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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)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
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

L’equip de govern tenim molt clar quin és el nostre 
objectiu: treballar per la nostra vila. Des del primer dia, no 
hem descansat per millorar els espais públics del poble 
i per mantenir els serveis que considerem bàsics per als 
veïns i que s’haurien pogut veure afectats per la situació 
de crisi econòmica i els ajustos imposats pel govern de 
l’Estat.

Al començament del mandat vam estar condicionats pel 
Pla Econòmic-Financer, que ens va obligar l’any 2012 a 
fer un pressupost molt ajustat per poder tancar l’exercici 
amb superàvit. Aquest fet va impedir que poguéssim 
avançar els projectes previstos. També ha influenciat 
l’endarreriment del crèdit de Diputació i les retallades 
que han fet d’altres administracions en àmbits com les 
escoles bressol. 

Sempre hem treballat sent molt conscients de la realitat i 
les limitacions que tenim, tant econòmiques com legals, 
i per aquest motiu no podem tirar endavant projectes 
descomunals que poden afectar les arques municipals i 
hipotecar el futur de Palau-solità i Plegamans. Però, a la 
vegada, sabem que hem de donar resposta a les demandes 
de la ciutadania. Així, hem treballat intensament en els 
projectes de creació de la nova pista poliesportiva i en 
la reforma del tram del pg. de la Carrerada més proper a 
l’av. Catalunya.

Són projectes necessaris. L’un, demanat pel gran col·lectiu 
de persones que fan esport a la vila i que necessiten de 
més espai per combinar els entrenaments dels diferents 
clubs i associacions. I l’altre, indispensable degut al mal 
estat de la via, les canalitzacions i la necessitat d’arranjar 
un espai on han de conviure ciutadans i vehicles. Estem 
segurs que treballem en la bona línia.

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 Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 
a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication. 
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

Teresa Padrós, 
Alcaldessa de 
Palau-solità i 
Plegamans
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ACTUALITAT

L’Ajuntament iniciarà a mitjans d’octubre la construcció 
d’una nova pista poliesportiva coberta. El nou equipament 
quedarà orientat cap al passeig de la Carrerada, alçant-
se als terrenys que actualment acullen l’aparcament de 
vehicles del pavelló d’esports i una part de l’esplanada 
que es troba entre l’Espai Jove l’Escorxador i aquest mateix 
aparcament. El mateix projecte preveu l’adequació d’una 
part de l’esplanada que actualment envolta el pavelló 
d’esports per fer-la apta com a aparcament, amb l’entrada 
i la sortida al carrer Folch i Torres.

David Abascal, Tinent d’Alcaldia d’Atenció Ciutadana i 
Comunicació i regidor d’Equipaments de l’Ajuntament, 
explica que “és un equipament esportiu molt demandat 
per les entitats i els usuaris del pavelló”. “En pocs 
mesos es podrà oferir un millor servei, amb més hores 
de disponibilitat dels equipaments esportius per a tots els 
usuaris”, afegeix Abascal. 

A més, la nova pista coberta tindrà altres usos més 
enllà de l’esportiu. “Permetrà resoldre la necessitat de 
disposar d’un espai a cobert amb aforament suficient per 
acollir actes de Festa Major, concerts o altres”, destaca 
el regidor. “Ara, aquests esdeveniments s’han de fer en 
espais provisionals, com carpes o l’envelat desmuntable, 
que suposen un cost important per a l’Ajuntament”. “Serà 
un espai gran, amb un aforament de 1.200 persones 
assegudes (800 en cas d’haver-hi taules)” especifica el 
regidor. Abascal explica, a més, que abans de donar llum 
verda al projecte “l’equip de govern hi ha estat treballant 
durant 3 anys amb la participació de les regidories 
d’Esports, Festes i Joventut”. Tant David Abascal com 
Miquel Rovira, regidor d’Esports de l’Ajuntament, han 
mantingut converses amb les entitats esportives per tractar 
aquest tema, cites que han culminat amb l’exposició del 
projecte en una reunió convocada a principis de juny. 

El projecte presenta una pista esportiva de 44 metres de 
longitud per 22 metres d’ample, que quedarà sota una 

coberta a dues aigües de 48,3 metres de llargada per 
30,8 metres d’amplada, sostinguda amb una estructura 
metàl·lica de pilars i sense parets. El paviment de la zona 
de joc serà de terratzo, amb una vora de formigó lliscat. 

“Aquest projecte s’ajusta a les possibilitats econòmiques 
reals de l’Ajuntament tant pel que fa a la inversió requerida 
com pel que fa a les futures despeses de manteniment i 
funcionament”, assenyala Abascal. 

El pressupost d’execució amb el qual s’ha aprovat aquesta 
construcció de la pista poliesportiva suma 597.218,97€, 
IVA inclòs. “El projecte es finança al 50% amb una 
subvenció de la Diputació de Barcelona de 300.000€ que 
l’Ajuntament va sol·licitar l’any 2012 i que es va concedir 
al 2013”, especifica el regidor Abascal, qui concreta que 
“la resta de la inversió es nodreix de fons propis, entre els 
quals n’hi ha 150.000€ provinents del conveni urbanístic 
del futur polígon de Can Valls [zona on s’ubicava el 
Càmping Palau]”. 

