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Estem a les portes de les vacances, però moltes famílies 
no podran gaudir de dies de descans perquè són 
persones que estan patint moltes dificultats. El govern 
de l’Ajuntament, conscient de la complicada situació, 
continua amb la seva política d’ajut a qui més ho 
necessita i, per aquest motiu, durant 2015 es van atendre 
les peticions d’un total de 1.103 persones. Aquests ajuts 
han anat destinats a cobrir necessitats bàsiques com els 
subministraments de casa, les despeses de farmàcia, 
l’escolarització dels infants o la mateixa manutenció de 
la família. Tot és poc per ajudar a qui més ho necessita.

A més d’aquesta informació, en aquesta edició trobareu 
altres notícies sobre com avança el projecte de la 
Biblioteca, les bones dades sobre recollida selectiva o 
els costos que suposa l’incivisme d’algunes persones i 
que repercuteix sobre tota la ciutadania.

I, com que ja queda menys per a la Festa Major, us fem 
un petit avanç del que s’està programant... però sense 
desvetllar la gran sorpresa que ens està preparant la 
regidoria de Festes per a després del pregó... què serà?                
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REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Règim Intern i Seguretat Ciutadana.

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu. 1a Tinença d’Alcaldia, Regidoria 
d’Educació, Escoles Bressol, Salut Pública, Sanitat i Consum.

Jaume Oliveras Malla (CiU) Portaveu. 2a Tinença d’Alcaldia, 
Regidor de Comerç, Turisme, Serveis Socials i Voluntariat, 
Cooperació i Solidaritat.

Carme Sanz Cabero (PSC) 3a Tinença d’Alcaldia, Regidora de Via 
Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Gent Gran, Festes Populars i 
Serveis Municipals.

Luisa Fernández García (Ganemos Palau). 4a Tinença d’Alcaldia, 
Regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental

Laura Navarro Ceballos (CiU). 5a Tinença d’Alcaldia, Regidora 
d’Empresa, Ocupació, Manteniment d’Edificis i Projectes.

Miquel Rovira Badia (PSC). Regidor d’Urbanisme, Habitatge, 
Esports, Fires i Mercats

Marc Sanabria Robledo (PSC). Regidor d’Economia, Comunicació, 
Joventut, Participació Ciutadana i Transparència

Jordi Pujol Lozano (CiU). Regidor de Cultura i Patrimoni

OPOSICIÓ
Jordi Plaza i Nualart (ERC) Portaveu 
Juan Martínez Nieto (C’s) Portaveu
Andrés Martínez Palacio (C’s) Portaveu 
Jordi Méndez Cordobés (CUP) Portaveu
Àngels Marcuello Martínez (ICV) Portaveu 
Mercedes Rodríguez Baeza (PP) Portaveu
Miquel Truyols i Rocabruna (No adscrit a cap grup municipal)
José Luis Heras Marcos (No adscrit a cap grup municipal)

Si voleu contactar amb els regidors i regidores de l’Ajuntament, 
podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o escriure al correu 
electrònic info@palauplegamans.cat. 
A www.palauplegamans.cat hi figuren resums biogràfics de tots els 
membres del Ple Municipal i formularis individuals per contactar-hi.

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
Oficina de Gestió Tributària
Tel. 93 472 91 79
C. Josep Brunés, 5
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

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. 93 593 74 01
Taxis Aguilar 
Tel. 672 277 161
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va gestionar 
287 prestacions de manutenció durant l’any 2015, 79 
d’habitatge, 125 de subministres, 18 de farmàcia (que 
inclouen bolquers, productes de farmàcia i alimentació 
de nadons) i 254 ajuts destinats a llibres i material, a 
l’escolarització i a la mobilitat. En total, 1.103 persones 
a qui es van destinar 162.897,64€. “L’objectiu prioritari 
d’aquest govern és la prestació dels serveis a les 
persones que més ho necessiten”, explica el regidor de 
Serveis Socials, Jaume Oliveras. “En aquests moments, 
ens trobem amb situacions molt difícils que requereixen 
de tot l’ajut que les administracions puguem prestar per 
millorar la seva vida diària”, manifesta el regidor.
 

Aquestes necessitats i la situació molt complicada de 
moltes famílies ha convertit la lluita contra la pobresa 
energètica en un dels reptes principals que ha assumit 
l’Ajuntament, pel que gairebé 4 de cada 10 prestacions 
socials d’urgència, un 38,9%, van ser destinades a pal·liar 

la pobresa energètica durant 2015. En concret, 37.017,79€ 
van ser els que l’Ajuntament va destinar durant el 2015 al 
pagament de les 426 factures d’ajuts contra la pobresa 
energètica concedits.
 
Ajuts per a l’habitatge i beques
D’altra banda, també es van atendre un total de 79 persones 
amb problemàtiques relacionades amb l’habitatge. En 
aquest sentit, es van destinar 36.315,45€ al pagament de 
factures de lloguer, hipoteques i allotjament alternatiu. Les 
beques també han estat un dels principals ajuts que s’han 
atorgat durant el curs 2015-2016. Pel que fa a les beques 
per a llibres i material escolar, en centres d’educació 
primària s’han becat un total de 129 alumnes, amb un cost 
total de 9.089,39€; mentre que a secundària han sigut 46 
alumnes, destinant-hi un total de 6.827,87€. En el cas dels 
cicles formatius, només ha sigut necessari atorgar aquest 
ajut a un alumne, que ha rebut un import total de 231,41€.

En total, els alumnes que han rebut beques per a llibres i 
material escolar han sigut 176, i l’Ajuntament hi ha destinat 
un total de 16.148,67€. Tot i que si ampliem el concepte 
i incloem també els ajuts destinats a l’escolarització i a la 
mobilitat dels estudiants, s’ha arribat a un total de 254 
alumnes i a un import total de 29.259,81€.

