010, 27 persones hi van anar 47 
cops. El servei ha coincidit amb els exàmens d’ESO, 
batxillerat, selectivitat i estudis universitaris. El regidor 
d’Educació, Joan Carles Tinoco, manifesta que “les dades 
i les valoracions demostren la consolidació i la utilitat 
d’aquest servei”.

Les Sales d’Estudi han funcionat des del 24 de maig i fins 
el 3 de juliol, de dilluns a dijous, de 21 a 01h. S’ha posat a 
disposició dels joves dues sales equipades amb xarxa wi-fi, 
ordinadors connectats a internet i impressora. A més, els 
joves van comptar en tot moment amb un responsable de 
les sales que els informava i assessorava. Aquest servei 
s’ha organitzat de manera conjunta amb l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, per sumar recursos i coordinar els 
horaris amb els de l’Espai Jove el Toc, de la vila veïna. 
“Esperem continuar la col·laboració amb Caldes per millorar 
l’oferta per als jove d’ambdós municipis”, afegeix Tinoco.

El Galliner, nom amb el que s’han batejat els bucs d’assaig 
de l’Espai Jove l’Escorxador, ja s’ha inaugurat oficialment 
amb la festa i concert que van tenir lloc el divendres 29 
de juny, en el que van participar un centenar de joves.
El Galliner és el primer pas d’un ambiciós projecte: la 
Plataforma Musical de Palau-solità i Plegamans. La 
intenció és que el Galliner i l’Escorxador siguin el punt de 
trobada de grups i músics, del municipi i del seu entorn, 
i així crear una plataforma que serveixi per promocionar 
grups, agitar l’escena musical, organitzar concerts i bolos, 
fer cursos de formació i altres activitats.

El regidor de Joventut, Joan Carles Tinoco, ha volgut 
destacar el paper de les entitats juvenils del municipi, que 
han participat activament tant en la creació de l’Espai Jove 
l’Escorxador, com en la seva cogestió amb l’Ajuntament i 
la posada en marxa dels bucs d’assaig.

Recorden que 
són part activa 
de la societat

ACTUALITAT

“Cal destacar 
el paper de les 
entitats en la 
creació dels bucs 
i en la cogestió 
de l’Escorxador”

Joan Carles Tinoco, 
regidor de Joventut
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Desbrossades per 
salubritat i prevenir 
incendis

Sensibilització en la Festa 
del Medi Ambient

Amb la recollida porta a porta la vila es consolida com 
un dels municipis que més i millor reciclen

L’Ajuntament ha dut a terme en les darrers setmanes la 
campanya anual de desbrossades per prevenir incendis 
i per assegurar la salubritat al municipi. Les brigades de 
Parcs i Jardins efectuen les neteges en els terrenys de 
titularitat municipal, bàsicament zones verdes, a més 
d’altres terrenys, els marges de carreteres i una franja de 
seguretat de 25 metres en les urbanitzacions que llinden 
amb camps o boscos, a partir de les cases que fan de límit 
de les mateixes.

Pel que fa als terrenys de titularitat privada, són els 
propietaris qui estan obligats a fer les desbrossades. 
L’Ajuntament ha requerit enguany en 50 casos als 
propietaris perquè les facin. Alguns d’aquests requeriments 
s’han engegat a partir de la col·laboració dels ciutadans 
que han denunciat l’incompliment d’aquesta obligació. 

En el cas que un propietari no la compleixi, el consistori 
inicia un expedient que pot tancar-se amb una multa 
coercitiva. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha organitzat la 
Festa del Medi Ambient, un matí ple d’activitats adreçades 
a les families on l’objectiu principal era la conscienciació 
de la ciutadania al voltant del medi ambient, amb aspectes 
com la separació de residus o l’estalvi energètic.
El regidor de Medi Ambient, Pedro Sánchez, ha explicat 
que l’Ajuntament ha decidit organitzar aquesta festa 
“per la importància que té el fet de fomentar els hàbits 
respectuosos amb el Medi Ambient”.

Els resultats de la recollida de residus de l’any 2011 
consoliden les bones xifres de Palau-solità i Plegamans pel 
que fa al reciclatge. Així, el 79,48% de les escombraries 
que es van generar al municipi són valoritzables; és 
a dir, que s’han separat convenientment per poder ser 
reciclades. L’altre 20,52% és el rebuig, que no es pot 
reciclar. El regidor de Gestió Ambiental, Pedro Sánchez, 
recorda que “es tracta d’un èxit col·lectiu de la població 
del municipi, que es pren seriosament el reciclatge”. I això 
té premi: cada principi de mes la Deixalleria rep una saca 
de compost elaborat amb els residus orgànics per repartir 
entre la població. 

L’Agència Catalana de Residus publica cada any una 
comparativa de la recollida de residus als municipis del 
Vallès Occidental. La darrera és la del 2010. En aquell any 
Matadapera i Palau-solità i Plegamans van encapçalar el 
rànking com als municipis on més i millor se separen els 
residus, i dels quals, per tant, més recuperació se’n fa. 

Al 2010, el 97,59% dels residus de Matadapera van ser 
reciclabes per haver-se recollit de forma selectiva. A Palau-
solità i Plegamans, aquest percentatge va ser el 76,25%. 