La finca sobre la que es construirà el nou equipament es 
trobava totalment afectada, des del 1978 i pel Pla General 
vigent, com a terreny destinat a equipaments esportius. De 
fet, l’Ajuntament estava obligat a comprar-la per destinar-
la a aquest ús. “L’adquisició es fa ara perquè és quan es 
necessiten els terrenys”, conclou Abascal. El preu pagat 
per l’Ajuntament per aquests 2.224 metres quadrats ha 
estat de 121.891,86€. 

L’Ajuntament començarà 
la construcció d’una nova 
pista poliesportiva coberta 
aquesta tardor

El nou equipament quedarà ubicat al costat del Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

David Abascal,
Regidor 
d’Equipaments

“És un equipament 
esportiu molt 
demandat per les 
entitats i els usuaris 
del pavelló d’esports”
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ACTUALITAT

Les obres per reformar el tram superior de la Carrerada 
s’inicien al setembre
El setembre s’iniciaran els treballs de reforma integral del 
tram superior del passeig de la Carrerada, entre l’avinguda 
Catalunya i el carrer Camí Reial. L’obra inclou actuacions 
complementàries a la mateixa av. Catalunya i al carrer 
Plegamans. Els treballs s’allargaran, aproximadament, 
uns 3 mesos, amb la intenció de finalitzar-los just abans 
de la campanya de Nadal. El pressupost del conjunt de la 
reforma i les millores addicionals suma 269.900€.

“L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la seguretat 
dels vianants, però això s’aconseguirà sense posar 
traves al trànsit, ja que es mantenen els dos carrils”, 
explica Carme Sanz, regidora de Manteniment d’Espais 
Públics de l’Ajuntament. La regidora no amaga que “els 
treballs comportaran molèsties ineludibles, però cal 
fer-los  perquè és un punt del municipi que arrossega 
diverses problemàtiques”. Les obres obligaran a fer 
talls i desviaments de trànsit en ambdues artèries, si bé 
l’equip tècnic programa les actuacions de manera que 
els talls siguin només els indispensables.

Millora de l’espai urbà
L’obra implica l’ampliació de les voreres d’aquest tram 
del pg. de la Carrerada. El tram comprès entre el Camí 
Reial i els carrers Comerç i Anselm Clavé -el més estret 
de tota la via- quedarà com a plataforma única: voreres 
i calçada estaran al mateix nivell. “Aquest disseny dóna 
més sensació d’amplitud de la vorera i obliga els vehicles 
a reduir la velocitat en trobar-se que han de superar un 
desnivell a la calçada”, argumenta Carme Sanz.

L’altre segment del tram de la Carrerada que es reforma 
–comprès entre l’av. Catalunya i els carrers Anselm Clavé 
i Comerç- no serà plataforma única ja que les voreres 
estaran elevades respecte a la calçada. Aquí s’hi crearan 
8 places d’aparcament noves i es mantindrà la circulació 
en ambdós sentits. “Volem que hi hagi una plaça per 
a ambulàncies, una altra per a càrrega i descàrrega i 
la resta, de les que s’anomenen de ‘stop & go’, amb 
una limitació de temps d’estacionament breu, per tal 
que sigui relativament fàcil deixar-hi el vehicle per fer 
compres o gestions breus”, explica Sanz. A més, es 
renovarà l’asfalt de tot el tram.

També es crearà una placeta a la cantonada entre l’av. 
Catalunya i el pg. de la Carrerada. Allà s’hi instal·larà 

mobiliari urbà, s’hi plantaran arbres i es crearà un nou 
pas de vianants. Es renovaran també les voreres d’aquest 
tram de l’avinguda i les del carrer Plegamans, que a 
més seràn ampliades en el tram inicial. Per finalitzar, 
es canviarà l’enllumenat públic del tram afectat de la 
Carrerada i es substituiran els semàfors de la cruïlla. 

Clavegueram i aigua potable
Juntament amb les obres, es farà la renovació del 
clavegueram de la zona, des de la part baixa del carrer 
Plegamans i fins al carrer Comerç. Això obligarà a fer 
les restriccions de trànsit més rellevants, perquè caldrà 
obrir rases a les vies afectades, especialment a l’av. 
Catalunya i al pg. de la Carrerada. “El clavegueram 
d’aquesta zona està en un estat pèssim ja que es tracta 
d’una antiga galeria”, especifica Carme Sanz. També 
s’aprofitarà l’actuació per renovar les canonades de 
subministrament d’aigua potable de tot el sector afectat.

Carme Sanz,
Regidora de 
Manteniment 
d’Espais Públics

“El primer objectiu és 
millorar l’accessibilitat 
i la seguretat dels 
vianants.”
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ACTUALITAT

Palau-solità i Plegamans, capital de l’oci alternatiu amb el 
Festival Internacional Fancon

El Polígon 1 de la Serra de Can Riera ja té una capa 
d’asfalt a la totalitat dels seus carrers. Aquesta actuació 
urbanística s’ha fet després de les reunions mantingudes 
per l’Alcaldessa Teresa Padrós; la Tinenta d’Alcadia de 
Territori i Medi Ambient, Àngels Marcuello, i la regidora 
de Manteniment d’Espais Públics, Carme Sanz, amb 
l’associació de veïns del barri.
“Hem decidit tirar una capa d’asfalt a tots els carrers 
del sector per millorar la qualitat de vida dels veïns i 
evitar les molèsties contínues que tenien a causa de la 
pluja o la pols els dies de més calor”, explica Sanz. A 
més, Marcuello afegeix que “en cap cas aquesta acció 
condiciona el fet que en un futur es pugui culminar la 
urbanització del barri”. Segons Marcuello, l’Ajuntament ha 
considerat que primer s’havia d’aconseguir l’aprovació del 
POUM, on hi ha algunes incidències a diferents sectors, 

i posteriorment executar la urbanització. Així mateix els 
veïns del barri els Pins de Can Riera també han vist les 
millores en l’asfaltat de tots els seus carrers. 

