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La nova Biblioteca Municipal és el projecte de poble 
més significatiu en el que treballa l’Ajuntament. Moltes 
persones hi dediquen esforços des de fa anys, ja sigui 
des de l’associacionisme, el món educatiu o el propi 
Ajuntament. El projecte ja camina però cal continuar 
posant-hi energia i dedicació perquè sigui una realitat.

És un projecte de poble, que farem entre tots i totes, 
il·lusionador i molt engrescador. Una biblioteca és molt 
més que un lloc on trobar-hi llibres. Ha de ser l’àgora 
cultural de Palau-solità i Plegamans: un lloc de trobada, 
un motor per a la cohesió social, per a la participació 
ciutadana, l’intercanvi i el debat... I també, des del punt 
de vista urbanístic, vol ser un generador de vida. El 
projecte arquitectònic que us presentem ha guanyat el 
concurs, en , perquè persegueix aquests objectius.

En breu s’obrirà un procés participatiu perquè tots els 
veïns i veïnes pugueu decidir què voleu que hi passi quan 
obri les portes. Digueu-hi la vostra! Es tracta de construir 
entre tots i totes el que sovint s’ha anomenat com a 
‘ànima’ de la Biblioteca, que només pot ser creada per 
les persones i les vivències i activitats que aculli. 
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REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN

Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Règim Intern i 
Seguretat Ciutadan, Atenció Ciutadana, Empresa i Ocupació, 
Turisme.

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

Marc Sanabria Robledo (PSC). 2na Tinença d’Alcaldia. Regidor 
d’Economia, Comunicació, Joventut, Comerç, Participació 
Ciutadana i Transparència

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

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

Miquel Rovira Badia (PSC). 5a Tinença d’Alcaldia. Regidor 
d’Urbanisme, Habitatge, Esports, Cultura i Patrimoni.

OPOSICIÓ
Jaume Oliveras (PEDECAT-Demòcrates) Portaveu
Laura Navarro Ceballos (PEDECAT-Demòcrates)
Jordi Pujol Lozano (PEDECAT-Demòcrates)
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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L’Alcaldessa, Teresa Padrós, relata que la nova Biblioteca 
Municipal “és la prioritat d’aquest mandat per a 
l’Ajuntament”. Se sent molt satisfeta amb el disseny, ja 
que donarà com a resultat “un edifici singular, diàfan, amb 
espais oberts i molta llum”. 
“Serà un punt de trobada 
per a la ciutadania”, 
preveu. Miquel Rovira, 
regidor de Cultura, posa 
en valor el fet de conèixer 
com serà l’equipament: “És 
una fita molt significativa 
en un procés en el que fa 
anys que hi han treballat 
els regidors que m’han precedit i als que vull agrair la seva 
feina i esforç”. Pel que fa al finançament, Marc Sanabria, 
regidor d’Economia, concreta que el consistori ha “reservat 
un milió d’euros provinents dels romanents positius de dos 
exercicis” amb l’objectiu de poder afrontar aquesta inversió 
sense posar en risc la solvència econòmica. A banda d’això, 
“la Diputació de Barcelona aporta subvencions per a aquest 
projecte”, detalla.

Un far a la plaça de l’Alzina
L’avantprojecte triat és obra de Brullet-De Luna Arquitectes. 
Ha estat escollit entre els presentats pels cinc despatxos 
seleccionats al concurs convocat per la Diputació de 
Barcelona, en el que l’Ajuntament formava part del jurat. 
L’avantprojecte és, bàsicament, el disseny arquitectònic de 
l’edifici i del seu entorn. Inclou la memòria, que preveu la 
inversió total que suposa construir-lo: 3.568.248,59€. El 
següent pas és convocar el concurs per adjudicar el projecte 
executiu. Es preveu que es pugui inaugurar en 2 o 3 anys.

Si bé el tret més característic del futur edifici és la seva 
forma cilíndrica, també ho és la seva pell, de vidre, 
completament transparent, però revestida d’una malla 

ACTUALITAT

Un edifici emblemàtic, 
cilíndric i lluminós, 
acollirà la nova 
Biblioteca Municipal

Teresa Padrós: 
“La biblioteca 
és la prioritat 
d’aquest 
mandat per a 
l’Ajuntament”

Un edifici cilíndric, lluminós i diàfan acollirà la nova Biblioteca 
Municipal. El seu aspecte, força original, la reurbanització de 
l’entorn i la funció que tindrà com a generador de cultura i de 
cohesió social fan preveure que l’equipament es convertirà 
en un nou indret emblemàtic de Palau-solità i Plegamans. 

A més de la biblioteca, inclourà un auditori -que es podrà 
utilitzar de forma completament independent-, l’arxiu 
municipal i una cafeteria amb terrassa. Les àrees públiques 
estaran distribuïdes en dues plantes, si bé cal sumar-hi un 
soterrani, on hi haurà la zona restringida, amb sales de treball 
intern, un magatzem, un dipòsit documental, maquinària...

La reurbanització de l’entorn és un dels punts forts 
del projecte. L’equipament estarà envoltat d’una plaça, 
d’un espai enjardinat que inclourà una nova escalinata. 
Aquesta, seguint el contorn circular de l’edifici, salvarà el 
desnivell entre les avingudes Catalunya i Nostra Senyora 
de Montserrat, eliminant l’actual cul-de-sac del carrer Sant 
Genís. El nou equipament s’alçarà al terreny municipal on 
ara es troben les pistes de petanca, al costat de la plaça 
de l’Alzina.
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ACTUALITAT

metàl·lica que evitarà la insolació excessiva. Segons els 
arquitectes, Manel Brullet i Alfonso de Luna, això “farà 
que l’interior compti amb llum natural durant el dia i que 
de nit sigui com una llanterna que il·luminarà l’entorn”. La 
forma cilíndrica permet estructurar l’espai urbà d’un indret 
cèntric però bastant desproveït de vida. Van detallar que es 
preservaran la major part dels arbres que hi ha actualment 
en aquest terreny.

L’interior serà diàfan, però amb racons per acollir els diferents 
espais i usos d’una biblioteca del segle XXI: sales d’estudi, 
zona infantil, mediateca, dipòsits documentals... El disseny 
ha tingut també molt en compte l’eficiència energètica i el 
bon comportament tèrmic. El resultat serà un edifici amb 
qualificació energètica A, de consum energètic quasi nul.                                          

L’Alou Comunal, de Roldán Berengué ARQTS, SCP
La tradició rural explica que el consell veïnal es reunia a l’ombra dels arbres per 
parlar de l’alou comunal. Un d’aquests arbres podria haver estat l’antiga Alzina 
de Can Padró. Per reclamar aquesta memòria, el projecte presenta un edifici 
compacte i d’aparença sòlida, com els masos, amb dos nivells sobreposats 
i patis interiors. El projecte va agradar pels seus patis interiors, els materials 
emprats, la forma quadrada de l’edifici, l’entrada amb porxo, la sala polivalent 
i la graderia.