L’Ajuntament va donar ajuts 
d’urgència social a 1.103  
persones durant el 2015
Gairebé el 39% dels ajuts socials prestats 
per l’Ajuntament van ser destinats a pal·liar 
la pobresa energètica

Prestacions econòmiques d’urgència social     
Nombre de sol·licituds (comptar el nombre de persones incloses a cada sol·licitud, és a dir, les persones que es beneficiarien de la prestació 
ateses per l'ens o derivades a un altre servei, tant si la prestació finalment es concedeix com si no)

TIPOLOGIA DE LA PRESTACIÓ
Nombre de 
sol·licituds

Nombre de persones ateses

TOTALS IMPORT

MANUTENCIÓ (inclou alimentació i vestit) 287 287 56.411,65

HABITATGE (lloguer/hipoteca/allotjament alternatiu) 79 79 36.315,45

POBRESA ENERGÈTICA (gas/llum/aigua) 426 426 37.017,79

FARMÀCIA (inclou bolquers, farmàcia i alimentació nadons) 57 57 3.892,94

ALTRES A ESPECIFICAR: llibres i material, ajuts a l’escolarització, 
ajuts a la mobilitat 254 254 29.259,81

TOTALS 1.103 1.103 162.897,64

“L’Ajuntament ha 
atès un total de 426 
ajudes destinades a 
combatre la pobresa 
energètica”
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ACTUALITAT

L’Ajuntament, els propietaris i el veïnat de Can Parera 
desmantellen les barraques del barri

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per desmantellar les 
darreres barraques que feia dècades que s’havien construït 
al bosc i als camps contigus al barri de Can Parera. 

Per realitzar aquesta operació l’Ajuntament ha contractat 
una empresa especialitzada en el tractament de fibrociment 
o uralita, ja que bona part de les barraques tenien les 
teulades fetes d’aquest material. Des de maig de 2014 
s’havien eliminat altres construccions que estaven situades 
a l’últim carrer del barri i al bosc.

“Aquesta fase culmina unes gestions, converses i treballs 
que fa anys que duu a terme l’Ajuntament amb el veïnat i amb 
els propietaris dels terrenys”, explica Carme Sanz, Tinenta 
d’Alcaldia de Territori i Serveis. “L’Ajuntament ho executa de 
forma subsidiària i repercutirà els costos d’aquesta retirada, 
uns 8.000€, als propietaris de la finca on estan aquestes 
barraques, ja que l’obligació d’assumir aquesta despesa és 

de la propietat dels terrenys”, detalla la regidora. El camp 
i els boscos en qüestió pertanyen a diferents propietaris.  
Per dur a terme tota l’operació, el consistori ha mantingut 
converses amb el veïnat del barri des de fa anys. 

Malgrat les reticències inicials, els veïns i veïnes han 
entès la il·legalitat de les construccions i els problemes 
que suposava l’acumulació de material, tant pel que fa a la 
salubritat com a la seva pròpia seguretat. 

Finalment, les persones que viuen al barri van col·laborar 
inicialment retirant tot allò que podien extreure amb els 
seus propis mitjans. No obstant això, la major part s’ha 
hagut de dur a terme per part dels propietaris, bé de forma 
directa o indirecta, assumint els costos. “Estem molt 
satisfets de l’actitud del veïnat de Can Parera”, subratlla la 
regidora.  Ara cal, entre tots, vetllar per tal que es mantingui 
en òptimes condicions l’espai regenerat.

L’Ajuntament posa en marxa el Servei de Primera Acollida 
per a persones nouvingudes
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha posat 
en marxa el Servei de Primera Acollida per a persones 
nouvingudes. “Es tracta d’un conjunt d’accions i recursos 
que responen a les necessitats inicials de formació i 
informació de persones que provenen d’altres països”, 
explica el regidor de Serveis Socials, Jaume Oliveras.
 
Aquest servei inclou l’acompanyament, la formació i la 
certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el 
desenvolupament en els hàbits diaris i de feina a la nostra 
societat. 
 
A l’Ajuntament, el Servei de Primera Acollida s’ofereix des 
del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) que adreça a les 
persones nouvingudes a Serveis Socials, on un tècnic del 
Consell Comarcal dedica unes hores setmanals a realitzar 
visites concertades.

Per completar aquest servei, s’han editat unes guies amb 
els recursos que es poden trobar a Palau-solità i Plegamans 
sobre diferents temes: empadronament, benestar, sanitat, 
ocupació, educació, habitatge, joventut, mobilitat, comerç 
o festivitats locals i equipaments municipals, entre altres. 
Aquesta guia s’ha editat en català, anglès, francès, àrab, 
romanès i ucraïnès, amb la idea d’arribar al màxim de 
població nouvinguda al municipi.
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ACTUALITAT

El Pla Funcional de la nova Biblioteca Municipal, a punt per 
presentar-lo a la ciutadania

La Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona ha enllestit el Pla funcional de la futura nova 
Biblioteca Municipal. És el document que marca les directrius 
de com serà l’equipament, tant pel que fa als espais que ha 
d’incloure com a les activitats i serveis que acollirà.

El Pla funcional es presenta a totes les entitats i a la 
ciutadania en general en una audiència pública, el 13 de 
juliol, a les 19.00h, a l’Auditori de Can Cortès. “El govern 
aposta per la transparència total en el procés de creació de 
la nova biblioteca”, afirma Jordi Pujol, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament. “Per aquest motiu –continua Pujol-, l’exposarem 
a la ciutadania abans de dur-lo al Ple Municipal”. I és que el 
govern preveu sotmetre’l a votació al ple de juliol.

La Diputació de 
Barcelona ja ha 
presentat el Pla 
funcional a l’Alcaldessa, 
Teresa Padrós, i a bona 
part dels regidors i 
regidores, tant del 

govern com de l’oposició, en una reunió celebrada el 22 
de juny. “Des de l’Ajuntament estem molt satisfets de la 
implicació i el suport de la Diputació de Barcelona”, subratlla 
Pujol, qui afegeix: “Ambdues administracions treballen 
plegades amb l’objectiu de tenir una nova biblioteca que 
s’integri en la Xarxa de Biblioteques de la Diputació”.

Entre moltes altres qüestions, el document recull aspectes 
com la missió i les funcions de la biblioteca, la seva col·lecció 
i organització... Fa també una valoració econòmica i, entre 
altres qüestions, planteja que el conjunt d’espais del futur 
edifici sumarien, aproximadament, uns 1.500 metres 

quadrats. També fa una llista dels diversos serveis que 
oferirà, així com el personal necessari. 