Palau-solità i Plegamans acollirà els propers 5, 6 i 7 de 
setembre la primera edició del Festival Internacional d’Oci 
Alternatiu Fancon, creat per entitats sense ànim de lucre, 
amb activitats d’otaku, rol, cinema, jocs de taula, còmic, 
rol en viu, miniatures, videojocs i literatura. Tot plegat, 
combinat amb activitats paral·leles, com una fira d’entitats 
i empreses del sector, concerts, zona d’acampada i altres 
atractius, com una desfilada zombi o una exhibició de 
‘Pressing Catch’ entre d’altres sorpreses. 

Tota la informació del festival està al web fanconbcn.com. 
i als perfils @FanConBcn (Twitter) i FanCon (Facebook). 
Fancon compta amb una sessió de rol en viu de Joc 
de Trons el 19 de juliol al Castell de Plegamans com a 
activitat prèvia. L’organització disposa d’una llarga llista de 
col·laboradors que resta oberta a noves incorporacions. I 
s’ha agermanat amb dos esdeveniments cosins: Akihabara 
Deep, festival del món otaku que se celebra a Sant Adrià 
del Besòs els dies 20 i 21 de setembre, i el Festival 
Mircon, de literatura fantàstica, que se celebra a Montcada 
i Reixach del 6 al 8 de desembre.

La previsió de costos és d’uns 9.000€. “És moderada 
perquè gran part de les activitats les organitzen 
associacions i perquè els espais són municipals”, explica 
Joan Carles Tinoco, Tinent d’Alcaldia d’Educació i Cultura 
i regidor de Joventut. La inversió prové de les aportacions 
de l’Ajuntament; patrocinis d’entitats i empreses; i el 
preu de les entrades d’alguns dels actes. “Només es 
cobrarà entrada, a un preu simbòlic, en esdeveniments 

que es fan en espais amb aforament limitat”, puntualitza 
Tinoco. El regidor afegeix que des del consistori “es veu 
com una oportunitat per donar a conèixer el municipi i 
atreure públic que probablement dinamitzarà el comerç i 
l’hostaleria locals durants aquests tres dies”.

Oci i cultura per a tothom
“El Festival Fancon s’adreça als aficionats de les modalitats 
que aplega, però també als no iniciats en cap d’aquestes 
disciplines, per tal que les coneguin i les gaudeixin”, ha 
destacat Tinoco. 

Adam Torrus, representant de l’organització del Festival, 
diu que Fancon “vol esdevenir un espai comú per als 
aficionats, les associacions i les empreses vinculades 
a l’oci alternatiu”. I és que, segons explica Torrus en la 
presentació, “ja es fan esdeveniments sobre oci alternatiu 
però sovint de forma molt específica a una disciplina”, 
com, per exemple, el Saló del Còmic. 

És previst que Fancon utilitzi diferents equipaments i 
espais del municipi com el Parc de l’Hostal del Fum, el 
Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor, l’Institut Ramon 
Casas i Carbó, el Teatre de la Vila i els propis carrers de 
la vila. 

L’Ajuntament culmina l’asfaltat de tots els carrers de Can 
Riera i els Pins

Joan Carles 
Tinoco,
Regidor de Joventut

“El Fancon s’adreça 
als aficionats, però 
també als no iniciats.”

Presentació del Festival FanCon BCN





DIJOUS 28 D’AGOST

17.00h | Espai de Barraques El Corral
Gimcana XL

19.00h | Envelat
Teatre: ‘Al bagul no, si us plau’

19.30h | Plaça de la Vila
Actuació del quadre de ball del Centro 
Cultural Andaús 
 
20.30h | Itinerant. Inici: Casal Popular la 
Revolta (c. Plegamans, 12)
Correbarres de Festa Major 

21.00h | Plaça de la Vila
Antipregó

A continuació | Plaça de la Vila
3r Sopar de Duro

Després del Sopar de Duro | Plaça de la Vila
Taller obert de ball de gitanes

21.30h | Envelat
Nit de Hip Hop: Ribbi Haller, Antimateria 
Troop i Lágrimas de Sangre, en concert

A continuació | Envelat
Discoteca mòbil amb Dj’s Panem et 
Circenses

DIVENDRES 29 D’AGOST

11.00h | Plaça de la Vila i Sala Polivalent
Sigues un Superheroi

11.30h | Plaça de la Vila
Festa de Bombolles

13.00h | Plaça de la Vila
Correaigua

17.30h | Sala Polivalent
Ball de la gent gran 

18.00h | Plaça Onze de Setembre
Gimcana XXS

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes 

21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major, a càrrec de Teia 
Moner

Tot seguit | Plaça de la Vila
Ballada de Gegants

22.30h | Itinerant. Inici: Plaça de la Vila
Cercavila nocturn, a càrrec d’Artristras 
Teatre

23.00h | Plaça de Ca l’Estruch
‘Elegants’, de Cabaret Elegance, i conti-
nuació del Cercavila nocturn