La memòria de l’Alzina, de Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP
L’edifici és un homenatge a l’antiga Alzina, ja que la seva geometria permet 
mantenir els principals arbres existents i hi ha un pati obert semicircular 
principal que té el mateix diàmetre que l’Alzina de Can Padró. La proposta és 
un edifici compacte i senzill de dues plantes diàfanes. 

RECER, de Dilmé Fabré Torras i Associats, SCP
Es proposava un edifici rectangular de dues plantes, amb una de les 
cantonades escapçades d’acord amb la traça provinent de l’eix de l’Alzina, 
que arribava a la biblioteca com si fossin les ones d’un estany. 

Pàgines viscudes, del Col·lectiu Brusi SLP & Pere Puig Arquitectes SLP
El punt de partida de la proposta era un edifici amb coberta de voltes de 
formigó prefabricat i un vestíbul-passatge que donaria accés als diferents 
espais de la biblioteca.

Els altres avantprojectes finalistes

Una aproximació a les despeses
El projecte de construcció i urbanització de l’entorn està 
pressupostat en 3.568.248,59€, xifra que quedaria 
inclosa en la inversió inicial que es preveu per posar 
en marxa l’equipament, que actualment es calcula 
que rondarà els 4,5 milions d’euros. La Diputació de 
Barcelona assumeix una part del cost. Pel que fa a la 
despesa anual, s’estima que suposarà uns 321.000€, 
dels quals la Diputació n’aportaria 107.000. La resta 
dels recursos per al funcionament de l’equipament 
anirien a càrrec de l’Ajuntament. A mesura que avanci 
el projecte, i en funció de les subvencions que es 
podrien aconseguir, s’aniran perfilant les estimacions.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament implanta un nou ajut social per fer front al 
pagament de l’IBI
La Junta de Govern Local del 4 de desembre va aprovar 
una modificació del Reglament de les prestacions 
d’urgència social per tal d’incloure ajuts sobre la quota 
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l’habitatge 
familiar habitual a les persones o famílies en situació de 
vulnerabilitat social i/o econòmica. La regidora d’Acció 
Social i Igualtat, Luisa Fernández, considera que “aquests 
ajuts són importants perquè amplien el ventall d’ajudes 
que donem a les famílies i perquè és l’impost més elevat 
que es paga”.
 
L’aprovació o denegació dels ajuts dependrà de la valora-
ció tècnica que realitzin els Serveis Socials municipals. Si 

es reuneixen els 
requisits, segons 
la situació socio- 
econòmica famili-
ar de la persona 
sol·licitant,   els 
imports que satis-
faria l’Ajuntament 
serien parcials, 
(50%), o totals, 
(100%), de la quo-

ta de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual de l’any en 
curs. En qualsevol cas, estan subjectes al crèdit pressu-
postari anual. És a dir, que no es podran pagar ajuts per 
sobre de la dotació econòmica prevista.

Luisa Fernández anima tothom a trencar “l’errònia 
concepció que l’usuari de Serveis Socials és sempre una 

El barem regula les prestacions econòmiques de l’àrea de Serveis Socials destinades a atendre, prevenir i pal·liar les 
situacions de necessitat social puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència. Les prestacions tenen també l’objectiu 
d’evitar l’agreujament de les necessitats, la injustícia social i afavorir, per tant, la inclusió social. 

Inclou una llista de 14 modalitats d’ajuts, per a necessitats que van des de l’alimentació a temes de salut, educació o 
mobilitat, entre altres. Amb la darrera modificació s’inclou el pagament de l’IBI. En tots els casos, la valoració tècnica 
per concedir ajudes i establir el grau d’aquestes té en compte diferents aspectes de la situació personal i familiar:

Dades familiars: nombre de fills i composició familiar.
Dades econòmiques: renda de la unitat familiar, habitatge i altres despeses a valorar per Serveis Socials.
Dades socials: discapacitats, manca de suport social i familiar, vulnerabilitat o dificultats personals... 

En qualsevol cas, cal acudir als Serveis Socials per conèixer si es reuneixen les condicions per accedir a una ajuda i 
tramitar-ho.

persona sense recursos: també hi ha treballadors de 40 
hores a la setmana o famílies que tenen un sou amb el 
qual no arriben a final de mes, i no cal que sigui tan petit, 
aquest sou, per poder rebre una ajuda”.

Aquest nou ajut s’ha creat en base al pacte de govern de 
l’actual mandat, subscrit inicialment pel PSC, PDeCAT i 
Ganemos Palau. La creació de la subvenció sobre l’IBI ha 
estat impulsada per l’equip tècnic municipal i per l’aleshores 
regidor de Serveis Socials, Jaume Oliveras (PDeCAT), si bé 
la feina ha estat culminada per l’actual regidora de l’àrea, 
Luisa Fernández (Ganemos Palau), després que el PDeCAT 
sortís del govern per la situació política catalana.

Luisa Fernández: “Aquests 
ajuts són importants perquè 
amplien el ventall d’ajudes 
que donem a les famílies 
i perquè és l’impost més 
elevat que es paga”.

El Barem d’Ajuts Individualitzat d’Urgència Social

Serveis Socials Municipals
c. Anselm Clavé, 11 

Telèfon: 93 864 30 12 
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
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ACTUALITAT

Finalitzen les tasques de neteja de la riera de Caldes 
entre Can Parera i el passeig de la Carrerada

Noves eines per potenciar l’intercanvi entre empreses

En el seu compromís per millorar la Riera de Caldes, 
l’Ajuntament ha enllestit les tasques de neteja de la llera. 
S’han realitzat actuacions en dos trams: entre els ponts 
de Can Parera (carretera de Sabadell) i Can Cladellas (una 
superfície d’11,36 hectàrees) i entre Can Cladellas i el pont 
del passeig de la Carrerada (2,83 hectàrees). L’Ajuntament 
ha invertit 20.618,40€ i 4.265,25€, respectivament.

 
Segons ha explicat 
la regidora de 
Medi Ambient i 
Gestió Ambiental, 
Luisa Fernández, 
els treballs s’han 
iniciat a la zona de 
Can Parera perquè 
la vegetació 

autòctona era molt escassa i no s’havien portat a terme 
actuacions prèvies d’aquest tipus. A més, recentment, 
havia incrementat el nombre de senglars que hi buscaven 
refugi després de les neteges de boscos a Sentmenat i 
Sabadell.
 