A molta distància es va situar el tercer municipi del 
rànquing, que és St. Llorenç Savall, amb un 40,97% 
d’escombraries valoritzables. La mitjana del 2010 
a la comarca va ser el 36,5%; a Catalunya, el 40,57%. 
Matadapera i Palau-solità i Plegamans són els únics 
municipis de la comarca que tenen implantat el sistema 
de recollida porta a porta dels residus orgànics i el rebuig. 
A Matadapera, a més, s’utilitza aquest sistema per recollir 
paper i cartró, vidre i envasos. La resta de municipis 
recullen els residus mitjançant els contenidors al carrer.Pedro Sánchez,

Regidor de Gestió Ambiental

“És un èxit 
col·lectiu de la 
població, que es 
pren seriosament 
el reciclatge”

ACTUALITAT

Nous contenidors per a l’oli domèstic
L’Ajuntament ha instal·lat 10 nous contenidors d’oli, que substitueixen els 
antics 3 que hi havia. També canvia el sistema: Ara només cal acumular l’oli a 
casa en una ampolla de plàstic de fins a 2 litres, tapar-la un cop estigui plena i 
llençar-la al contenidor. El consistori ha repartit embuts especials per fer-ho amb 
més comoditat. Els nous contenidors es troben als següents punts: c. Major, 
Camí Reial (Carrer de Dalt), Camí de la Serra i a als carrers Padró, St. Joan, 
Boters, Nou, Sagrerar i Tarragona.
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L’abonament T10 Social, que va implantar l’Ajuntament 
per incentivar l’ús de l’autobús urbà a partir del febrer 
d’aquest any ha tingut una resposta immediata per part 
dels usuaris, que s’han més que duplicat. De fet, entre 
gener i juny del 2012 hi ha hagut un total de 5.233 usos, 
xifra superior a la registrada durant tot l’any 2011, quan 
l’autobús va donar servei a un total de 5.192 viatgers. Ja al 
febrer hi va haver un considerable augment d’usos, amb un 
total de 715 quan al gener hi va haver 347. Al març la xifra 
va augmentar a 1.049, si bé és al maig quan s’ha assolit 

el màxim històric de l’autobús urbà: 1.138 usos. L’anterior 
rècord va ser a l’abril del 2010, amb 640 viatgers.

El regidor Pedro Sánchez, es mostra satisfet amb aquests 
resultats: “L’augment d’usuaris dóna arguments per 
continuar finançant aquest servei, que és deficitari”. Això 
sí, l’augment de viatjers farà que la Generalitat ampliï 
la subvenció que atorga als ajuntaments en funció del 
nombre d’usuaris. I és que l’Ajuntament es fa càrrec dels 
98.000 euros en què s’ha xifrat el cost del servei durant 
al 2012, i a més subvenciona la T10 Social; el consistori 
paga els 7,40 euros que costa cada abonament mentre 
que els usuaris l’adquireixen per 3 euros. Es pot comprar 
als estancs Palou (av. Catalunya, 229) i Asturgó (av. 
Catalunya, 129).

Es multipliquen els usuaris del bus urbà amb la 
implantació de la T10 Social

Entre gener i 
juny del 2012 
s’ha superat el 
nombre d’usuaris 
registrat en tot 
l’any 2011

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha posat en 
marxa el registre d’absències, un servei que permet a 
la ciutadania posar en coneixement de la Policia Local 
els dies de vacances que estaran fora del domicili 
per tal de fer una vigilància més controlada d’aquests 
habitatges.

La ciutadania del municipi que vulgui utilitzar aquest 
servei, només s’ha de personar a la Prefectura de la 
Policia Local i omplir un document en el que s’informa 
dels dies que estarà fora del domicili i de la persona de 
contacte en cas d’haver d’avisar d’alguna incidència 
en l’habitatge. 

Un cop fet aquest tràmit, la Policia Local incorpora el 
document a les ordres de servei diàries, el que permet 
a les patrulles de seguretat ciutadana fer una vigilància 
especial durant les 24 hores del dia.

A partir d’aquest estiu, el registre d’absències estarà 
actiu durant tot l’any per aquelles persones que 
realitzen absències del seu domicili per un espai de 
temps igual i/o superior a una setmana, bé sigui per 
vacances o per altres motius.

ACTUALITAT

Registre d’absències: 
més seguretat per 
vacances i tot l’any

L’Ajuntament signa el 
conveni amb Protecció Civil
L’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, 
i el President de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil del municipi, Daniel Ruiz, han signat el nou conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats. Padrós va explicar 
que la col·laboració entre les dues entitats es remunta a 
l’any 2000: “Des d’aleshores que hem treballat moltíssim 
amb els Voluntaris de Protecció Civil, abans com a 
agrupació i ara com a associació”. “Agraïm el treball que 
duen a terme des de fa molts anys en col·laboració amb la 
Policia Local i atenent els Plans d’Emergència, així com la 
seva participació activa en els esdeveniments que tenen 
lloc a la població”, va continuar Padrós.

Per la seva banda, Daniel Ruiz ha explicat que “el conveni 
introdueix canvis importants arrel la negociació feta en el 
darrer any amb l’objectiu de continuar donant el servei a la 
població”. El representant dels voluntaris ha posat l’accent 
en la inclusió d’un apartat que preveu la formació del 
voluntariat a la Direcció General d’Emergències i Seguretat 
Civil de Catalunya i a càrrec de l’Ajuntament. 