00.00h | Envelat
Amics de les Arts i Cuchillo de Palo, en 
concert

Entre concerts | Espai de barrakes el Corral
Concurs de menjar flams

Després dels concerts | Envelat
Discoteca mòbil amb Aberci i Oriol, The 
Cucumbers

3.00h | Espai de barrakes el Corral
Concurs de Tocs de Pilota, diverses  
modalitats

DISSABTE 30 D’AGOST
07.00h | Itinerant. Inici: Plaça de Sant Genís
Matinades
8.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
3x3 de bàsquet
09.00h - 21.00h | Sala Polivalent  
Marató de donació de sang 
10.00h | Jardins de la Masia de Can Cortès
Trobada de plaques de cava
10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
‘Cíclic’ i ‘Taller de Circ a les golfes’
10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Pintada del mural gegant i taller de titelles 
11.00h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau, dia de portes obertes
12.00h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
‘The Flamingos’, de Los Herrerita Circus 
13.00h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Concert Vermut, amb Grallioli
16.00h | Pavelló d’esports Maria Víctor
Partits de les diferents categories del 
Futbol Sala Palau-solità i Plegamans
17.30h | Itinerant. Inici: Pg. de la Carrerada
Cercavila d’entrada a plaça 
18.00h | Plaça de la Vila
Tarda Castellera i Sindriada Popular
18.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Passejada de motos i cotxes americans
18.30h | Mas Pla
Coloraines Fest
19.30h | Plaça de Ca l’Estruch
6a Marató Country de Festa Major 
20.00h | Envelat – Aforament limitat
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 
Maravella
21.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Sopar Barbacoa 
21.00h | Itinerant. Inici: Plaça de la Sardana
Arribada del Dimoni de la Pedra Llarga
21.30h | Plaça Federico García Lorca
Actuació de Miranda Fernández i Fantasía 
Flamenca
21.45h | Plaça de la Vila
Versots i inici del Correfoc
22.00h | Espai de barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball del Centre 
Cultural Andalús
22.30h | Plaça de Ca l’Estruch 
Continuació 6a Marató Country 
00.00h | Plaça de la Vila
Hotel Cochambre, concert i ball, amb el 
Dimoni de la Pedra Llarga  
00.00h | Envelat – Aforament limitat
Ball de Gala amb l’Orquestra Maravella
00.00h | Espai de barrakes el Corral
Nit de concursos: Rots i Titius
02.00h | Envelat
Discoteca mòbil amb Óscar Rubio
03.00h (aprox.) | Rambla Mestre Pere Pou
Cursa de roba interior
06.00h | Itinerant. Inici: Envelat
Empalmada amb Zebrass Marching Band

DIUMENGE 31 D’AGOST

09.00h | Bosc de Can Pavana
34a Cursa popular Maria Víctor

09.05h | Bosc de Can Pavana
Caminada popular Maria Víctor

10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar popular

10.30h | Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs tradicionals 

11.00h | Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes 

18.00h | Camp Municipal de Futbol
Partit de futbol

18.00 | Plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals

19.00h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres i lliurament de 
premis 

21.00h | Plaça de la Vila
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
en concert

23.00h | Envelat
Escenari Boig amb Improshow, de Planeta 
Impro

00.30h | Envelat
Ball del Confetti amb l’Orquestra Mitjanit

A continuació | Envelat
Discoteca mòbil amb Dj’s Pietro & Marc López

DILLUNS 1 DE SETEMBRE

12.00h | Plaça de la Vila
Ball d’Escuma

14.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Vermut i dinar de la gent gran

18.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Concurs de Cuina de supervivència

18.00h | Plaça de ca l’Estruch
Correfoc Infantil

19.00h | Plaça de la Vila
‘Som de l’Oest’, d’Encara Farem Salat

20.00h | Envelat
Concert de Jazz amb Selva Big Band Jazz 
Orquestra 

22.00h | Espai de barrakes el Corral
Lliurament dels premis de l’Albergínia 
Assassina

22.10h | Espai de barrakes el Corral
La gran espetegada

22.30h | Espai de barrakes el Corral
Foto-sketch del concurs d’Instagram

23.00h | Espai de barrakes el Corral
Concert de fi de festa amb TeddySaur i 
Estofats 

L’organització es reserva el dret de variar o 
modificar la programació per causes que ho 
justifiquin.
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ACTUALITAT

S’instal·len a la via pública tres desfibril·ladors automàtics 
adquirits per l’Ajuntament

Els joves decideixen que l’Escorxador s’ha d’ampliar amb 
més serveis

L’ampliació es construirà a l’indret on ara hi ha els bucs 
d’assaig el Galliner. L’Ajuntament ha dut a terme un 
procés participatiu amb els joves del municipi per valorar 
l’ampliació de l’Espai Jove l’Escorxador. La proposta 
majoritària que ha expressat el col·lectiu és la creació 
d’una nova sala polivalent.

Joan Carles Tinoco, Tinent d’Alcaldia d’Educació i Cultura 
i regidor de Joventut explica que “els joves han participat 
mitjançant les entitats i de forma individual per definir 
quines necessitats volen cobrir amb l’ampliació i els 
usos als quals volen destinar-la”. Des de l’Ajuntament 
s’han analitzat les propostes i s’ha identificat quines són 
les comuns i majoritàries, “a partir d’aquí és l’equip dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament qui elabora el disseny de 

l’ampliació, recollint les necessitats expressades pels 
joves”, amplia Tinoco. Es crearà una comissió de seguiment 
formada pels joves per supervisar el projecte arquitectònic 
i assegurar-se que la construcció sigui adequada a les 
necessitats plantejades.
 