Un cop s’aprovi al Ple Municipal, el Pla funcional servirà com 
a base perquè la Diputació convoqui un concurs d’idees 
per escollir l’avantprojecte. S’espera, tal i com preveu l’ens 
supramunicipal, que el document guanyador pugui presentar-
se la propera primavera. A partir d’aquí es podrà continuar 
avançant fins aprovar el projecte executiu definitiu.

Finançament
El Pla funcional xifra la inversió en uns 4.200.000€, sumant 
qüestions que van des de la construcció de l’edifici fins a 
l’adequació del fons documental, passant per l’equipament 
informàtic i el mobiliari. Una part d’aquesta inversió, 
325.000€, aniria a càrrec de la Diputació. També fa una 
previsió de les despeses anuals futures per al funcionament 
de la biblioteca. Aquestes significarien uns 320.000€ a 
l’any. La Diputació es faria càrrec d’aproximidament un terç 
d’aquestes despeses.

Tornant a la inversió inicial, “l’Ajuntament està treballant i 
trucant a diverses portes per aconseguir subvencions que 
ajudin a finançar la construcció del nou equipament”, relata 
Marc Sanabria, regidor d’Economia. En aquest sentit, la 
Diputació de Barcelona ja ha confirmat que atorga 593.644€ 
al consistori a través de les Meses de concertació 2016-
2019. La Diputació també ha ratificat una altra aportació 
per a l’avantprojecte, de 28.000€. Aquesta xifra és el 80% 
dels 35.000€ en què s’ha estimat el seu cost. Els 7.000€ 
restants els aportarà l’Ajuntament. S’espera que es repeteixin 
aquestes proporcions en el projecte executiu (155.000€). És 
a dir, que la Diputació es faci càrrec del 80% i l’Ajuntament, 
del 20% restant.

“L’Ajuntament avança 
a pas ferm per 
disposar d’una nova 
biblioteca”

Audiència pública amb la Diputació de 
Barcelona per a la creació de la nova biblioteca
Dimecres 13 de juliol
a les 19h a l’Auditori de Can Cortès
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ACTUALITAT

Primer any de govern: expliquem la feina
 Gestió Econòmica i foment del Comerç
PROJECTES REALITZATS
. Aplicació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
. Coordinació i gestió directa municipal d’algunes fires i mercats.
. Manteniment del nivell d’ajuda i col·laboració amb l’Associació de Comerciants.
. Manteniment dels serveis públics actuals i de la bona salut financera de l’Ajuntament.
. Publicació de les bonificacions i exempcions actuals en taxes i ordenances.
PROJECTES EN MARXA
. Suport al model de comerç de proximitat.
. Millora del sistema de concessió de subvencions a les entitats municipals.

 Polítiques Socials i Voluntariat
PROJECTES REALITZATS
. Creació del Consell Municipal de Serveis Socials.
. Compromís d’incrementar el pressupost d’ajudes, beques i prestacions de tota mena 
a les persones més necessitades.
. Consolidar els Serveis prestats des d’aquesta àrea en l’àmbit de l’ajuda psicològica 
a dones i joves.
. Desenvolupament del nou Pla de Qualitat de l’Àrea de Serveis Socials.
. Posar en marxa campanyes de sensibilització destinades a fomentar el coneixement 
sobre situacions d’injustícia social.
. Prestar una especial atenció als discapacitats.
PROJECTES EN MARXA
. Desenvolupar i consolidar el recentment estrenat Punt del Voluntariat.
. Desplegament gradual del Pla d’Igualtat.
. Establiment de noves bonificacions en les ordenances i taxes fiscals.
. Mantenir i potenciar la col·laboració i ajuda a persones dedicades al voluntariat 
integrades en les diferents entitats.

 Polítiques culturals, turístiques, d’oci i salvaguarda del Patrimoni local
PROJECTES REALITZATS
. Signatura del conveni amb els Amics del Museu Parroquial i el Patrimoni Cultural.
PROJECTES EN MARXA
. Encarregar un estudi i posterior Pla de Turisme de Palau-solità i Plegamans.
. Potenciar i millorar l’agenda jove estable incorporant espais d’oci, culturals, artístics, 
de formació, tallers temàtics.
. Promocionar esdeveniments esportius que potenciïn l’esport local a nivell comarcal.
. Revisió, actualització i desenvolupament del PAC (Pla d’Acció Cultural).
. Foment de la lectura al poble amb l’objectiu d’aconseguir la qualificació de Municipi Lector.

 Equipaments i Infraestructures Municipals
PROJECTES EN MARXA
. Continuar la política existent de manteniment de barris i garantir l’equitat entre ells.
. Desenvolupar el projecte de la Biblioteca.
. Executarem l’ampliació de l’Espai Jove l’Escorxador.
. La qualitat lumínica i l’estalvi energètic és essencial per tots nosaltres.
. Renovació progressiva dels parcs infantils.
. Seguiment construcció CES Can Periquet.
. Substitució progressiva de l’enllumenat públic adreçat a la reducció de consum elèctric.
. Definició d’ús de la Masia de Can Falguera i de la Torre de la Casa Folch, i inici de 
les obres per adaptar-les a aquest ús. 
. Gestionar l’ús turístic de la Masia de l’Hostal del Fum mitjançant una concessió 
administrativa. 
. Anàlisi dels usos de l’Hostal del Fum, increment i millora dels seus serveis (pic-nic, 
lavabos, barbacoes, accessos), convertint-lo en un pol d’atracció turística.