Pel que fa a les accions realitzades, s’ha procedit a 
desbrossar i netejar la vegetació al·lòctona, sobretot de 
canya americana i d’altres plantes invasores com els 
esbarzers, així com a talar i retirar arbres morts (oms) a la 

L’Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes (AMERC), 
de la qual Palau-solità i Plegamans en forma part, posa a 
disposició de tots els professionals locals dues noves eines 
gratuïtes de promoció en línia: el Directori d’empreses i el 
Portal KM0 de la Riera de Caldes.
 
Palau Avança ha treballat en la creació d’una base de 
dades d’empreses locals que facilitarà la tasca de l’AMERC 
a l’hora de promocionar aquests nous serveis. L’Alcaldessa 

Teresa Padrós ha 
destacat la seva 
utilitat: “Permetran 
difondre empreses 
que hi ha al nostre 
territori i potenciar 
que col·laborin 
entre elles. Gràcies 
a la informació 
que trobaran en la 
xarxa, les empre-

ses locals tindran la possibilitat de convertir-se en clients 
i proveïdores les unes de les altres, la qual cosa permetrà 
noves sinergies i enfortir el teixit empresarial del nostre 
entorn”.

L’objectiu del Directori d’empreses és millorar el teixit 
empresarial de l’entorn proper, creant un espai on es poden 
consultar totes les empreses i professionals, de qualsevol 

activitat, ubicats als municipis de l’àrea territorial de l’Eix 
de la Riera de Caldes.

Lligat al Directori d’empreses, el Portal KM0 neix amb la 
intenció d’afavorir l’intercanvi comercial de les empreses 
de la zona. Els usuaris i usuàries poden publicar ofertes 
puntuals dels serveis o productes que ofereix l’empresa 
o contactar amb altres professionals per establir altres 
intercanvis d’interès mutu. Tots els i les professionals que 
tinguin interès en aparèixer al Directori i/o al Portal KM0, 
han d’enviar un correu electrònic a portal@rieradecaldes.
com, indicant una adreça de correu de contacte, nom de 
la persona i de l’empresa i el NIF. Ja s’hi han donat d’alta 
440 empreses palauenques.

S’ha netejat la 
vegetació al·lòctona, 
talat arbres morts i 
retirat deixalles

Teresa Padrós: 
“Permetrà noves 
sinergies i enfortir el 
teixit empresarial del 
nostre entorn”

Ronda Verda i podar el brancatge baix de l’arbrat. Una altra 
de les actuacions que s’han portat a terme és la retirada 
de deixalles i abocadors incontrolats, molt nombrosos en 
aquest tram. El rebrot i el grau de cobriment de l’actual 
vegetació en els pròxims mesos plantejarà la possibilitat 
d’un nou projecte de revegetació amb espècies autòctones. 

D’altra banda, s’ha endegat la fase final de la redacció del 
projecte de neteja de la Riera de Sentmenat. També hi ha 
prevista la creació de camins segregats en un tram de la Ronda 
Verda per millorar la convivència entre ciclistes i vianants.
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ACTUALITAT

El Pla d’Ocupació 2018 ofereix setze nous llocs de feina

L’Ajuntament ajuda a combatre la pobresa energètica

Palau Avança, el servei municipal d’Ocupació i Empresa, ha 
convocat 16 nous llocs de feina per a persones aturades 
a través del nou Pla d’Ocupació 2018, finançat per 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

Els contractes tindran una durada de 6 mesos a jornada 
completa i contemplen perfils professionals diversos, des 
d’educador/a d’escola bressol a tècnic/a de medi ambient, 
passant per la dinamització de la biblioteca. Les persones 
contractades s’incorporen a l’Ajuntament entre els mesos 
de febrer i juliol. L’objectiu del pla va més enllà d’oferir 
treball, sinó que també vol empoderar les persones i que 
tinguin més eines per tenir èxit al mercat laboral.

Palau-solità i Plegamans ha estat un dels primers municipis 
del Vallès Occidental, juntament amb Sant Llorenç Savall, 
on s’han portat a terme els ‘Tallers d’estalvi energètic a 
la llar’, una iniciativa conjunta dels diferents municipis i el 
Consell Comarcal. Els tallers, oberts a tota la ciutadania, 
es van realitzar el 18 de gener i el 15 de febrer i tenien com 
a objectiu assessorar a la ciutadania en temes d’estalvi 
energètic i interpretació de les factures.

Luisa Fernández, 
Tinenta d’Alcaldia 
d’Acció Social, cita 
un dels objectius 
de les accions 
que duu a terme 
l’Ajuntament en 
aquesta matèria: 
“Aconseguir que 
els veïns i veïnes 

estalviïn en les seves factures”. Si bé això s’adreça a 
tota la població, aquest objectiu també va molt lligat a 
les situacions de pobresa energètica. Entre les iniciatives 
engegades per combatre-la, s’hi compta el seguiment 
personalitzat d’usuaris i usuàries de Serveis Socials a 
través de l’OMIC o la publicació d’un tríptic informatiu 
sobre els drets de la ciutadania davant les companyies 
subministradores de serveis bàsics. 

L’Ajuntament va destinar 51.015,19€ durant el 2017 a 
aquesta matèria. El consistori va abonar l’import de 838 
factures de llum, aigua i gas de persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat o dificultat econòmica a través de 
Serveis Socials, regidoria que va sol·licitar una auditoria 
d’aquestes factures per conèixer les causes de l’elevada 
despesa. Luisa Fernández explica que l’auditoria va 
confirmar un “consum desproporcionat” motivat “per fer un 
mal ús de l’energia i, també, per contractacions de serveis 
per sobre de les necessitats de la família”.

El 2017, l’Ajuntament 
va destinar 
51.015,19€ en 
matèria de pobresa 
energètica

Tendència a la baixa de l’atur

El mes de gener tanca amb una taxa d’atur al 
municipi del 10%, segons l’Observatori del Vallès 
Occidental. Són 701 persones. En el mateix 
període del 2017, eren 787 persones les que no 
tenien feina.