El projecte d’ampliació recull un nou espai polivalent, diàfan 
i amb bona sonorització i aïllament acústic, amb cuina i/o 
servei de bar, magatzem i escenari. El nou espai permetrà 
acollir activitats de petit format, concerts, obres teatrals, 
exposicions i activitats dels grups de l’esplai. 

Cogestió i balanç del 2013
Aquest procés participatiu s’emmarca en la política 
general de cogestió que l’Ajuntament aplica a l’Espai Jove 
l’Escorxador, amb el que els joves decideixen bona part 
dels serveis i activitats que es duen a terme alhora que 
es responsabilitzen del bon ús del mateix i d’organitzar i 
desenvolupar els esdeveniments que es decideixen. 

Durant el 2013, 7.887 joves van utilitzar l’Escorxador. El 
programa de l’Oficina d’Assessorament Jove va atendre 
durant l’any passat un total de 6.541 consultes. D’aquest 
total, els temes que més van motivar l’assessorament van 
ser els vinculats a la formació (3.110) i la salut (2.363). A 
més, durant el 2013 l’Escorxador va oferir 19 tallers, 14 
cursos formatius, 5 exposicions i 4 xerrades.

Palau-solità i Plegamans és una vila cardioprotegida gràcies 
als sis desfibril·ladors que ha adquirit l’Ajuntament en règim 
de lloguer. Tres d’aquestes màquines són automàtiques 
–pot fer-les servir qualsevol persona- i s’han instal·lat 
a la via pública per facilitar-ne el seu accés i poder fer 
front immediatament a una emergència causada per una 
aturada cardíaca. 

Els desfibril·ladors s’han instal·lat a la façana de la Masia 
de Can Cortès, a la porta principal del Pavelló d’Esports 
Maria Víctor i al costat de la Sala Polivalent, davant la 
plaça de la Vila. A banda, l’Ajuntament compta amb tres 
desfibril·ladors més, portàtils, a la Policia Local i Protecció 
Civil. També n’hi ha al Centre d’Assistència Primària (CAP), 
al Centre de Salut Palacent i al Camp Municipal de Futbol.

És molt important reanimar la persona afectada en els 
primers minuts per evitar danys cerebrals irreversibles 
i salvar la vida. El telèfon de la Policia Local és el 

93.864.96.96. El del Sistema d’Emergències Mèdiques és 
el 112. Ambdós funcionen ininterrompudament.

L’Alcaldessa Teresa Padrós s’ha encarregat personalment 
de tirar endavant aquest projecte com una prioritat per al 
consistori. I Carmen Cabeza, Tinenta d’Alcaldia d’Acció 
Social i regidora de Sanitat i Salut Pública, ha dut a terme 
les gestions i el seguiment del projecte: “Només es pot 
assegurar la reanimació d’una persona en els primers 
5 minuts ubicant aquests aparells al carrer, en llocs de 
ràpid accés i per on habitualment hi transiten moltes 
persones”.

Carmen Cabeza,
Regidora de 
Serveis Socials

“Hem ubicat aquests 
aparells al carrer, en 
llocs de ràpid accés 
i per on transiten 
moltes persones”

Desfibril·lador automàtic instal·lat a la Masia de Can Cortès.
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FIRA DE LA TERRA
en imatges

L’Ajuntament fa que les tres grans operadores instal·lin 
antenes de telefonia mòbil en una sola torre

L’Ajuntament ha aconseguit que les operadores de 
telefonia Movistar, Vodafone i Orange, unifiquin en una sola 
torre diverses antenes que fins ara estaven instal·lades 
en diferents estructures. Pedro Sánchez, regidor de Medi 
Natural i Gestió Ambiental, manifesta que “s’ha assolit un 
bon acord mitjançant una intensa negociació”.

Aquesta mesura “dóna compliment al que estableix el Pla 
Especial d’Ordenació Urbanística de les instal·lacions de 
telefonia mòbil”, explica el regidor. “L’objectiu és minimitzar 
l’impacte ambiental i paisatgístic”, sintetitza Sánchez.

La torre està situada al costat del Cementiri Municipal, a 
la serra de Plegamans. Fins ara, i en el mateix espai, hi 
havia una torre que feia aquesta funció però només per a 
una de les operadores, i que serà desmantellada. També 
es desmantellarà una segona torre, provisional, que es va 
ubicar al carrer Oliana, al barri de Montjuïc.

Aquestes dues torres que desapareixeran, previsiblement a 
finals de juliol, es van erigir després que al febrer de 2012 
es desmantellés la torre que Movistar tenia instal·lada al 
carrer Folch i Torres. L’empresa va haver de retirar-la en 
compliment d’una sentència judicial que va donar la raó a 
l’Ajuntament. 

“Ha estat una feina intensa, a nivell tècnic i legal, fins 
assolir el Pla Especial, i de negociació, per tal que les 
operadores compleixin el que disposa”, conclou Sánchez.