 Implantació noves vies d’accés a la comunicació municipal
PROJECTES REALITZATS
. Aprovació del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.
. Fer arribar el Butlletí Municipal a totes les llars.
. Impulsar la presència de l’Ajuntament a les xarxes socials i dotar-les de contingut d’interès.
PROJECTES EN MARXA
. Adaptació del lloc web de l’Ajuntament a noves necessitats.
. Increment hores de presència de Ràdio Palau al carrer.
. Millora del lloc web de Ràdio Palau.
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ACTUALITAT

 Desenvolupament del Pla Local d’Educació
PROJECTES REALITZATS
. Consolidació de la Comissió d’Orientació.
. Consolidació FP dual empreses/Generalitat.
. Foment de crèdits de síntesi de coneixement de l’entorn per a secundària.
. Projecte de coeducació: prevenció violència de gènere –metodologies i observació 
de la realitat.
. Seguiment del fracàs escolar i abandonament mitjançant el suport d’un informador 
juvenil.
PROJECTES EN MARXA
. Actuacions com projectes pares, mares, ex-alumnes que expliquen experiències de 
secundària a nivells de primària.
. Compra de llibres de divulgació científica.
. Creació del Consell d’Infants.
. Formació en tutorització per a mestres (en col·laboració amb el Dpt. d’Ensenyament 
i el Centre de Recursos Pedagògics).
. Inclusió en “Eines per a l’educació” de les visites al Museu Can Duran.
. Posada en marxa del portal web d’Educa 16 Palau “Compromesos per l’educació”.
. Projectes conjunts amb entitats: Palau Solidari codi QR.

 Foment de l’ocupació i accions formatives permanents
PROJECTES REALITZATS
. Creació de plans ocupacionals propis dins les competències de l’Ajuntament que 
generin llocs de feina (es seguiran convocant).
. Consolidació del Club de Feina (segons recull el Pla Local d’Educació).
. Millora en la difusió d’accions formatives per a persones en situació d’atur.
. Sol·licitar i adherir-nos als plans ocupacionals que ofereixin altres administracions.
PROJECTES EN MARXA
. Increment de les accions formatives adreçades a la ciutadania i als àmbits escolars 
pel que fa a la cardioprotecció.
. Increment de les accions formatives de seguretat alimentària.

 Polítiques mediambientals, Salut, Mobilitat i Habitatge
PROJECTES REALITZATS
. Impulsar el Programa d’Eines per a la Salut Jove “Saluda’t”.
PROJECTES EN MARXA
. Auditoria Mediambiental (actualització del document existent, revisió i seguiment de 
les actuacions en ell descrites).
. Revisar el sistema de recollida d’escombraries actual i millorar-lo en alguns aspectes 
de cara a la nova concessió.

 Impuls dels espais de Participació Ciutadana i avenç en la transparència                    
Ide l’administració local
PROJECTES REALITZATS
. Avançar per assolir el 100% en el barem de transparència en la informació municipal 
en l’índex elaborat per la UAB. S’ha aconseguit el segell Infoparticipa.
. Obertura del projecte de dinamització a l’espai públic per estar presents al carrer i 
detectar les necessitats del jovent.
PROJECTES EN MARXA
. Audiències públiques anuals amb el govern municipal per donar explicacions de la 
feina feta en cada període. S’ha realitzat la primera presentació del Pla de Govern i 
dels Pressupostos Municipals.
. Creació de la Nit de l’Esport en reconeixement als i les esportistes.
. Creació d’un Reglament de Participació Ciutadana.
. Dotar d’eines de Participació Ciutadana.
. Fer polítiques transparents, facilitant l’accés a tot tipus d’informació.
. Increment d’activitats i tallers pel foment de la participació, segons contempla el Pla 
Local d’Educació.
. Manteniment del suport econòmic i d’infraestructures a festes de barri i projectes 
d’entitats.

Primer any de govern: expliquem la feina 
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Palau-solità i Plegamans se situa al capdavant dels municipis 
de la comarca en recollida selectiva

Palau-solità i Plegamans es converteix en 
el segon municipi del Vallès Occidental 
pel que fa a la recollida selectiva 
d’escombraries. Amb un índex del 76% 
només és superat per Matadepera, que 
arriba al 91% en recollida selectiva dels 
seus residus. “Aquestes bones xifres 
les tenim gràcies a la recollida porta 
a porta, que sabem que comporta un 
esforç per part de la ciutadania, però que 
fa que ja estiguem complint els requisits 
que demana la Generalitat per a l’any 
2020”, explica la regidora de Gestió 
Ambiental, Luisa Fernández.

De fet, la regidora es refereix als límits que ha establert la 
Generalitat i que els municipis hauran de complir en la seva 
recollida selectiva l’any 2020. Així, el Programa General 

de Prevenció i 
Gestió de Residus i 
Recursos de 
Catalunya (PRECAT) 
2013-2020 detalla 

que el percentatge de recollida selectiva que han d’assolir 
els municipis catalans l’any 2020 ha de ser del 60%, 
percentatge que els nostre poble supera en 15 punts. 

Fernández explica que “ara paguem cada tona de rebuig 
que generem a 76,04€, mentre que al 2020 es pagarà cada 
tona a 90,89€. L’objectiu és reciclar més i millor”. Així, les 

dades comencen a donar resultats: l’any 2014 l’Ajuntament 
va haver de pagar 149.044,38€ pel tractament del rebuig 
generat al nostre poble, però el 2015 la quantitat es va 
reduir a 125.742,38€. “El nostre objectiu ara és millorar la 
qualitat de la fracció orgànica i volem aconseguir que els 
impropis d’aquesta fracció siguin només del 7%”, afirma la 
regidora.

En aquest sentit, la implantació dels contenidors d’orgànica 
amb clau han provocat una reducció dels impropis a la fracció 
orgànica, “però això ha comportat que algunes persones 
deixin el rebuig al terra” manifesta la regidora. “Creiem que 
l’educació i el civisme són fonamentals per aconseguir que 
continuem sent un referent a nivell comarcal en l’àmbit de 
la recollida selectiva. Demanem un esforç més als veïns i 
veïnes per aconseguir-ho”, conclou Fernández. 

L’incivisme i els actes vandàlics d’algunes persones tenen 
repercussió directa sobre les arques municipals. En aquest 
sentit, només en els primers 20 dies del mes de juny es van 
registrar desperfectes que van obligar l’Ajuntament a fer una 
despesa total de 12.634,11€.  
“És molt important que tothom sigui conscient que 
l’incivisme ens costa diners”, explica la regidora de Via 
Pública, Carme Sanz. “Trencar pals de les tanques dels 
parcs o la Ronda Verda, bancs i lluminàries provoca que 

haguem d’assumir despeses extres que, al cap i a la fi, 
acabem pagant tota la ciutadania”, diu amb rotunditat. De 
fet, en només tres dies del mes de juny, els Serveis Tècnics 
van comptabilitzar desperfectes a l’enllumenat públic per 
un import total de 5.779,11€, mentre que el vandalisme al 
mobiliari urbà i els parcs de la vila han tingut un  cost de 
6.855€.
“Preguem responsabilitat a tothom perquè aquest vandalisme 
ens costa molts diners a tots i totes”, conclou Sanz.