“El nou conveni 
preveu la 
formació del 
voluntariat 
a càrrec de 
l’Ajuntament”

Les patrulles vigilen 
les llars registrades
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EN IMATGES

Més de 20 mil visitants 
al Mercat Medieval 2012
L’edició d’enguany (26 i 27 de maig) ha tornat a assolir 
un èxit rotund pel que a l’afluència de visitants i a la 
participació ciutadana. La principal novetat respecte 
als anys anteriors és que, tot i mantenir el Castell de 
Plegamans com a centre de l’esdeveniment, s’ha estès 
cap a una nova ubicació: el Parc situat on hi havia 
l’antiga Granja d’en Linares, creat al 2009. Això va 
permetre, a més, alliberar l’av. Catalunya, que va ro-
mandre oberta al trànsit durant tot el cap de setmana. 
L’Ajuntament agraeix la implicació de tothom.
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Bona part dels alumnes dels cursos de català que imparteix 
el Consorci per a la Normalització Lingüística a Palau-solità 
i Plegamans amb la col·laboració de l’Ajuntament van 
participar en la festa de cloenda que es va celebrar el 14 
de juny als jardins de Can Cortès. També van participar-
hi els voluntaris i els aprenents que han format les 38 
parelles lingüístiques de la 17ª edició del Voluntariat per 
la Llengua.  

L’Alcaldessa, Teresa Padrós, i el regidor de Cultura, Miquel 
Rovira, van acompanyar-los en aquesta festa de cloenda. 
Després de lliurar els premis del concurs de pastissos 
que s’hi va organitzar, l’Alcaldessa va felicitar a tots els 

alumnes, voluntaris i aprenents “per aprendre i ensenyar 
la llengua catalana”. El regidor de Cultura, es va mostrat 
alhora molt satisfet en comprovar “el gran nombre de 
persones que vol aprendre la llengua a través dels cursos i 
que participa en el Voluntariat per la Llengua, ja sigui com 
a voluntari o com a aprenent”. “Sens dubte, demostra que 
al poble tenim moltes persones que treballen activament 
per la integració i la cohesió social”, va afegir.

Els alumnes del nivell I1 dels cursos de català van ser 
els encarregats d’organitzar actes de la festa de cloenda. 
Es van llegir textos de Pere Calders, donat que enguany 
es recorda l’escriptor i la seva obra, es va fer una classe 
d’iniciació a la sardana amb la col·laboració de l’Agrupació 
Sardanista i una ballada de country conduïda per unes 
alumnes. Entre una cosa i l’altra, també hi va haver temps 
de degustar els pastissos que participaven al concurs.

Festa de cloenda del Voluntariat per la Llengua i dels 
cursos de català

Miquel Rovira, 
regidor de Cultura

“Al poble tenim 
persones que 
treballen per la 
integració i la 
cohesió social”

ACTUALITAT
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PROGRAMA Del 23 al 27 d’agost

DIMECRES 22

22.30h | Plaça de la vila (en cas 
de pluja a l’Envelat)
Cinema a la fresca amb la 
pel·lícula Blancaneus i la 
llegenda del caçador
Organitza: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans
Col·labora: Elecció de la pel·lícula 
per la Comissió de Festa Major

DIJOUS 23 

19.00h | Plaça de la Vila
Acte institucional

19.30h | Plaça de la Vila
Actuació del quadre de ball de 
l’associació Pura Raiz i el ballet 
Pura Sangre 
A continuació, vi d’honor
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz

20.30h | Plaça de la Vila
Sopar de “Duro”
Tria el bàndol (cabres, vaques o 
neutres) i porta’t el sopar. 
Cal reserva prèvia.
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans

Tot seguit | Plaça de la Vila
Antipregó
Una alternativa políticament 
incorrecta del pregó
Organitza: La Descoordinadora

21.00h | Plaça Federico Garcia 
Lorca
Inauguració de la Casa 
d’Andalusia, espectacle sorpresa 
i actuació del grup Palosanto
Organitza: Casa de Andalucia de 
Palau-solità i Plegamans

23.00h | Envelat
Concert amb Union MC’s i 
Chikos del Maiz
Entre les actuacions hi haurà 
“Batalla de gallos”

DIVENDRES 24 

9.30h | Espai Jove L’Escorxador
Frikimajor
Organitza: La Descoordinadora

11.00h | Plaça Onze de Setembre
Concurs de dibuix infantil
Tema: Diables i correfoc de festa 
major
1r repte dels Jocs Rurals: Els 
infants han d’anar amb les 

samarretes o mocadors de 
Cabres i Vaques.
Organitza: Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga
Col·labora: Frio Palau & Grupo 
Kalise Menorquina

17.00h | Plaça Onze de Setembre
Gimcana XXS
Organitza: La Descoordinadora

18.00h | Sala Polivalent
Ball de la gent gran a càrrec del 
Duet Ària

19.00h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes a càrrec de 
la cobla Lluïsos de Taradell
2n repte dels Jocs Rurals
Organitza: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans

21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major
Xarop de Canya presenta en 
col·laboració amb Las Miranda 
i Enèsim cia. de ball un pregó 
de Festa Major amb aires de 
principis de segle XX, amb aires 
de modernisme.