Pedro Sánchez,
Regidor de Gestió 
Ambiental

“L’objectiu 
és minimitzar 
l’impacte ambiental 
i paisatgístic 
d’aquestes 
infraestructures”
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GRUPS MUNICIPALS

Racionalitat en les 
inversions

Culminem el nostre 
projecte polític amb tot 
un seguit d’inversions en 
equipaments esportius 
i educatius i en millores 
de la trama urbana del 
nostre poble, ajustades 
a la realitat econòmica 
del nostre pressupost. 
No demanem la lluna. 
Prioritzem la funcionalitat 
dels nous equipaments. No 
volem obres faraòniques 
de cara a la galeria. Volem 
que cada cèntim invertit 
reverteixi directament en 
els nostres ciutadans amb 
millors serveis. Però també 
volem assegurar que el 
cost d’aquests serveis 
sigui sostenible en el futur, 
perquè som plenament 
conscients de les 
limitacions econòmiques, 
no només del nostre 
Ajuntament sinó a moltes 
de les llars del nostre 
poble.

Som conscients de la 
diversitat del nostre 
municipi: I som ambiciosos: 
Volem una bona biblioteca, 
volem un auditori i un 
teatre nou, volem més 
espai per als nostres fills 
a l’Institut i a les escoles, 
volem veure tots els carrers 
asfaltats i ben urbanitzats, 
volem conservar el nostre 
patrimoni i el nostre 
paisatge .. Aquesta crisi 
ens ha ensenyat que tots 
aquests projectes són 
possibles si s’aborden amb 
racionalitat, sense estirar 
més el braç que la màniga, 
i sense hipotecar el futur 
del nostre Ajuntament 
amb obres que només 
poden tenir una utilitat 
per a un petit sector de la 
comunitat.

Llei de telecomunicacions

En pàgines anteriors heu 
pogut llegir la notícia 
sobre la signatura d’un 
conveni entre diferents 
teleoperadors de telefonia 
per a la utilització conjunta 
d’una única antena al 
municipi. Aquest acord 
ha estat impulsat per la 
Regidoria de Medi Natural 
per donar compliment al Pla 
especial d’ordenació de les 
instal·lacions de telefonia 
mòbil aprovat ara fa un 
any. La finalitat principal 
d’aquest Pla és regular la 
implantació en el municipi 
dels diferents serveis 
de telecomunicacions, 
d’una manera acurada 
pel que fa a l’ordenació 
urbanística i amb respecte 
als valors mediambientals, 
paisatgístics i estètics i a la 
salut de les persones.
Doncs bé, mentre aquí 
hem treballat per evitar 
la proliferació d’antenes 
i que els operadors 
s’hagin d’ajustar a la 
voluntat municipal abans 
expressada, al Congrés 
dels Diputats s’ha aprovat 
la nova Llei General 
de Telecomunicacions. 
Un dels aspectes més 
transcendentals d’aquesta 
nova Llei és que deixa als 
Ajuntaments pràcticament 
sense competències en 
aquest àmbit. Ara, les 
telefòniques tindran el 
poder de decisió d’on 
situar les antenes, i els 
ajuntaments només tindrem 
un paper consultiu. La 
nova Llei preveu, fins i tot, 
que en cas de desacord 
entre les parts, es puguin 
expropiar els terrats 
d’edificis públics i privats 
per situar les antenes.
Una Llei, doncs, 
que segueix buidant 
els ajuntaments de 
competències i deixa els 
Governs municipals un 
paper residual en un tema 
molt sensible. La Llei 
usurpa una competència 
municipal important per 
imposar el criteri d’utilitat 
pública en favor de les 
empreses de telefonia, 
sense tenir en compte el 
benestar de la ciutadania.

La recuperación ya es un 
hecho
 
La confianza del consumidor 
se recupera hasta niveles 
previos de la crisis, gracias a 
la estabilidad y las reformas.

La economía acumula cuatro 
trimestres consecutivos de 
crecimiento: en el segundo 
trimestre, se prevé un 
crecimiento superior al 0,4% 
del PIB. 

Baja el paro: los más de 
291.000 nuevos empleos 
en un año, demuestran que 
España ha recuperado la 
capacidad de crear empleo. 

Menos déficit: Las cuentas 
públicas se van saneando, lo 
que ha permitido recuperar 
la confianza internacional y 
abaratar la financiación. 

Superada la recesión, el 
objetivo del Gobierno es 
una segunda generación de 
reformas para consolidar 
nuestro crecimiento. 
Las reformas se dirigen a 
mejorar la productividad, 
impulsar la innovación y ganar 
en competitividad. 
Entre estas reformas: Plan de 
Medidas para el Crecimiento, 
el Plan de Garantía Juvenil o 
la reforma fiscal. 

La educación garantiza la 
igualdad de oportunidades 

El PP ha sido capaz de 
dotar de la mayor partida de 
becas,1.428 millones: un 21% 
más que el PSOE. 

Las reformas del Gobierno 
tienen el objetivo de garantizar 
una educación de calidad para 
todos. La reforma educativa 
da un impulso a la Formación 
Profesional, para ofrecer más 
oportunidades a los jóvenes. 
El PSOE no quiere aplicar la 
LOMCE porque evidenciará el 
fracaso de su modelo y de sus 
teorías catastrofistas. 

El Gobierno da un impulso al 
empleo juvenil: hay 39.000 
menores de 25 años menos 
en el paro que hace un año. 
A partir del lunes los menores 
de 25 años podrán registrarse 
en el Programa de Garantía 
Juvenil, dotado con 1.800 
millones. El programa les 
permitirá acceder a un trabajo, 
formación o prácticas en un 
plazo de cuatro meses. 