Els actes vandàlics del mes de juny costen més de 12.000€ 
a la vila

“Palau ja supera amb 
escreix les dades 
de recollida que es 
demanen per al 2020” 
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El 7 de juny de l’any 2008 obria les seves portes l’Espai 
Jove l’Escorxador, un equipament que “ha omplert el buit 
que hi havia al municipi quant a serveis per a joves”, recorda 
Marc Sanabria, regidor de Joventut de l’Ajuntament. “Ara hi 
ha un espai de trobada on es posa a l’abast dels i les joves 

un ampli ventall de serveis i activitats”, considera Sanabria. 
L’aniversari és una bona ocasió per enfocar els projectes de 
futur: “L’Ajuntament té en marxa el projecte d’ampliació 
de l’Espai Jove, que preveiem que serà una realitat de cara 
al 10è aniversari”, avança el regidor, qui també apunta que 
“a mig termini s’haurà d’actualitzar el Pla Local de Joventut, 
quan esgoti la seva vigència, i obrir el procés participatiu 
amb joves i entitats”.
 
Complir vuit anys és alhora un moment idoni per fer balanç 
de les fites aconseguides, com la consolidació del model 
de cogestió de l’Escorxador, que ha estat reconegut com a 
bona pràctica en diverses ocasions i com a exemple a seguir 
per a altres ajuntaments. 

La cogestió implica els joves en totes les decisions que 
es prenen a l’Espai Jove i els fa partícips de l’organització 
d’actes, alhora que fomenta l’associacionisme i la integració 
del col·lectiu amb la resta d’entitats del poble.

L’Espai Jove l’Escorxador celebra el seu vuitè aniversari

Les entitats es converteixen en protagonistes de la Festa 
Major d’enguany

La Regidoria de Festes Populars està enllestint els darrers 
detalls de la Festa Major, que enguany se celebrarà del 24 
al 29 d’agost.  “El protagonisme d’aquest any és per a les 
entitats”, explica la regidora de Festes Populars, Carme 
Sanz qui afegeix: “No tinc més que paraules d’agraïment 
per a totes les entitats i associacions que participen en el 
procès de creació de la Festa. Són ells qui fan possible que 
tinguem quatre dies plens d’activitats per gaudir-ne tothom”.

Enguany es torna a repetir El Pati per als més petits, amb 
espectacles i jocs basats en el circ. “Però, a més, estem 
preparant una gran sorpresa que donarem a conèixer 

després del pregó d’en Quim Masferrer, a la plaça de la Vila. 
Encara no podem avançar res, però segur que agradarà a 
tothom perquè és un regal molt especial per a tot el poble”, 
avança la regidora.

Concerts
Com a plats forts musicals, durant la Festa Major tindrem 
les actuacions d’Hotel Cochambre i els Catarres, a més de 
l’Orquestra Maravella. A banda, la Cursa Maria Víctor serà 
el marc perfecte per retre un homenatge especial a la gran 
atleta de Palau-solità i Plegamans que, enguany, serà el 
primer cop que no hi serà amb nosaltres.
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Municipal. Per iniciar els 
tràmits per determinar 
els usos de Can Falguera 
i la Torre de la Casa 
Folch, així com redactar 
els primers plecs de 
condicions per treure a 
concurs, per a ús turístic, 
la masia de l’Hostal del 
Fum.
Un any per incrementar 
les partides en plans 
d’ocupació i així trobar 
feina per a moltes més 
persones. Un any per 
definir una nova política de 
relació amb les empreses 
i aconseguir més i millor 
ocupació per a palauencs 
i plegamanins.
Un any per incrementar 
gairebé en un 10% el 
pressupost destinat a 
prestacions i ajuts a les 
persones i famílies més 
necessitades. Un any per 
resoldre la problemàtica 
de la nau de Càritas 
i millorar el servei en 
prestació d’aliments a 
les famílies amb més 
dificultats del poble.

Tot això i més en un any. 
Som capaços de molt 
més, en el marc del pla de 
govern subscrit, i aquest 
és el nostre compromís!

Seguiu-nos a http://
blogscat.com/
regidorslaurajaumejordi/

Ganemos
Palau 
Estar contra la corrupció 
és donar exemple i
començar per no 
consentir el seu inici a 
casa teva
La corrupció és un 
greu problema general. 
En política, la clau és 
l’actitud que adopten
les organitzacions: Els qui 
la toleren, amb el temps 
tenen càrrecs condemnats 
per corrupció.
Guanyem talla de base 
el problema expulsant 
aquells que actuen de 
forma deshonesta.
El trànsfuga José Luis 
Heras no ha justificat 
la destinació de fons 
municipals que va
buidar del compte un dia 
abans de ser expulsat per 
Guanyem. L’Ajuntament 
i Guanyem li van exigir 
factures i el trànsfuga 
es va negar “acusant 
d’extorsió” a qui se les
exigeix. Actuó presionando 
públicamente a su 

parla de la necessitat i 
l’encert d’organitzar-se 
com a societat civil i deixa 
palès que determinades 
realitats injustes no es 
poden eternitzar. En 
aquest sentit, el fet que 
les dues candidatures 
més votades del municipi 
el passat 26J, ECP i ERC, 
no siguin a l’equip de 
govern, dóna esperances 
de canvi i de redreçament 
polític, que tanta falta ens 
fan a Palau. 