Tot seguit | Plaça de la Vila
Ballada de Gegants

Organitza: Geganters i Grallers de 
Palau-solità i Plegamans

21.30h | El corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball de 
l’associació Pura Raiz
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz

21.45 | Itinerant. Inici: Plaça de 
la Vila
Correbarres de Festa Major
Organitza: CJ Enfarrats
Col·labora: Batukada Festukada, 
La Teta, Di Fiore, La Clau, Pipa 
Pub, Da Pincho, Bar Piscines, 
Centro Cultural Andaluz, Cabres 
i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans.

22.00h | Plaça Federico Garcia 
Lorca
Ballet de la Casa d’Andalusia 
de Palau-solità i Plegamans 
Fantasia Flamenca i actuació del 
grup de guitarres 
Palosanto
Organitza: Casa de Andalucía de 
Palau-solità i Plegamans.

23.30h | Envelat
Concert amb Cuchillo de Palo i 
Lax’n’Busto

Vídeo de Cabres i Vaques per 
escalfar motors
 
Les Cabres i les Vaques són les protagonistes del vídeo que 
s’ha enregistrat per escalfar els motors de la Festa Major 
2012 i engrescar tothom a participar-hi. En el rodatge hi han 
participat desenes de persones del poble que, amb molt bon 
humor, van dedicar una tarda per fer-lo realitat. Totes mostren 
orgulloses els seus colors: el blau de les Vaques i el taronja 
de les Cabres. L’espot mostra com dos bessons, un de cada 
equip, s’entrenen a consciència per guanyar els reptes i els 
Jocs Rurals. Al final, són animats per les seves respectives 
aficions. L’Ajuntament ha col·laborat en la seva realització.
 
Veieu-lo a www.palauplegamans.cat o al ‘Youtube’

Les entitats, artífexs de la festa, valoren el procés participatiu
El programa de Festa Major s’ha elaborat a partir de les propostes i les reunions dutes a terme amb les entitats del poble, 
vehiculades també a través de la Comissió de Festes. L’Ajuntament ha demant l’opinió de les entitats respecte aquest 
procés. En general, totes les respostes el valoren molt positivament, per considerar-lo molt participatiu, obert i respectuós. 
D’entre les qüestions més positives, destaquen el fet que cadascú va poder dir la seva, la implicació de tothom i la 
interrelació creada entre els membres d’entitats molt diverses, sempre des del respecte i el reconeixement per la feina i 
les propostes dels demés. Pel que fa als punts a millorar, alguns consideren que s’han fet massa reunions i, en ocasions, 
repetitives. D’altres, en canvi consideren que estaven molt ben estructurades, i preferirien conèixer millor la globalitat de 
les activitats del programa, més enllà de les que organitzen directament. N’hi ha també que prefereixen esperar a veure els 
resultats abans d’assenyalar els punts a millorar. L’Ajuntament agraeix a tothom la feina i la implicació de tothom.

VISCA LA FESTA MAJOR!
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ESCRIT ENTITATS

PROGRAMA
A continuació | Envelat
Dj Nie

00.00h | Corral de l’Envelat
Taller de serigrafia de 
samarretes 
Organitza: La Descoordinadora

00.30h | Corral de l’Envelat
Concurs de menjar flams
Inscripcions mitja hora abans al 
corral de Cabres i Vaques 
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans

DISSABTE 25

09.00h | Sala Polivalent (fins a 
les 21h ininterrompudament)
5a marató de donació de sang 
de Palau-solità i Plegamans
Organitza: Banc de sang i teixits, 
Associació de Donants de Sang 
del Vallès Occidental, Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans.

10.00h | Plaça Onze de Setembre 
Matinal familiar amb el taller de 
Circ la Berta, Titellarium, taller 
de titelles de tija del món i de 
fermalls de Festa Major 

11.00h | Parc Hostal del Fum
Tren de Palau, dia de portes 
obertes
Organitza: Associació Cultural 
d’Amics del Ferrocarril tren de 
Palau.

12.00h | Plaça de la Vila
Bassal Rock a càrrec 
d’Ambäukatunàvia i correaigua 
Col·labora: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans i els 
Deixebles del Dimoni de la Pedra 
Llarga

13.15h | Plaça Onze de Setembre 
Concert Vermut de Cabres i 
Vaques amb Els Laietans
Hi haurà servei de bar
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans

17.00h | Plaça Federico Garcia 
Lorca
Xocolatada popular i 
magdalenes
Organitza: Casa de Andalucía de 
Palau-solità i Plegamans

17.00h | c. Anselm Claver
Torneig de partides simultànies 
d’escacs a càrrec d’un mestre 
català 
Organitza: Club Escacs de Palau-
solità i Plegamans

17.15h | Itinerant. Inici: Plaça 
Onze de Setembre
Cercavila d’entrada a plaça amb 
El Laietans
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans

18.00h | Plaça de la Vila
Tarda Castellera amb els 
Castellers de Caldes, els Xicots 
de Vilafranca i els Saballuts, 
castellers de Sabadell
3r repte dels Jocs Rurals

Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada Popular
Col·labora: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans, 
Centro Cultural Andaluz, Cabres 

i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans.