Treballadora d’un pla d’ocupació anterior.
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ACTUALITAT

Nou projecte per crear un espai d’esbarjo per a gossos

Sentència: L’Ajuntament no ha de pagar 400 mil euros a l’empresa 
adjudicatària del projecte de piscina anul·lat al 2013

L’Ajuntament té un nou projecte sobre la taula: la creació 
d’un espai d’esbarjo per a gossos. L’objectiu és que les 
mascotes puguin anar deslligades i fer l’exercici necessari 
per dur una vida saludable. El projecte proporciona un espai 
on els gossos podran córrer, jugar i relacionar-se amb els 
seus semblants. Carme Sanz, regidora de Parcs i Jardins, 
explica que “el manteniment anual és força elevat, donats 
els requisits sanitaris, però és un servei que volem oferir 
des de l’Ajuntament perquè el projecte neix d’una demanda 
ciutadana”. El projecte compta amb un pressupost de 
20.388,50€.

Aquest espai 
s’ubicarà a la zona 
verda de titularitat 
municipal, de 1.200 
m², que hi ha al 
costat de la Nau 
de Brigades, a 
la cantonada del 
carrer Maria Aurèlia 

de Capmany i el c. Ter. Per tal d’adequar l’espai, es 
netejarà i desbrossarà la zona i es procedirà al posterior 
enjardinament, que inclou l’esporgada de les branques 
baixes i seques i la tala d’arbres morts. 

Per delimitar l’espai, el paviment del qual serà de sauló, 
s’instal·larà una tanca perimetral i un accés amb una doble 
porta batent. A l’interior, hi haurà bancs per als propietaris 
i propietàries, una font doble, una per a gossos i l’altra per 

El jutjat contenciós administratiu 10 de 
Barcelona va declarar nul·la l’adjudicació per 
construir un complex esportiu amb piscina, 
aprovada l’abril del 2011

El jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona 
desestima amb sentència ferma la reclamació de Novem 
Systems 2010 SLU contra l’Ajuntament en la que 
sol·licitava una compensació econòmica (406.019,41€ 
més interessos) per la nul·litat de l’adjudicació efectuada a 
l’abril del 2011 per a la construcció, gestió i explotació d’un 
complex esportiu amb piscina. La resolució que eximeix 
l’Ajuntament de pagar cap compensació va ser dictada el 
29 de novembre del 2017, si bé se’n va donar compte al 
Ple Municipal del 25 de gener del 2018.

L’anul·lació judicial de l’adjudicació, que de facto va 
eliminar aquell projecte, va ser dictada pel jutjat contenciós 
administratiu núm. 10 de Barcelona el 7 d’octubre del 
2013, en trobar irregularitats en l’adjudicació. Arran 
d’aquesta anul·lació, l’empresa va iniciar la reclamació 
–ara definitivament desestimada- de prop de 400.000€ 
argumentant que havia realitzat un projecte executiu que 
l’Ajuntament no ha rebut. 

a les persones, expenedors de bosses per recollir la femta, 
papereres i arbres que ombrejaran una part de la zona. 
També hi ha prevista la disposició de cinc elements que 
creïn un petit circuit d’obstacles per treballar i potenciar la 
intel·ligència i l’habilitat de les mascotes. Es realitzarà un 
estudi lumínic per valorar si cal instal·lar fanals addicionals.

Dins de l’espai d’esbarjo, la normativa aplicable  serà 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, 
exceptuant el fet de poder tenir el gos deslligat. La regidora 
ha explicat que s’instal·larà un cartell explicatiu amb 
recomanacions i normes d’ús de l’espai: “Els propietaris 
tindran l’obligació de mantenir l’espai net i posar el morrió 
als gossos considerats perillosos, per exemple, perquè els 
usuaris de l’espai també podran ser sancionats”.

A la sessió del Ple Municipal del 25 de gener d’aquest 
any tots els grups municipals van valorar la sentència 
que desestima la reclamació de l’empresa com a positiva 
per als interessos del municipi. A banda, una majoria de 
regidors i regidores van donar suport a la posada en marxa 
d’un procés participatiu perquè la ciutadania expressi quin 
model de piscina i/o complex esportiu municipal voldria 
que tingui Palau-solità i Plegamans en el futur.

Carme Sanz: “És un 
servei que volem oferir 
des de l’Ajuntament, 
perquè el projecte 
neix d’una demanda 
ciutadana”
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ACTUALITAT

‘La selva d’aventures’: Nou parc ideat al Consell d’Infants

L’Ajuntament s’adhereix a la III Marató d’estalvi energètic

El Consell d’Infants ha decidit quina serà la temàtica i el 
nom del nou parc per a nens i nenes grans que es farà a la 
cèntrica plaça Dr. Robert. ‘La selva d’aventures’ és el nom 
que tindrà aquesta àrea de jocs, tal i com van decidir els 14 
nens i nenes que representen tots els grups de 5è primària 

de les cinc escoles 
de la vila. Ho van 
fer reunits en la 
segona sessió 
d’aquest òrgan 
participatiu, el 7 
de febrer.

Carmen Cabeza, 
Tinenta d’Alcaldia 

i regidora d’Educació, i Carme Sanz, Tinenta d’Alcaldia 
i regidora de Parcs i Jardins van prendre part d’aquesta 
sessió del Consell d’Infants. Van comptar amb el suport 
de dues dinamitzadores de la Fundació Pere Tarrés, 
així com de la tècnica d’Educació de l’Ajuntament. “Ens 
agrada molt el concepte que heu escollit, que definirà el 
parc, i tot el que heu expressat que voleu que signifiqui 
per a la resta de la ciutadania: un espai per compartir, 
on ser feliços, il·lusionar-se, respectar els demés...”, va 
manifestar Carmen Cabeza als nens i nenes. Va posar 
també en valor una altra idea llançada pels membres del 
Consell d’Infants: la instal·lació d’un cartell per donar la 
benvinguda a tothom.

L’Ajuntament s’ha adherit, per primera vegada, a la Marató 
d’estalvi energètic contra la pobresa energètica, que 
enguany arriba a la seva tercera edició i compta amb la 
participació de deu municipis. La iniciativa té com a objectiu 
aconseguir un estalvi energètic del 10% (llum, aigua i gas) 
en cinc equipaments municipals de l’1 al 28 de febrer, 
mitjançant petites accions dels equips tècnics i els usuaris 
i usuàries.“La idea és que aquestes pràctiques quedin a 
la consciència de la gent, se les emporti a casa i s’allargui 

l’estalvi”, explica 
la regidora de 
Medi Ambient i 
Gestió Ambiental, 
Luisa Fernández.

La Marató d’es-
talvi energètic no 
només incidirà 
en l’àmbit medi-

ambiental, sinó que també tindrà un vessant social. En 
la seva aposta per lluitar contra la pobresa energètica, 
l’Ajuntament destinarà els diners estalviats als ajuts 
d’emergència de la regidoria de Serveis Socials.