C’s
Elecciones Generales 
Junio 2016

Sabemos que tras unas 
elecciones todos han 
ganado, pero la realidad 
es otra. En Ciudadanos 
somos serios y realistas. 
Este resultado nos lleva 
a nuestra única idea, 
sacar al país adelante 
con coherencia y sentido 
común y olvidar los 
sillones, pensar en 
la unión de un país 
democrático y defender 
los intereses de sus 
ciudadanos, eliminando la 
corrupción, combatiendo 
el Paro y apostando por 
la Educación, la Sanidad 
y la Economía de nuestro 
país. Ciudadanos no ha 
venido a conformarse y 
a que todo siga igual, 
los más de 3 millones 
de votos que nos abalan 
piden regeneración y 
cambios y no les vamos 
a fallar. Eso nos hace 
seguir con ilusión y seguir 
luchando para conseguir 
una España unida, libre 
y democrática. En Palau-
solità i Plegamans, somos 
la tercera fuerza como 
partido único sin tener 
que unirse a otros para 
conseguir más votos. 
Nosotros somos un 
partido serio, coherente, 
con las ideas claras y 
prueba de ello es nuestro 
trabajo en el municipio, 
así como el 100% de 
nuestras mociones 
dedicadas al bienestar 
de nuestros ciudadanos. 
Agradecemos a los 984 
votantes, el 13,56 %, la 
confianza depositada en 
nosotros. Esto nos anima 
a seguir trabajando y 
a continuar haciéndolo 
todavía mejor.

PSC
Les lleis del PP 
limiten el desti dels 
recursos econòmics de 
l’ajuntament
 
La Liquidació del 2015 de 
l’Ajuntament va establir 
un romanent disponible 
de 2,2 milions d’euros, 
dels quals gran part 
haurà d’anar destinada a 
amortitzar deute, segons 
estableix la normativa i 
una altra part a inversió 
sostenible (que no 
generi dèficit). La rígida 
normativa imposada 
pel govern del Partit 
Popular limita la capacitat 
d’inversió d’Ajuntaments 
sanejats com el de Palau. 
I no podem destinar 
aquests recursos a tot 
allò que voldríem, com 
ocupació, altres inversions 
als barris, programes 
i serveis socials, etc. 
És un autèntic atac 
contra l’autonomia local 
i contra la capacitat 
dels Ajuntaments de 
prestar més serveis a la 
ciutadania.
 
Per altra banda, la Regla 
de Despesa, un corsé 
que el PP va imposar 
amb la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària, també 
influeix a l’hora de pendre 
la decisió de destinar 
majors recursos que els 
anys anteriors i d’utilitzar 
romanents positius. Per 
això ja hi ha diverses 
iniciatives d’entitats 
municipalistes treballant 
perquè el nou govern 
elimini aquesta restricció. 
 
Malgrat les propostes 
que ara es puguin fer per 
utilitzar aquests recursos 
i/o futurs ingressos, cal 
explicar que no tot es 
pot fer. I també cal evitar 
confondre als ciutadans. 

CiU
Un any de govern, un any 
de treball!
Després d’un any 
d’iniciar-nos en les 
nostres respectives àrees 
municipals, expressem 
la nostra satisfacció 
davant els primers 
fruits en benefici del 
nostre poble. Un any per 
encarrilar definitivament 
la construcció de la tant 
anhelada Biblioteca 

compañera para que ésta 
dejara el acta de
concejala en beneficio de 
una estrecha amiga del 
propio Heras.
Los tránsfugas se 
presentan siempre 
como víctimas, son 
especialistas de la 
mentira con la que 
estafan a quienes les 
votaron. Otro tránsfuga 
en el norte del Estado 
expulsado por
intentar desviar fondos a 
una cuenta ilegal. Otros 2 
tránsfugas en Catalunya 
expulsados por venderse 
a un gobierno corrupto por 
5500€ al mes cada uno, 
olvidándose de su
compromiso ético de 
limitación salarial a 3 
veces el salario mínimo. 
Una mafia, amigos
de Heras, que ya no harán 
carrera en Ganemos.

Comunicat: http://
ganemos.es/
psolitaexpjoseluisheras.
htm

ERC
Els miralls trencats de 
l’escola de música, la 
biblioteca, i els resultats 
electorals

Al novembre us parlàvem 
de l’Escola de Música 
i de la nostra proposta 
d’estudi per tal de tenir 
la seva seu normalitzada 
i oficial a Can Falguera. 
Tot plegat és rebutjat, i 
es prefereix seguir amb 
la precarietat actual al 
Castell, i amb els costos 
econòmics afegits per 
estar fora de la xarxa 
oficial d’escoles de 
música. 
De cop i volta, durant el 
mes de febrer, es retarda 
la sortida del butlletí 
municipal, salta pels aires 
el flamant Pla d’Acció de 
Govern, i sobtadament 
apareixen amb gran 
rebombori en una foto 
un grup de regidors al 
camp de petanca de 
Palau dient que allà es 
faria la Biblioteca. Què 
ha passat? Doncs, a 
finals de gener un grup 
de ciutadans creen 
l’associació Palau Vol 
Biblioteca, i inicien 
recollida de signatures. 
Parlen amb la comunitat 
educativa, publiquen 
a xarxes socials i fan 
visible aquesta carència. 
Aquesta mobilització ens 
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acollir les persones 
refugiades i tants altres 
canvis necessaris i 
urgents.
Finalment varen ser 
7.322 les persones 
que van respondre a la 
convocatòria (67,23%) van 
votar al Congrés i 7.017 
(64,43%) al Senat.
A Palau la força més 
votada, a l’igual que a 
les eleccions de quatre 
mesos enrere, va ser En 
Comú Podem, la coalició 
conformada a Catalunya 
per Podemos, ICV, EUiA 
i En Comú. En total 
2.020 vots (27,83%), 
resultat que torna a ser 
molt bo al nostre poble i, 
evidentment, a la resta de 
Catalunya.
Malauradament els 
resultats no ens han 
estat tan bons a la 
resta de l’Estat, per 
tant, i a l’espera de 
conèixer quins seran 
els pactes de govern, 
volem expressar que els 
companys i companyes 
de la coalició a Palau 
continuem lluitant per les 
polítiques d’esquerres, 
per defensar totes 
aquestes necessitats que 
expressàvem a l’inici de 
l’article i per fer créixer la 
coalició.
Gràcies a totes les 
persones que amb el 
vostre vot heu donat 
recolzament a En Comú 
Podem.