Darrer any de govern:  
imprevisió, improvisació i 
presses

Després de tres anys de 
mandat en què el Govern 
municipal format pel PSOE, 
ICV i VdPsiP s’han dedicat, 
sobretot, al pur tràmit i 
el manteniment del dia a 
dia i, especialment, a fer 
d’oposició a l’oposició, i 
desmuntar el que han pogut 
de la feina feta pel govern 
anterior, ara ens diuen que 
afronten el darrer any amb 
un superàvit de més de tres 
milions d’euros...

Sense cap Pla de Govern 
i sense projectes nous al 
calaix –els únics que hi 
ha són els que l’anterior 
govern va deixar a punt i 
l’actual govern no en vol 
saber res-, se’ls ha girat 
feina en aquest últim any 
del seu govern.

Parlant de projectes al 
calaix, hi ha el de la 
segona fase de la Zona de 
Vianants. Doncs bé, ara 
n’encarreguen i en paguen 
un de nou, i ben diferent, 
per la zona de la Carrerada 
i l’Av Catalunya, des del 
Camí Reial. 

També, després d’haver-
la volgut enderrocar -un 
govern socialista liderat 
per la mateixa alcaldessa, 
cap a mitjans dels noranta, 
amb la lloable finalitat 
de construïr-hi pisos-, ara 
es decideixen a rentar la 
cara (només la façana) de 
la torre de can Folch, de 
la que s’autoanomenen 
salvadors.

I una més: de cop i volta, 
sense la Participació 
Ciutadana tant proclamada 
per ells -però mai 
practicada- ens porten 
a aprovació la pista 
semicoberta al costat del 
pavelló, un gran envelat 
metàl·lic envoltat d’un 
filat. Això sí: sense grades, 
sense lavabos i sense 
vestidors! Tot pel “mòdic” 
preu de set-cents mil 
euros, incloent-hi la compra 
del terreny.

Què més veurem fins a les 
eleccions del maig vinent ?
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Democràcia participativa

Des de fa temps, hi ha una 
onada de descontent de la 
ciutadania vers els polítics, 
per part de la Veu de 
Palau-solità i Plegamans, 
volem reafirmar la nostra 
ideologia i voluntat que 
sempre a caracteritzat a la 
Veu.
La participació política és 
l’activitat, en virtut d’una 
societat lliure, composada 
per homes i dones lliures, 
on es resolen problemes 
que es generen en la seva 
convivència col·lectiva. És 
una activitat orientada al bé 
comú. També té l’objectiu 
de promoure la participació 
ciutadana.

Però, què entenem per 
participació ciutadana? 
Com a ciutadans, no hem 
d’esperar a participar 
només en la democràcia 
amb una votació cada 
quatre anys. Com a 
ciutadans, tenim el 
deure i el dret d’avaluar 
els representants, 
l’administració, la seva 
tasca, l’execució de les 
seves propostes,  i poder 
adreçar-t’hi amb les 
garanties de ser escoltats.
Per aquest motiu, va néixer 
la Veu de Palau-solità i 
Plegamans i com a partit 
polític tenim el deure moral 
de caminar cap a aquest 
canvi, però no podem fer-ho 
sols. 

Necessitem aquesta 
participació ciutadana, 
necessitem aquesta 
implicació dels principals 
agents de canvi i de poder, 
el poble.

República catalana!

Els d’ERC portem la 
‘república’ a la motxilla 
de l’esquena. Som un 
partit  d’esquerres, 
progressista i, 
evidentment, republicà 
i català. El fet que la 
monarquia espanyola 
hagi optat aquests dies 
pel canvi generacional 
de pare a fill l’hem de 
considerar com un fet 
normal, en un traspàs 
de negoci familiar, a 
pesar de les presses 
i circumstàncies que 
l’envolten, i no podíem 
pas esperar res més 
de l’estat espanyol. 
La nostra perspectiva ha 
de mirar cap a una altre 
banda:  primer, treballar 
amb l’objectiu d’arribar al 
9 de novembre i poder 
dur a terme el referèndum 
per a l’autodeterminació, 
i segon, aconseguir el 
convenciment majoritari 
que el millor per al nostre 
país, Catalunya, és la 
independència.

De tot el que passa a 
Madrid n’hem de ser 
espectadors, això sí, 
sens dubte, recolzant 
totes les iniciatives 
que hi puguin haver 
encaminades a establir la 
seva República. Ho diem 
clar, “la seva República”. 
La nostra passa primer 
per aconseguir la 
independència, i després 
configurar un estat 
republicà on hi tinguin 
cabuda totes les formes 
diverses  de  pensament, 
per acabar sent un 
model en la democràcia 
mundial, que per cert i 
malauradament, s’està 
deteriorant per moments en 
molts indrets del planeta. 
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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 (VdPsiP) 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
Enric 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 de 
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o 
al correu electrònic info@palauplegamans.cat



“Les arpilleres tenen a veure amb la història de Xile. 
Durant la dictadura de Pinochet, en la que mataven i 
detenien gent, les dones expressaven els seus sentiments 
cosint-los en una arpillera perquè no ho podien fer en 
un quadre”. Així resumeix Roger Sorribas, alumne que ja 
ha finalitzat 6è de primària a l’Escola Palau, l’origen de les 
arpilleres, l’art de brodar records i sentiments.