Cinc equipaments
La Casa Consistorial, l’edifici de la Comissaria de la Policia 
Local i del Jutjat de Pau, el Castell de Plegamans, el 
Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor i Can Cortès són 

els equipaments que assumeixen el repte. S’han instal·lat 
uns indicadors als seus vestíbuls que s’actualitzen amb 
el consum setmanal, tots els dijous, i es compara amb 
la mitjana dels últims 3 anys. A més, diverses entitats i 
persones col·laboradores estan elaborant papallones de 
paper, que són insectes bioindicadors del canvi climàtic, 
per penjar-les a diferents espais dels equipaments.

L’Escola de Música ha organitzat algunes activitats originals 
per visibilitzar la iniciativa: faran dos dies d’assaig a les 
fosques, amb llanternes com a única llum per il·luminar les 
partitures i un Concert a contrallum a l’auditori del Castell, 
amb espelmes, per a les famílies de l’alumnat.

Carmen Cabeza: 
“Un espai per 
compartir, on ser 
feliços, il·lusionar-se i 
respectar els demés”

L’estalvi es destinarà 
als ajuts d’emergència 
per lluitar contra la 
pobresa energètica al 
municipi

El següent pas és que el Consell d’Infants traslladi a 
l’Ajuntament la llista d’elements escollits. L’equip tècnic 
de l’Ajuntament l’estudiarà i els hi retornarà una proposta, 
que s’ajusti a la temàtica escollida i als límits que fixen les 
normes de seguretat i el pressupost econòmic.

El Consell d’Infants es va constituir el passat mes de 
novembre, quan precisament van decidir que la creació d’un 
nou parc seria el projecte en el que treballarien. Entre altres, 
van destacar com a inquietuds dels nens i nenes les accions 
contra els actes vandàlics i l’incivisme. 
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ACTUALITATACTUALITAT

Identificats deu joves per destrosses al mobiliari urbà

Al gener, la Policia Local va identificar 10 joves com a 
presumptes autors d’actes vandàlics, per la destrossa de 
mobiliari urbà. Les intervencions van tenir lloc al Centre 
Cívic, on dos joves haurien trencat una fusta d’un dels 
bancs; a la pineda de Can Pavana, on es va identificar un 
grup de cinc joves que hauria trencat travesses d’una de 
les taules de fusta; i a l’Espai Jove L’Escorxador, on tres 
joves haurien estat bolcant contenidors dels voltants.

Tots els joves identificats són menors d’edat i, 
majoritàriament, veïns del municipi. La Policia Local ha 
derivat els tres casos als Serveis Jurídics de l’Ajuntament, 
els quals obriran expedients sancionadors i passaran a 
les famílies dels menors el càrrec de les despeses per la 
reposició del mobiliari urbà corresponent.

El 2017, la reparació d’actes vandàlics va costar a 
l’Ajuntament 43.632,39€. Aquestes actuacions van 
incloure reparacions de mobiliari urbà (bancs, tanques, 
papereres, senyals, contenidors...), regs automàtics, arbrat 
i jocs infantils i diverses actuacions al parc de l’Hostal del 

Fum. Carme Sanz, regidora de Via Pública i Parcs i Jardins, 
qualifica de “lamentables” aquests comportaments: “Això 
ho paguem entre tots i no et permet invertir en altres 
coses, sinó que l’Ajuntament ha de reparar coses que 
s’han trencat només pel fet de trencar”.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
fa 10 anys, en els que ha ajudat a recuperar uns 300.000€
El 26 de gener del 2008 l’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) obria les seves portes. En els seus 
deu anys d’història ha fet gestions que han permès que 
els usuaris i usuàries del servei hagin recuperat uns 
300.000€, ha atès més de 7.000 casos, entre els quals 
hi ha al voltant de 5.500 consultes, 1.196 reclamacions, 
188 queixes i 77 denúncies. 

Carmen Cabeza, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Consum, 
destaca que “més enllà de les dades, cal posar en relleu 
la tasca pedagògica i de conscienciació que desenvolupa 
l’OMIC des de fa una dècada, perquè moltes persones 
que han utilitzat el servei ja coneixen els seus drets i els 
exerceixen; o, en tot cas, fan consultes abans d’iniciar 
una reclamació”. “Veus usuaris amb qui vas començar, i 
et vas fent gran i veus la seva evolució”, afegeix Roser 
Costajussà, tècnica de l’OMIC.

Al llarg dels anys, amb aquest objectiu de difondre els 
drets dels consumidors, l’OMIC també ha organitzat tallers 
i xerrades en diversos centres educatius i equipaments 

municipals i assessorat 
treballs de crèdit de 
síntesi sobre temes de 
consum que els alumnes 
d’ESO de l’Institut Ramon 
Casas i Carbó fa anys que 
realitzen.

Els temes que es 
presenten a l’OMIC també han evolucionat amb els anys. 
Quan  es va crear el servei, la majoria de consultes giraven 

al voltant del consum bàsic a les botigues, és a dir, 
canvis i devolucions, la telefonia i els subministraments. 
Actualment, les consultes sobre temes relacionats amb 
entitats financeres, sobretot clàusules abusives de les 
hipoteques, són les més habituals a l’OMIC. Tot i això, el 
servei ha gestionat casos de temàtiques molt diverses, 
com ara serveis professionals considerats deficients, 
retards de vols comercials, pràctiques comercials abusives, 
subministraments bàsics o problemes amb companyies 
telefòniques.

En el que portem del 2018, ja arriba als 2.743,91€. 
Aquestes dades són només orientatives, ja que, en molts 
casos, les compensacions no són únicament econòmiques 
i no és possible.

En una dècada, 
des del gener del 
2008, l’OMIC ha 
gestionat més de 
7.000 casos de 
la ciutadania

L’Ajuntament ha dedicat més de 40.000€ en reparacions d’actes vandàlics al 2017
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ACTUALITATACTUALITAT

Calendari de portes obertes dels centres educatius

Les noies de l’Hoquei Club Palau, campiones d’Europa sub-17
L’Ajuntament va preparar una recepció oficial, el 23 de 
gener, per felicitar l’equip campió d’Europa en hoquei patins 
femení, l’Hoquei Club Palau de Plegamans. Les jugadores 
palauenques es van fer amb la Copa Adolf Hirschfeld, el 
17 de desembre, a la ciutat alemanya de Remscheid, en 
imposar-se a la resta d’equips, procedents de diversos 
països d’Europa. 