PP
Volem donar les gràcies 
als 914 palauencs que 
han confiat en el Partit 
Popular
ELS ESPANYOLS HAN 
ENCARREGAT AL PARTIT 
POPULAR LIDERAR 
EL FUTUR GOVERN 
D’ESPANYA AMB CASI 8 
MILIONS DE VOTS
Hem guanyat en vots, en 
escons i en legitimitat.  
Els espanyols hem parlat 
clar, no volem una altra 
repetició d’eleccions. 
És hora de dialogar amb 
responsabilitat per arribar 
als acords que Espanya 
necessita. 
Pedro Sánchez segueix 
enfonsant el socialisme 
amb els pitjors resultats 
de la seva història per 
segon cop consecutiu. 
El PSOE haurà d’elegir 
entre la responsabilitat 
de facilitar un govern 
a l’europea o la 
irresponsabilitat de donar 

Regidor
no adscrit
José Luis Heras

En el último número del 
boletín municipal se 
me excluyó a propósito 
de él, en las fechas en 
las que se solicitó el 
escrito, se me impidió el 
acceso al buzón de correo 
electrónico municipal, 
impidiendo que expresara 
mi opinión.

Lo denunciamos en 
el pleno municipal de 
marzo, como práctica de 
censura… y lo volvemos a 
hacer desde aquí.

El regidor José Luis Heras 
abandonó voluntariamente 
el 3 de marzo, la 
“pseudo” organización 
Ganemos Palau por varios 
motivos: por ética, pues 
no iba a representar 
más a este partido, que 
solo tiene como fin los 
intereses económicos 
de sus promotores, por 
intento de extorsión, 
se nos pidió dinero en 
distintas ocasiones bajo 
amenaza de expulsión, 
y  por difamación a la 
Asamblea Ciudadana, no 
van a poner en duda el 
esfuerzo desinteresado 
de las personas que 
componen nuestra 
Asamblea Ciudadana.

Ahora es la regidora 
expulsada de PODEMOS, 
Luisa Fernandez la que 
representa a estos 
“presuntos” corruptos 
y extorsionadores, con 
procesos judiciales 
abiertos en varios 
ayuntamientos. 

Como regidor no adscrito, 
seguiré representando al 
círculo de PODEMOS de 
Palau-solità i Plegamans y 
los intereses de quienes 
nos votaron.

https://
desmontandoganemos.
wordpress.com

CUP
Cas Inipro
El 4 de maig la Guàrdia 
Civil va presentar-se 
a l’Ajuntament per a 
realitzar un escorcoll 
que va ocasionar un cert 
rebombori mediàtic. Pel 
que sabem, buscaven 
documentació de 
contractes dins del CAS 
INIPRO, que s’engega 
arran d’una denúncia de 
la CUP de Tarragona, i 
que s’ha anat escampant 
a diversos municipis. 
D’acord amb els 
contractes que hem pogut 
revisar, entre el 2008 i 
el 2014 a Palau es van 
adjudicar contractes 
a ITINERE SERVEIS 
EDUCATIUS SL (que forma 
part del grup INIPRO) per 
un valor de 317.428,20€ 
(256.972,17€ del 2010 
al 2014). Al recull de 
despeses disponible 
al web de l’ajuntament 
(només disponible 
des del 2010), en el 
període 2010-2014 les 
despeses realitzades 
vers aquesta empresa 
pugen a 347.791,72€. A 
què es deuen aquestes 
diferències? Irregularitats? 
El jutge dirà. Ara bé, el 
que sí trobem a faltar és 
informació respecte a tot 
plegat. No es pot amagar 
tot darrera el “secret de 
sumari”. Des de la CUP 
hem exposat dubtes 
respecte als números 
que hem trobat tant a la 
reunió informativa que es 
va realitzar a les regidores 
el mateix dia dels fets, 
com en un debat a Radio 
Palau el dia 12 de maig. 
Transparència no només 
significa aconseguir un 
seguit de puntuacions en 
certes avaluacions, sinó 
informar correctament 
sobre la gestió que es fa.

ICV
Gràcies
Diumenge 26 de juny, 
10.891 persones estaven 
convocades a les escoles 
de Palau a votar per triar 
qui ens ha de governar 
els propers quatre anys a 
l’estat espanyol; amb la 
importància que comporta, 
doncs ens jugàvem 
acabar amb les polítiques 
d’austeritat, fer fora a 
governants corruptes, 
modificar el Senat,  
aconseguir un referèndum, 

el govern al populisme. 
Ciutadans és el partit 
que més ha retrocedit. 
Ja no és hora de vetos i 
línies vermelles. És hora 
d’escoltar a la gent i 
ajudar a formar un govern 
de moderació. 
A Catalunya el PP ha 
estat l’únic partit que ha 
pujat en vots i en escons.   
Som el principal partit de 
la moderació, el seny i la 
recuperació. 
El separatisme no 
aconsegueix millorar 
els seus resultats i 
s’estanca com a minoria a 
Catalunya:
- ERC + CDC = 1,1 milió 
de vots. - PPC + PSC + 
Ciutadans = 1,5 milió de 
vots. El separatisme ja ha 
dit que farà tot el possible 
per fer fora el PP. És obvi, 
ja que el separatisme 
vol un govern feble per 
poder trencar Espanya. El 
que no seria lògic és que 
Ciutadans i PSOE fessin 
el joc al separatisme. 
Per això demanem que 
s’escolti la veu de la 
majoria que demana un 
govern sòlid liderat pel 
Partit Popular. 

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Biblioteca
S’ha posat de manifest 
que el gran objectiu de 
l’actual equip de Govern 
Municipal es la Biblioteca 
i així ho varem poder 
copsar amb la reunió 
que vàrem tenir els 
grups de l’oposició amb 
la representant de la 
Diputació que coordina el 
projecte.
El camí no serà curt 
ni tampoc exclòs de 
dificultats per anar-ho 
encaminant, sobre tot  pel 
que fa al tema econòmic, 
però si el objectiu és clar i 
la voluntat de tots plegats 
és que la Biblioteca sigui 
una realitat,  de ben segur 
que es podrà aconseguir.
Desitjo que es facin les 
coses ben fetes, amb la 
participació ciutadana que 
es consideri més oportuna  
i si al final d’aquesta 
legislatura podem veure 
que l’edificació ja estigui 
el més avançada possible 
ens podrem sentir tots 
plegats  prou satisfets.