19.30h | Plaça de ca l’Estruch
IV Marató de Country de Festa 
Major amb el concert de Kalimba 
& The Texans
Concentració de motos dels 
participants, cotxes americans i 
servei de bar.
Organitza: Associació Country 
Can Falguera
Col·labora: Associació American 
Cars

19.30h | Skatepark
Exhibició al Skatepark
Organitza: La Casa de Andalucia 
de Palau-solità i Plegamans

20.00h | Envelat – Aforament 
limitat
Concert de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Maravella

21.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Sopar Barbacoa
Organització: Associació Country 
Can Falguera

22.00h | Corral de l’Envelat
Dansa del ventre a càrrec de 
Nadima - Dansa Oriental
Organitza: CJ Enfarrats

22.00h | Plaça de la Vila
Arribada del Dimoni de la Pedra 
Llarga de les calderes d’en Pere 
Botero
Organitza: Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga

Tot seguit | Itinerant. Inici: Plaça 
de la Vila
Correfoc a càrrec dels Deixebles 
del Dimoni de la Pedra Llarga, 
Diables de Caldes i Diables de 
Parets
Organitza: Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga
Col·labora amb els Deixebles: 
Fusteria Santi, Pintors J. Grau i 
PERTEX S.L.L.

22.00h | Plaça Federico Garcia 
Lorca
Actuació del grup Palosanto i de 
Fantasia Flamenca
Organitza: Casa de Andalucia de 
Palau-solità i Plegamans

22.30h | El corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball de 
l’associació Pura Raiz
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz

22.30h | Plaça de Ca l’Estruch 
Continuació IV Marató Country de 
Festa Major
Col·laboració especial del la 
professora Montse Sweet, 50 
balls amb exhibicions i sorteigs
Organitza: Associació Country 
Can Falguera
Col·labora: Boutique del Country

00.00h | Envelat
Ball de Gala a càrrec de 
l’Orquestra Maravella

00.00h | Plaça de la Vila
Ball del Dimoni de la Pedra Llarga 
amb Hotel Cochambre

02.00h | Envelat
Sant Gaudenci  Dj set

DIUMENGE 26

09.00h | Al bosc de Can Pavana
XXXII Cursa popular Maria Víctor
Opció cursa participant caminat. 
Per més informació consulteu el 
web de l’ajuntament.

10.00h | Bosc de Can Pavana
Esmorzar popular
Organitza: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Carnisseria 
Montserrat

10.30h | Bosc de Can Pavana
Paraventura: rocodroms, pont 
tibetà i tirolina

10.30h | Bosc de Can Pavana
Jocs de SOLC: bitlles, trencar 
l’olla, tirar la corda, curses de 
sac...

12.00h | Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes a càrrec de 
la cobla Ciutat de Terrassa
Organitza: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans

14.00h | Plaça Federico Garcia 
Lorca
Gran Paella
Organitza: Casa de Andalucia de 
Palau-solità i Plegamans

18.00h | Camp Municipal de 
Futbol
F.C. Palau-solità i Plegamans - 
C.D. Olímpic Can Fatjó
Organitza: Futbol Club Palau-
solità i Plegamans

18.00 | Itinerant. Inici: Plaça de 
Ca l’Estruch
Fi Jocs Rurals
Organitza: La Descoordinadora

19.30h | Plaça de la Vila
Cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Bergantí
Cantada d’introducció a càrrec de 
Els Escamarlans de Palau
A la mitja part lliurament dels 
premis del concurs de cartells i 
del concurs de fotografia
Col·labora: Deixebles del 
Dimoni de la pedra llarga i Els 
Escamarlans de Palau

22.00h | El corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball de 
l’associació Pura Raiz
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz

23.30h | Plaça de la Vila
Escenari Boig a càrrec de la 
Karaoke Band

01.00h | Corral de l’Envelat
Concurs de Tiu-Tius
Inscripcions mitja hora abans al 
corral del CJ Enfarrats
Organitza: CJ Enfarrats

01.00h | Envelat
Ball del Confetti amb l’orquestra 
Tràfic i dj. Dr. Clandestino

06.00h | Itinerant. Inici: Envelat
Empalmada amb Beduins 
Brassband
Despertem el poble amb 
xaranga fins arribar al Castell de 
Plegamans.

DILLUNS 27

7.30h | Castell de Plegamans
Esmorzar resacós
Xocolatada, música i festa de 
l’escuma
Organitza: La Descoordinadora
Col·labora: Centro Cultural 
Andaluz

12.00h | Plaça de la Vila
Landry el rumbero amb festa 
d’escuma final
Lliurament dels premis del 
concurs infantil de dibuix
Col·labora: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans i els 
Deixebles del Dimoni de la Pedra 
Llarga

13.00h | Restaurant Can Joan
Vermut i dinar de la gent gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

17.00h | Plaça de Ca l’Estruch
IV concurs de Cuina de 
Supervivència
Organitza: La Descoordinadora

20.00h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb Jazzbona 
Big Band 

21.00h | El corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball de 
l’associació Pura Raiz
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz

22.15h | Plaça de la Vila
Flashmob de passi-ho bé!
Organitza: Cabres i Vaques de 
Palau-solità i Plegamans

22.30h | Envelat
Sopar i ball de Fins a la FESTA 
MAJOR de l’any que ve amb The 
Crabb Appels 
Guanyadors del concurs de 
música jove
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ATAC A L’ESTAT DEL 
BENESTAR

Estem vivint el pitjor atac 
contra l’estat del benestar 
dels darrers anys. Els governs 
del PP a Madrid i de CiU a 
Catalunya ens estan retallant, 
dia a dia, tots els drets 
aconseguits durant anys de 
lluites, treball, constància i 
esforç.