L’Alcaldessa, Teresa Padrós, acompanyada del regidor 
d’Esports, Miquel Rovira, i altres regidors i regidores de 
l’Ajuntament, van lliurar a les campiones un estic personalitzat 
amb el seu nom gravat així com l’emblema de l’Ajuntament. 
També van fer entrega d’un record commemoratiu al seu 
entrenador, Quim Rocabruna Vilardell. 
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CARNESTOLTES 2018

1r Premi ‘Somni de tardor’ 2n Premi ‘Els Erupaps’

3r Premi ‘Les ànimes animades’ 4t Premi ‘Musical Rei Lleó’

Setze comparses, integrades per unes 500 persones, 
van desfilar pels carrers de la vila exhibint les seves 
coreografies i originals disfresses el 10 de febrer, dia de 
la festa grossa del Carnestoltes d’enguany.
Quinze d’elles van participar del Concurs de Comparses. 
Moltes gràcies a totes les persones que feu possible 
aquesta gran festa popular!
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CARNESTOLTES 2018

Premi millor carossa ‘La millor síndria’Premi menció del jurat ‘Los años 60’
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GRUPS MUNICIPALS

És evident que sense 
l’aprovació de la resta 
de membres del mateix, 
no seria possible. Però, 
nosaltres vam adquirir 
aquest compromís davant 
tothom. Per això, des 
del primer dia ens hi 
vam posar. Vam parlar 
amb la Presidència de la 
Diputació, ens vam reunir 
amb la Marta Cano com 
a responsable de l’àrea 
de Biblioteques d’aquella 
administració provincial, 
vam portar el Pla Funcional 
de la Biblioteca al Ple 
de l’Ajuntament, que fou 
aprovat per unanimitat, 
vam treballar amb 
col·lectius i entitats, ens 
vam reunir amb la Direcció 
General de Biblioteques, 
arxius i museus de la 
Generalitat, de qui vam 
arrencar el compromís de 
col·laboració econòmica 
mitjançant conveni 
plurianual que no es va 
poder arribar a subscriure 
per l’aplicació del 155. 
Però, ara ja tenim projecte 
i despatx d’arquitectes 
escollit. No té marxa 
enrere i ens n’alegrem! 
Ens en felicitem i 
reconeixem la gran tasca 
del nostre Regidor Jordi 
Pujol. Seguirem vetllant per 
l’agilització al màxim per a 
la seva posada en marxa!

Ganemos
Palau
Economía circular i 
pobresa energètica 
Fa gairebé tres mesos 
que es va posar en 
funcionament el nou espai 
de reparació i reutilització 
de la deixalleria municipal. 
Aquest espai canvia 
totalment el model 
de deixalleria com a 
magatzem de residus i 
el converteix en un espai 
on donar una nova vida a 
mobles i electrodomèstics 
a la vegada que es realitza 
una tasca social. Un nou 
concepte que funciona 
des de fa temps a la resta 
d’Europa i que tot just 
s’inicia a casa nostra. Per 
tant, Palau torna a estar 
al capdavant pel que fa al 
respecte pel medi ambient 
i per l’economia circular, 
social i sostenible.

definitiu.
Però sobretot, aquesta 
participació no s’ha d’aturar 
mai, ha de continuar 
funcionant un cop la 
biblioteca obri les seves 
portes i influeixi en tots i 
cada un dels seus aspectes 
i ho faci al llarg de tota la 
seva vida. Esperem que ens 
ho expliquin.

C’s
En ciudadanos seguimos 
trabajando 
Tras los resultados en 
las últimas elecciones 
autonómicas, valoramos 
la implicación de los 
2.546 votos, el 27,46%, 
primera fuerza política 
de nuestro municipio 
y agradecemos la 
confianza depositada en 
Ciudadanos de Palau-
solità i Plegamans. Este 
resultado nos da fuerza 
para seguir trabajando 
en nuestro proyecto a 
pesar de las trabas y 
apelativos que nos pone 
alguna agrupación de 
nuestro municipio, se 
inventan adjetivos como 
por ejemplo, “extrema 
derecha naranja”. 
Nosotros tenemos nuestro 
plan de trabajo y no 
somos ni pertenecemos 
a otro partido, somos 
Ciudadanos por más 
que se empeñen en 
desvalorizarnos. También 
rechazan mociones por 
el hecho de presentarlas 
nuestro grupo, aunque 
sea por un bien común 
de todo el municipio, 
como proponer congelar 
las tarifas del transporte 
público.
Nos faltarán al respeto e 
intentarán avasallarnos 
pero Ciudadanos Palau 
responderá defendiendo 
el Movimiento 
Ciudadano. Nosotros 
somos defensores de 
políticas constructivas y 
seguiremos trabajando 
por el bien de nuestros 
vecinos, vuestro apoyo 
es esencial para seguir 
trabajando en la unión.  
Somos Catalanes, somos 
Españoles, somos 
Europeos. Pero ante todo 
somos vecinos de Palau-
solità i Plegamans. 

PSC
Exigim a la Generalitat 
que pagui el seu deute 
amb les escoles bressol 
de Palau
En els últims mesos, 
diverses sentències del 
TSJC han reconegut als 
Ajuntaments el dret a rebre 
1.300 euros per alumne 
de les escoles bressol 
municipals. Va ser l’any 
2011 quan el Departament 
d’Ensenyament va reduir els 
ajuts per alumnes d’entre 0 
a 3 anys dels 1.800 euros 
anuals per infant matriculat a 
1.300, quantitat que va anar 
retallant-se fins a l’eliminació 
definitiva l’any 2014.
Pels socialistes 
l’educació 0-3 és una 
etapa fonamental, i 
l’abandonament que ha 
patit per part del govern de 
Puigdemont i Junqueras 
ha restat oportunitats 
educatives i de futur a 
molts infants. La Generalitat 
ha d’abordar els seus 
compromisos i obligacions 
amb l’educació amb tota la 
diligència necessària.
Volem destacar l’enorme 
esforç fet per l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans 
davant la irresponsabilitat de 
la Generalitat. L’Ajuntament 
va assumir gran part del 
cost total del servei, entre 
el 48 i el 58%, evitant així 
que el cop se l’enduguessin 
les famílies amb una pujada 
excessiva de les taxes en 
plena crisi econòmica. I 
demanem a la Generalitat 
que pagui sense demora el 
deute amb Palau, que podria 
pujar a 874.000€.

PDeCAT
Demòcrates
Ens vam comprometre 
amb la biblioteca. Ara 
sabem que, gràcies a la 
nostra actuació, serà una 
realitat!
Que ningú en dubti ni un 
moment. Si el nostre poble 
ja es troba plenament 
compromès i immers en 
el projecte de construcció 
de la futura Biblioteca 
municipal, haurà estat 
gràcies a la nostra 
intervenció en el Govern. 