L’Ajuntament no es fa 
responable del contingut 
inserit pels diferents grups 
municipals i pels regidors 
no adscrits. Aquests textos 
tan sols expressen la 
seva opinió i no pas la de 
l’Ajuntament.
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Els estats i la UE diferencien entre qui fuig de la 
guerra i els migrants: uns són refugiats; els altres, no. 
La qüestió és reconèixer que, a més de les bombes, hi ha 
altres violències que maten gent. I tenir en compte el context 
d’aquest món globalitzat, amb l’explotació de recursos, el 
canvi climàtic... Si on vius hi havia aigua i ara no, la teva 
vida corre perill, tant com si cauen bombes. La fam i les 
causes relacionades maten 25.000 persones cada dia. Qui 
pateix això també necessita protecció internacional. A més, 
viure no és només no estar mort. Els refugiats són persones 
i potser tenen un projecte de vida, de desenvolupament 
personal. Gosen considerar-se persones en un món tan 
racista! El dret a la vida és per a tots els Homo sapiens, no 
hauria de dependre del cantó de la frontera on has nascut.

A la frontera de Ceuta hi vas sovint.  
Aquest dijous [23 juny] hi torno! Tinc moltes ganes de veure 
en Louis, un amic del Senegal que ha aconseguit entrar. 
Quan hi vaig intento anar on es concentren els qui volen 
creuar, però no sempre puc. És molt perillós acostar-s’hi. 
Està a metres d’Espanya però és un altre món. Es violen 
els drets humans constantment. Sovint els deporten amb 
camions de pollastres i els deixen al desert. Tenim gent 
al Marroc que quan veu aquests camions ens avisen i 
advertim als que esperen per creuar perquè s’amaguin. 
Recentment van fer una batuda amb gossos, com si fos 
una cacera! En Louis, que crec que és menor d’edat, va 
passar dos dies amagat entre matolls. M’ho explicava per 
whatsapp a través d’un mòbil que vaig donar-li. Estan tan a 
prop de la frontera que reben cobertura espanyola.

Per què va marxar del Senegal, en Louis?  
Fa dos anys que està sol perquè van matar la seva família 
en una massacre. Al Senegal hi ha molta violència des 
que Espanya roba la pesca. És un exemple de violència 
capitalista. Un grup armat va assaltar el poble i va matar 
molta gent. Vol anar a Lille perquè coneix algú del seu 
poble que hi viu, però no en sap el cognom. No sé gaire 
cosa més, no expliquen detalls. Generalment et pregunten 
ells, sobre Europa. Sobretot si la gent té por als negres. 
Ho pregunten molt i no saps què dir. Al Marroc, i també a 
Ceuta, hi troben un racisme molt xungo.

Al costat espanyol es violen drets humans?  
Moltíssim. Als subsaharians però també a les tragineres. 
És una frontera on hi passa de tot. Posen aquestes 
dones en una gàbia per creuar una frontera de 50 metres 
i hi ha guàrdies civils que les peguen amb les porres. 
A senyores de més de 50 anys, molt primes i que duen 
enormes paquets per 5€! Aguanten una de pallisses... I 
quan el braç executor és la policia marroquina, la Guàrdia 
Civil n’és coresponsable perquè l’avisa quan els migrants 
pugen la tanca perquè els baixin i els peguin. En matèria 
d’immigració, Espanya és l’alumne avantatjat en violació 
dels drets humans i repressió a les fronteres. Fa por veure 
com la UE ho copia. Espanya pot matar 15 nois a la platja 
del Tarajal, en territori espanyol, perquè sí, i no passa res. 
És un precedent que fa molta por.

En contrast, la manifestació a favor de l’acollida que es 
va fer a Barcelona del 18 de juny ha estat un èxit.
Va ser molt emocionant i una passada veure-hi tanta gent. 
No ho esperàvem. Estem acostumats a manifestacions de 
50 persones, de les quals tres són amics a qui has promès 
una cervesa [riu]. Hem calculat que van anar-hi 40.000 
persones però potser ens hem quedat curts. Hi havia 
moltíssima gent. El recorregut volia sensibilitzar, passant 
per llocs de Barcelona que havien estat bombardejats, 
davant d’empreses que fabriquen bombes...

Què pot fer un ajuntament per ajudar a qui necessita asil? 
En primer lloc, considerar que totes les persones que viuen 
al municipi són ciutadans, sense vincular-ho a una qüestió 
burocràtica, això tan racista de donar la ciutadania amb 
papers. El municipalisme pot compensar aquestes lleis, 
permetent que totes les persones puguin accedir a espais 
o serveis públics sense exigir el NIE. També assegurar-
se que al municipi no existeixen zones de discriminació. 
Aprofitar espais culturals per treballar la socialització 
entre immigrants i les persones que viuen al municipi 
des d’abans... Això sí, la pressió dels ajuntaments a favor 
del dret d’asil ha estat estupenda. Als petits no se’ls pot 
demanar gaire cosa més. Però seria fantàstic veure als 
més grans oferint serveis legals per ajudar a la reunificació 
familiar de les persones refugiades. 

Amb 23 anys, Natalia Vargas és experta en la lluita pels drets humans. Va fer una xerrada a Can Cortès, a principis d’any, 
on va explicar què poden fer els ajuntaments en la crisi dels refugiats. Irradia energia i optimisme. “Vaig complir 18 anys 
la setmana del 15-M i per a mi va ser un boom”, recorda amb passió. Ha hagut de viure sense papers des de petita: “Vaig 
néixer a Guatemala, però sento que sóc de Barcelona. He crescut aquí. Quan vaig venir tenia 7 anys, però vaig ser una 
immigrant il·legal fins als 19, quan vaig aconseguir els papers. No podia viatjar amb els companys a Andorra o França, 
tampoc fer la selectivitat...”. I això sent néta de refugiats espanyols que es van exiliar pel franquisme: “La meva àvia era una 
anarquista de Saragossa”. “Els meus pares són de dretes. La següent generació tornem a ser punkys”, diu amb simpatia.

L’ENTREVISTA

Natalia Vargas, activista de Stop Mare Mortum

“Viure no és només no 
estar mort. Els refugiats 
són persones i tenen 
projectes de vida”
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