Cada dia ens llevem amb 
una nova retallada, amb una 
nova imposició, amb pujades 
d’impostos i baixades de 
sous, amb retallades de 
plantilles de treballadors, 
d’ajuts socials... fins quan 
podrem seguir així?
Els ajuntaments també 
patim. Ara ens diuen que 
als ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants ens 
trauran els serveis que no 
són obligatoris que prestem 
a la nostra ciutadania per tal 
de reduir despesa. Es tracta 
de serveis com les escoles 
bressol, escoles de música, 
la recollida selectiva, els 
serveis socials, els serveis 
d’ocupació, la policia local, 
protecció civil, el transport 
urbà i interurbà, les polítiques 
de joventut, de sanitat, de 
consum, de cultura, de festes, 
de comunicació, d’indústria, 
comerç i turisme i de salut 
pública. Alguna cosa més, sr. 
Rajoy?

Des del PSC no acceptem 
aquesta imposició, no creiem 
en les directrius de retallades 
sense alternatives socials. Els 
ajuntaments hem de poder 
ajudar la nostra ciutadania, i 
ens ho han de deixar fer. No 
volem tornar 40 anys enrere!

ELS INCOMPLIMENTS DEL 
GOVERN

A més de passar-se un 
any sense fer res, el 
govern segueix incomplint 
reiteradament amb allò que 
pugui ser sospitós d’haver-
se impulsat des de l’anterior 
Govern. 
Per exemple, el preacord 
amb els representants de la 
Policia Local. Una qüestió 
clarament de voluntat 
política o no, que s’amaga 
darrera d’arguments legals 
com excusa per no dir que 
prioritzen destinar els diners 
a altres coses, perfectament 
legítim, però que ho diguin 
clarament i no enganyin a 
ningú. Presenten un informe 
a mida, basat en un decret 
derogat!! El RD 8/2010 
és un decret derogat i 
substituit pel RD 20/2011. 
Quan tots els informes de 
la Federació de Municipis, 
FMP i la Diputació enfoquen 
la interpretació d’aquests 
decrets en el sentit de 
complir amb la voluntat de 
contenir el dèficit públic, però 
al mateix temps preservar 
el dret  a l’autoorganització 
de les Entitats Locals. El 
preacord signat pel Govern 
liderat per CiU no només 
complia amb la llei, si no 
que aconseguia estalvis 
importants en despeses 
de personal per serveis 
extraordinaris de la Policia. 
Aquest és l’únic marc legal 
que cal mantenir. 
Un altre exemple 
d’incompliment és el 
compromís de mantenir la 
implicació de tots els grups 
en els treballs del POUM, 
tal i com havia fet CiU, per 
permetre que ICV, amb la 
clau del Govern, introdueixi 
canvis al document encara 
que posi en risc el consens 
sobre el document per part 
de tots.
Esperem que corregeixin 
aquesta actitud que només 
empobreix el nostre poble, 
i el fa anar enrere en lloc 
d’avançar.

POUM

Fa uns dies es van fer unes 
jornades informatives per 
presentar a la ciutadania 
un document amb les 
característiques i els 
objectius principals de la 
proposta de Pla d’ordenació 
urbanística municipal 
(POUM). Ha hagut de passar 
un any, des que estem 
en el Govern, per poder 
fer aquesta presentació; 
Certament, més temps 
del que haguéssim volgut 
i que vam preveure en un 
principi. La demora ha 
estat ineludible. Ha calgut 
aquest temps perquè els 
tècnics, en base als treballs 
fets en anteriors mandats, 
enllestissin la feina pendent 
i elaboressin un document 
sobre el qual poder parlar 
i debatre. Fer-ho més aviat 
hagués suposat parlar-ne 
en base a suposicions 
i voluntats, sense una 
proposta concreta plasmada 
sobre paper, una situació 
que tenint en compte la 
importància i la història 
d’aquest Pla hem volgut 
evitar.

Ara és el torn de la 
ciutadania. Com es va dir en 
les jornades de presentació, 
la regidora Àngels Marcuello 
no escatimarà esforços per 
fer les trobades que calguin 
amb diferents sectors de la 
població per informar i parlar 
sobre el POUM. No només 
volem que ningú se senti 
desinformat, per això també 
s’habilitarà un espai en el 
portal web de l’Ajuntament, 
sinó que tothom ha de 
tenir l’oportunitat de fer 
suggeriments i aportacions, 
per poder debatre-les i mirar 
d’arribar al màxim consens 
possible.

ESPANYA, SÍ !