I és amb aquest mateix 
objectiu, el de tenir cura 
del medi ambient i ser 
actius en la lluita contra 
el canvi climàtic, però 
sempre tenint al cap 
les preocupacions dels 
nostres veïns i sobretot 
dels més vulnerables, 
que durant tot el mes de 
febrer, l’ajuntament ha 
participat en la Marató 
energètica. L’objectiu 
d’aquesta activitat, 
organitzada per la regidoria 
de Medi ambient, és, 
d’una banda, buscar la 
manera d’estalviar en 
el consum energètic 
dels diferents edificis. 
De l’altra, la de donar a 
conèixer la problemàtica 
de la pobresa energètica, 
tema que des de la nostra 
regidoria de Serveis 
Socials estem tractant 
també amb tota la 
importància que un tema 
així mereix. 

ERC
Participació per la 
Biblioteca
Felicitem-nos perquè la 
biblioteca avança. Ara caldrà 
veure com es trasllada 
a un projecte executiu 
l’avantprojecte que ha 
presentat l’Ajuntament. S’hi 
inclouran tots els espais i 
serveis dels quals ens han 
parlat, o n’hi haurà algun 
que es quedarà pel camí?
Però el més important 
ara és definir com serà 
la nostra biblioteca, 
això que el Govern local 
anomena “l’ànima”. Ens 
han dit que és en aquest 
punt on entrarà en joc la 
participació, però primer 
ens haurien d’explicar què 
volen dir quan ens parlen de 
l’ànima de la biblioteca.
Per nosaltres la participació 
ha de ser real i continuada 
en el temps, que decideixi 
des d’ara mateix, aspectes 
claus d’una biblioteca 
com pot ser: el catàleg 
inicial, el tema en el qual 
s’especialitzarà, activitats 
que s’hi realitzaran i inclús, 
dins de les possibilitats, 
opinar sobre el mobiliari 
i la distribució de l’espai 
interior i de les diferències 
que hi pugui haver entre 
l’avantprojecte i el projecte 
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GRUPS MUNICIPALS

que reorienti les seves 
polítiques econòmiques i 
socials, ja que aquestes 
polítiques han abocat 
al col·lectiu de la gent 
gran a un increment de 
la desprotecció social i 
a un increment de les 
situacions d’empobriment 
generalitzat.
Avui es parla molt 
d’envelliment actiu, 
però per això les 
administracions públiques 
tenen l’obligació d’aportar 
els recursos necessaris 
per assegurar que 
l’import de les pensions 
sigui suficient per viure 
dignament. 
Les propostes d’aquesta 
campanya són:
- Que el govern del PP 
modifiqui la seva posició 
de menysteniment vers la 
Comissió dels Pactes de 
Toledo,  espai de consens 
per debatre al voltant 
del sistema públic de 
pensions.
- Exigir una millora de les 
quanties de les pensions, 
tant contributives com 
no contributives, pactada 
dins el marc  del diàleg 
social. 
- Exigir una renda mínima 
d’Estat per cobrir aquells 
casos sense protecció 
com el col·lectiu que mai 
ha tingut una ocupació 
i la busca o persones 
aturades de llarga durada 
amb les prestacions  de 
l’atur esgotades.
- que el govern apliqui 
mesures efectives contra 
la pobresa energètica
ICV de Palau-solità i 
Plegamans ha participat 
activament a les 
mobilitzacions convocades 
i ha presentat al ple 
del mes de febrer una 
moció per sumar el 
suport del municipi a les 
reivindicacions de les 
persones pensionistes i 
jubilades. 

PP
Continuar creciendo
En 2011, el Gobierno del 
PP puso en marcha una 
nueva política económica 
con  tres ejes principales: 
1 .La estabilidad 

amb l’abandonament del 
govern per part d’un dels 
seus socis, els dos partits 
polítics que actualment 
configuren el govern,  no 
crec que tinguin massa 
problemes per seguir 
governant  amb certa 
normalitat, donat  que, 
com ja s’ha posat en 
evidència, trobaran  en 
algun partit de l’oposició, 
el suport puntual que 
puguin necessitar.
En termes generals 
seguim  patint com una 
llosa  l’aplicació del 155 
i es torna a posar sobre 
la taula acabar amb la 
immersió lingüística, que 
tant molesta sobretot a 
Ciutadans i que ara s’hi 
afegeix el PP.  “Han afeblit 
el model sanitari, ara 
van per l’ensenyament 
i intentaran ofegar els 
nostres mitjans de 
comunicació”, tot plegat 
es tracta de minar els 
grans pilars en què es 
fonamenta el nostre País.
A  casa nostra ja tenim 
enllestit el projecte de la 
nova biblioteca, esperem 
que en un futur més 
esperançador pugui ser 
l’Àgora cultural del nostre 
municipi.

Regidor
no adscrit
José Luis Heras

Al tancament de l’edició 
d’aquest Butlletí municipal 
no s’ha rebut el text del 
regidor no adscrit José Luis 
Heras.

CUP
Tornem a l’Ajuntament
El passat 21 de setembre 
vam fer pública la 
suspensió de l’activitat 
política institucional 
a l’ajuntament, arrel 
dels fets del dia 
20 de setembre i 
que malauradament 
persisteixen, practicant-
se judicis i detencions 
polítiques i violant-se 
els drets fonamentals, 
cosa que mostra una 
clara voluntat de reprimir 
les llibertats individuals 
i col·lectives del nostre 
poble. Aquesta iniciativa 
la vam assumir per 
focalitzar l’activitat 
política al carrer fins a 
la normalització de les 
garanties democràtiques 
bàsiques que permeten 
l’exercici de les funcions 
dels càrrecs electes.
No simpatitzem amb 
les dinàmiques dels 
despatxos que s’han 
portat a terme durant 
aquests últims anys. És 
per això que vam optar 
per dedicar els nostres 
esforços en recolzar 
i participar dels CDR, 
eina imprescindible de 
contrapoder popular 
enfront del bloc del 
155 i les vacil·lacions 
de diversos sectors 
institucionals del 
sobiranisme.
Tornem, doncs, amb 
l’ànim  de treballar per 
canviar una institució 
que és una mera oficina 
de gestió de recursos en 
una entitat més oberta 
i participativa pels seus 
ciutadans. I també per 
denunciar i lluitar contra la 
greu involució democràtica 
que vivim dins del fallit, 
corrupte i fastigós règim 
del 78. 