El seu professor, Sisco Morales, de l’Escola Palau, explica 
que “els nens i nenes han elaborat les arpilleres per parelles”. 
“Han negociat entre ells per arribar a un acord”, comenta. 
L’escola Sant Pau, de Sant Pol de Mar, ha estat la que ha 
introduït les arpilleres com a projecte educatiu. I a Palau-solità 
i Plegamans ha arribat a través del grup CEVA (Comunitat 
Educativa pels Valors). “Les arpilleres són una molt bona 
eina per treballar els valors a l’escola, introduint-los de forma 
pedagògica, interdisciplinar i intercentres”, relata Morales. 

“Permet treballar les emocions i els records, treballant 
en equip, confiant amb el company, amb un objectiu 
compartit... Els alumnes han organitzat les seves tasques, 
han compartit i han treballat l’expressió oral i escrita”, 
sintetitza el professor. “Havien d’expressar una vivència 
positiva del seu pas per l’escola”, afegeix Antònia Comas, 
docent de l’Escola Josep M. Folch i Torres. Aquesta ha estat 
l’única directriu que els mestres han donat als alumnes. A 
partir d’aquesta indicació genèrica, llibertat creativa.

En Roger explica que ell i les seves companyes d’arpillera, 
Àngela Marín i Sara Martínez, han brodat “una arpillera on 
hem recreat el pati dels petits de l’escola per recordar 
com era i a què jugàvem”. “Hi apareixen nens jugant, tubs 
amb cotxes, un tobogan, rodes de tractor que utilitzàvem 
per pujar-nos-hi...”, aprofundeix l’alumne de l’Escola Palau. 
Nayara Peñas, de l’Escola Folch i Torres, especifica que ha 
fet l’arpillera amb Belén Valderrama. “He après a cosir i a 
treballar en grup”, afirma. “Vam començar decidint què volíem 

fer i ho vam pintar tot per decidir les teles abans de començar a 
cosir”, recorda la Nayara, qui detalla la seva arpillera: “Hi hem 
representat una excursió. Ens agraden bastant perquè 
ens ajuntem les dues classes i ens ho passem molt bé. Hi 
hem plasmat l’autocar i dues nenes jugant a amagar-se, 
amb un sol en un bon dia i núvols al cel”. “Ha estat una 
mica difícil fer les dues nenes”, admet.  

Núria Felez, alumna de Can Cladellas, ha fet la seva arpillera 
amb la seva companya Amy García. “Primer vam buscar 
informació sobre les arpilleres, després ens vam reunir 
i vam decidir què fer i amb quines teles, i ens vam posar 
mans a l’obra”, introdueix Felez abans d’anunciar el tema: 
“Hem fet una arpillera sobre l’empatia, on hi apareix una nena 
asseguda plorant perquè hi ha uns nens que la molesten i se’n 
riuen i un altre que els diu que la deixin en pau”. “Són artistes!”, 
interromp el professor Morales, i tot seguit la Núria comenta 
que hi han plasmat “aspectes treballats en l’assignatura de 
Ciutadania, com la solidaritat”. Ella no ha tingut problemes 
amb la tasca de cosir: “És fàcil i ja en sabia”. “Sobretot hem 
valorat l’esforç de cada alumne”, intervé la professora Comas.

Aaró Blaya, professor de Can Cladellas subratlla que 
amb aquest projecte “els alumnes han millorat molt en 
paciència”. “Tenia nens molt moguts que al principi deien 
que no serien capaços de fer-ho i al final han fet arpilleres 
fantàstiques, i amb la satisfacció d’haver fet una molt 
bona feina”, explica Blaya, que relata el canvi viscut a les 
aules: “Un cop han tingut clar l’objectiu i els materials s’han 
concentrat molt en la tasca i fins i tot n’hi ha que al principi no 
volien fer-ho i ara volen continuar... Han fet un canvi de xip en 
el procés”. ”Això m’ha sobtat molt, el canvi ha estat exagerat”, 
subscriu Morales. L’alumne Roger Sorribas, de l’Escola Palau, 
certifica aquestes paraules: “Nosaltres les fèiem en classe 
de plàstica, en les 2 últimes hores, i els primers dies tothom 
sortia ràpid quan sonava el timbre. Al final, però, molta gent no 
feia cas del timbre i es quedava treballant una estona més”.

Durant aquest curs escolar 2013-2014 tres escoles de la vila, Josep M. Folch i Torres, Can Cladellas i 
Palau, han treballat un projecte de forma conjunta. Es tracta de l’elaboració d’arpilleres, que consisteix en 
brodar obres artístiques sobre un teixit bast i humil, normalment emprat per fer sacs. Hi han participat 
tots els alumnes de 6è de primària dels tres centres, uns 150 en total. Després de fer les seves 
arpilleres, tots ells han compartit les seves experiències en una trobada conjunta que van celebrar a finals 
de maig i han exposat les seves obres al pavelló d’esports al juny. Tres alumnes i tres professors, de les 
tres escoles, expliquen l’experiència.

L’ENTREVISTA

Les arpilleres,
un projecte compartit per 
tres escoles amb el que 
els alumnes han après 
treballant valors

D’esquerra a dreta:
Núria Felez (alumna) i Aaró Blaya (professor), de l’Escola 
Can Cladellas. Nayara Peñas (alumna) i Antònia Comas 
(professora), de l’Escola Josep M. Folch i Torres. Sisco 
Morales (professor) i Roger Sorribas (alumne), de l’Escola 
Palau.
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