La Selecció Espanyola de 
Futbol ha passat a la història 
de forma molt merescuda i 
ens ha donat una gran lliçó 
del que suposa treballar 
en equip. Els jugadors ens 
han demostrat que jugant 
amb companyerisme, unint 
forces, es pot arribar al triomf. 
De diferents procedències 
geogràfiques i de diferents 
clubs esportius, han caminat 
plegats sota una mateixa 
bandera. Encara que alguns 
ho vulguin negar, a Catalunya 
i a Palau el sentiment 
és el mateix. Estem amb 
la Selecció. Per moltes 
enquestes que el Govern de la 
Generalitat ens vulgui vendre, 
l’enquesta real la vàrem viure 
el diumenge 1 de juliol a la 
nit. Per molt que ens vulguin 
convèncer de que la majoria 
de catalans volen separar-
se de la resta d’Espanya, 
el sentiment majoritari 
es va viure als carrers de 
Palau i de Barcelona de 
forma inequívoca. L’esclat 
d’entusiasme i alegria amb 
coets, petards i banderes 
espanyoles són l’enquesta 
real. La Catalunya real, la 
del carrer, va més enllà  del 
que alguns partits ens volen 
imposar: els catalans també 
gaudim i vibrem veient la 
selección espanyola perquè 
la sentim nostra. Els catalans 
no volem enfrontar-nos 
amb la resta d’Espanya, 
som i volem continuar sent 
part d’un mateix equip. 
Compatibilitzem sentiments 
sense cap problema: ens 
sentim profundament catalans 
i enormement espanyols. I el 
Partit Popular ho diem alt i 
clar i sense complexes.L’èxit, 
l’exemple i la realitat de la 
Selecció Espanyola de tots 
és tan gran que està servint 
per evidenciar l’estretor 
nacionalista excloent i fins i 
tot enderrocar l’adoctrinament 
antiespanyol que alguns 
porten anys cultivant fent 
servir l’odi cap als altres. 
Malgrat continuin entestats en 
inventar pressumptes greuges 
respecte la resta d’espanyols, 
nosaltres preferim anar junts, 
de la mà, com la selecció 
espanyola.
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN

Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa
 
Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat, 
Cooperació i Consum
 
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i 
Polítiques d’Igualtat
 
Juan Carlos Tinoco (LVdPSiP) Portaveu
3a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura
Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut
 
Joan Segrelles (PSC)
4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia i Règim Intern
Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i Ocupació
 
David Abascal (PSC)
5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació i Atenció 
Ciutadana
Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i 
Equipaments
 
Miquel Rovira (PSC)
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme
 
Carme Sanz (PSC)
Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais Públics i 
Festes
 
Pedro Sánchez (ICV-EUiA)
Regidor de Gestió Ambiental, Medi Natural, Serveis i 
Transport i Participació Ciutadana

OPOSICIÓ

M. Mercè Pla (CiU)
Regidora

Josep M. Serraviñals (CiU)
Regidor

Jaume Oliveras (CiU) Portaveu
Regidor

Enrique Feitó (CiU)
Regidor

Carme Rubí (CiU)
Regidora

David Zambrana (PP) Portaveu
Regidor

Mercedes Rodríguez (PP)
Regidora

Miquel Truyols (ERC) Portaveu
Regidor

Si voleu contactar amb els regidors i regidores a 
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o al 
correu electrònic info@palauplegamans.cat

Després d’un any en el govern 
ja estem ben situats en la 
política municipal. Estem molt 
orgullosos que el nostre equip 
polític estigui capficat en el 
procés del POUM i no ens 
conformem només amb això, 
sinó que estem al capdavant 
en la creació de la participació 
d’aquest macrodocument. 
Portem molts mesos treballant 
i dissenyant una participació 
que perfili les últimes 
modificacions i concrecions 
a un document que segueix 
l’essència del que va deixar 
l’anterior govern. 

En l’àmbit de les escoles 
bressol, estem més 
implicats que mai. Ara 
passem per un moment en 
què l’educació infantil en 
la seva primera etapa vital 
està molt desacreditada, 
cosa que comporta que les 
subvencions de les escoles 
municipals pateixin grans 
davallades, i sigui també 
una càrrega econòmica 
addicional per l’administració 
local i per a les famílies. 
Des de VdPsiP creiem en 
l’educació com a eina de 
canvi, veiem molt important 
l’educació en aquesta primera 
fase com a base pel futur 
desenvolupament de la 
persona. Per aquest motiu, 
creiem que l’aposta per 
mantenir i reforçar l’educació 
infantil ha sigut, és i serà, 
una de les nostres principals 
prioritats.

A la vegada, aprofitem aquest 
espai per animar tota la 
ciutadania a participar en el 
proper procés de participació 
del POUM ja que és un 
document d’una importància 
més que rellevant pel nostre 
municipi i, com a ciutadans, 
en tenim molt a dir.

Moltes gràcies

ESPOLIAR ELS MES DÈBILS

Son moments per reflexionar 
i començar a actuar sobre 
algunes injustícies, una de 
les mes dramàtiques és la 
que s’està aplicant cap els 
més febles, entre ells, sens 
dubte, la gent gran. L’altre 
dia en una farmàcia del 
nostre municipi es va posar 
de manifest un cas de clara 
impotència per part d’una 
persona gran quan a l’hora de 
pagar el medicament li diuen 
que ha de pagar l’euro de 
rigor, però com que no va el 
sistema informàtic li faran un 
paperet com a conforme que 
havia pagat. El sr. en qüestió 
es va negar a acceptar aquell 
paper que per a ell no tenia 
cap valor legal i evidentment 
es va veure obligat a deixar 
el medicament. Tan sols en 
pensar en el mal tràngol que 
va passar aquella persona 
d’una edat ja avançada i 
que el que menys bé li feia 
era  alterar-se, trencava el 
cor. Però això és el que està 
aconseguint en aquest cas 
el govern de la Generalitat 
actuant d’aquesta manera 
tan inhumana. Si el sistema 
informàtic falla, doncs parin 
de recaptar fins que solucionin 
el problema. Doncs no, al cap 
i a la fi es tracta d’actuar com 
autèntics usurers sobre les 
persones més desvalgudes 
i que evidentment poc soroll 
poden fer.
Cal que els partits polítics 
es comencin a plantejar 
seriosament el prendre 
mesures d’estalvi per on 
veritablement pot tenir efectes 
positius importants encara 
que vagi en contra dels seus 
propis interessos. Treient 
diners de les capes socials 
més desfavorides o les més 
fàcils d’exprimir: autònoms, 
funcionaris, treballadors de 
base, pensionistes..., amb 
això tan sols el que estan 
fent és empobrir el país, on 
el consum està arribant ja 
a quotes de sota mínims. 
Això sí, electricitat, gas, 
carburants, aliments... és a 
dir, les coses bàsiques, cada 
dia més cares i una gran 
majoria de gent que ja no 
arriba a final de mes. 
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Com vas idear el cartell per presentar-lo al concurs?
Abans de fer el cartell que finalment vaig presentar, vaig 
tenir una altra idea, que era crear l’expressió ‘Festa Major 
de Palau-solità i Plegamans’ mitjançant tot de paraules 
petites, en relleu, de manera que creessin la forma de 
les lletres d’aquesta expressió. Després vaig arribar a la 
conclusió que potser era molt trist per a un cartell de Festa 
Major. Aleshores se’m va ocórrer utilitzar les Vaques i les 
Cabres, fent un dibuix meu, posant un fons que cridés 
molt l’atenció, que es veiés des de lluny, i vaig utilitzar les 
paraules de la primera idea per incloure-les al fons.

Així, les paraules del fons tenen algun sentit?
Sí, són paraules relacionades amb la Festa Major, com 
alegria, família, festa... Vaig omplir mig full de paraules i 
després les vaig multiplicar. Les anava llegint per no repetir-
les, vaig utilitzar un diccionari de sinònims perquè fossin 
diferents entre elles perquè quedés bé; però no sé si algú 
se les llegirà... 

La vaca i la cabra són bastant simpàtiques...
Vaig fer diverses proves amb els dibuixos.

Quina de les dues et va costar més?
La cabra!

Quant de temps vas invertir per fer el cartell?
Dues setmanes, aproximadament. Vaig fer-ho bastant 
ràpid; hi ha gent de la meva classe que va necessitar 
tres setmanes o més... Però jo m’hi vaig posar i en dues 
setmanes ja ho tenia.

Quina nota t’han posat en aquest treball?
Vaig treure un 10. Ens van posar la nota una setmana 
abans de ser escollit com a cartell guanyador.

Què tal quan vas saber que era el cartell guanyador?
No m’ho esperava. A la meva classe hi havia treballs molt 
bons que m’agradaven molt. Com tots tenien molta qualitat 
i no he guanyat mai res, no m’ho esperava, així que quan ho 
vaig saber em vaig posar molt contenta.

Ets de Sta. Eulàlia de Ronçana; vindràs a les festes d’aquí?
Sí, perquè tota la meva família és de Palau, menys jo. A 
més, sóc vaca des de l’any passat, perquè la meva tieta és 
d’aquest equip i em va animar a unir-m’hi. Encara, però, no 
he participat als Jocs Rurals, aquest any serà el primer. A 
més, després de fer el primer curs de batxillerat aquí, conec 
més gent del poble, així que aquest any participaré molt 
més en la Festa Major.

Per què estudies a Palau-solità i Plegamans?
Tenia dues opcions per fer el Batxillerat Artístic: Palau o 
Granollers. Sta. Eulàlia de Ronçana és del Vallès Oriental, 
així que en principi em tocava Granollers. Però vaig parlar 
amb el meu professor de visuals de l’ESO, va buscar 
informació dels dos instituts i em va dir que les notes dels 
alumnes de Palau eren molt més altes que les dels de 
Granollers. En veure que el nivell aquí era millor i que hi tinc 
família, vaig escollir l’Institut Ramon Casas i Carbó.

I hi estàs satisfeta?
El bon nivell del centre m’agrada, i m’ho passo molt bé. 
Fem coses més dinàmiques, d’altres més teòriques, coses 
divertides, altres més pesades... però està molt bé. Els 
professors, tant de les assignatures artístiques com de 
les comunes m’ajuden molt. Amb les de l’artístic no hi tinc 
gaires problemes, però tots estan sempre allà: puc trucar-
los o escriure’ls per e-mail per qualsevol cosa i m’ajuden 
molt. Pel que fa als companys, a més, com som un grup 
petit i molts som de fora, ens hem unit molt.

Lorena Sánchez va escollir el batxillerat artístic malgrat tenir dubtes entre aquesta 
opció i el social. “Quan acabi el batxillerat m’agradaria fer il·lustració, però també 
belles arts i disseny gràfic... M’agradaria fer moltes coses però encara no ho tinc 
clar; encara em queda un any per decidir-ho”, explica.

L’ENTREVISTA

Lorena Sánchez
Guanyadora del Concurs del Cartell de Festa 
Major 2012

‘No m’esperava guanyar 
perquè a la meva classe hi 
havia treballs molt bons i jo 
no havia guanyat mai res’
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