ICV
Campanya per aturar 
l’empobriment de les 
persones pensionistes i 
jubilades 
Pensionistes i jubilats 
de CCOO i UGT han 
iniciat una campanya per 
exigir al govern del PP 

presupuestaria.
2. El saneamiento de 
nuestro sistema financiero.
3. La mejora de la 
competitividad de la 
economía española 
 España en 2018:
• Acumula 15 trimestres 
consecutivos de 
crecimiento del P.I.B. 
• Suma cinco años de 
superávit por cuenta 
corriente.
• España ha pasado de 
destruir 1.500 empleos 
al día a finales de 2011 
a crear 1.700 empleos 
diarios en 2017. Ha 
reducido un tercio su déficit 
público.
Es la primera vez que 
una salida de la crisis va 
acompañada de aumentos 
de la contratación  
indefinida des de el primer 
momento.
 Sin olvidar que en 201 1, 
los contratos indefinidos se 
destruían al 30%.
La firma de contratos 
indefinidos en 2017 fue al 
mayor de la última década.
El empleo indefinido en 
2017 se incrementó en un 
1 2, 6%, frente al 7% de la 
contratación temporal. El 
empleo crece en todas las 
comunidades autónomas, 
en  todos los sectores, en 
todos los colectivos y en 
todos los grupos de edad. 
La tasa de paro juvenil se 
ha reducido en 20 puntos. 
En el último año, 9 de 
cada 10 personas que 
abandonaron el paro eran 
parados de larga duración.

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Política local, referència 
ciutadana 
Seguim submergits en un 
entorn polític complex i 
complicat, amb tot això 
la política local procura 
anar fent el seu dia a 
dia posant de manifest 
que és el pal de paller de 
referència  en el qual els 
ciutadans  poden seguir 
confiant.
Malgrat que el nostre 
municipi  no es va 
escapar del xoc  ideològic 

L’Ajuntament no es fa 
responsable 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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Com va néixer la secció local de Càritas?
És una ONG de l’Església. “Càritas” significa “amor”. Si 
tots ens estiméssim més, les coses no anirien com van. 
Càritas és Església i el nostre president d’aquí és mossèn 
Prakash Chukka. Jo sóc la coordinadora, la que rondina i 
que sempre està “nyinyinyí!”. I se’m dóna bé fer-ho! La vam 
posar en marxa l’any 2009, amb el mossèn d’aleshores, 
Germà Prats, en Josep Maria Vilardell i la Marga Canela.

Han agafat de ple aquesta crisi tan bèstia.
Exacte, tot i que, darrerament, ha baixat el nombre de 
persones que hi acudeixen. Nosaltres, com a Càritas, tenim 
l’obligació moral d’ajudar tothom que ens ho demana. Hi 
ha, però, una cosa que vull fer però que encara no hem dut 
a terme: tenir voluntaris que acompanyin les persones que 
estan soles, que facin reforç als nanos amb els estudis...

Les dificultats han fet que la gent col·labori més?
En aquest poble la gent és molt solidària. Per exemple, en 
l’últim gran recapte la gent agafava les bosses per retornar-
les plenes sense que haguéssim de demanar-ho. Vam 
recollir 29 banyeres. Les grans, d’uns 430kg. Les petites, 
de 200 i pico. I vam tenir 132 voluntaris; molts d’ells, 
estudiants de l’Institut Ramon Casas i de la Marinada. 

El Banc d’Aliments atén gent que treballa. Abans qui 
tenia feina tenia per menjar, no?
Sí, en aquells anys, sí. Aquesta crisi que ha vingut... Això 
no havia passat mai. Antigament eren captaires els qui 
demanaven menjar. Aquí hi havia un matrimoni, el manquet 
i la manqueta –perquè a ella li faltava un braç-, que venien 
a Can Lluís i els hi donàvem menjar. I venien captaires 
d’altres pobles. L’àvia Francisca donava menjar a tothom, 
després que marxessin els clients. Diners, mai, però sí 
menjar. Quan va morir, amb 42 anys, tots deien que havien 
perdut la mare.

Així que va créixer a Can Lluís.
Les meves nétes serien la cinquena generació. Va ser la 
primera casa del poble amb cafetera elèctrica, televisió... 
Els pagesos s’hi passaven la tarda, jugant a cartes, 
dòmino... Jo voltava per allà de ben petita i els sentia dir 

disbarats. Així que em van internar amb les monges de la 
Presentació, a Barcelona, quan tenia 5 o 6 anys. Vaig fer 
una vaga de fam durant uns mesos fins que em van deixar 
anar a dormir a casa d’uns oncles. Ja era així de tossuda! 
Vaig estudiar-hi fins als 16 anys. Per això parlo francès. 
També vaig estudiar anglès, piano...

I va tornar a Can Lluís?
Sí, i ja m’hi vaig quedar. A casa nostra, vaja! Érem una 
bona colla aquí de joves. És el meu poble: me l’estimo molt! 
Per Festa Major fèiem l’envelat a l’Alzina. I pel Roser se 
subhastava un ram o una cistella grossa. La comprava el 
noi que volia ballar amb tu i iniciàvem el ball. Un cop feta la 
primer volta, ja podia ballar tothom.

Devia ser molt diferent el poble.  
La nit i el dia! Res a veure amb com és ara. Érem poca gent; 
3.000 habitants, potser. L’avi Lluís va ser el primer alcalde 
de la república: Lluís Casajoana Tort. Amb en Florencio de 
Can Faló, el de Can Xic i el de Can Xoriguer van decidir que 
s’havia de fer una escola. Fins aleshores els nens i les 
nenes estudiaven separats a l’Ajuntament.

Troba a faltar aquella època?
Trobo a faltar que... Per exemple, jo tinc el costum de 
saludar tothom. Ara la gent va emprenyada de bon matí. 
Vaig amb el cotxe i dic: “Bon diaaa!”. És que ni et responen 
i et miren amb una cara que sembla que se’t menjarien. 
Però també hem millorat en altres coses. Ara una filla té la 
llibertat d’explicar-li això i allò a la mare. La meva era així de 
recta! Ni cap aquí ni cap allà. Jo havia d’explicar els primers 
nois que em venien al darrere a una minyona que teníem. 
El més normal no hauria estat poder explicar-ho a la mare?

De la guerra no se’n deu recordar. Era molt petita.
Recordo que van venir a buscar un mosso que treballava 
al forn. Es deia Pepito. Se’l van endur i el van matar, no 
recordo si anant cap a Gallecs o a la carretera dels caiguts, 
on també van matar algú. També que sota la botiga de 
Can Lluís hi havia un soterrani i un passadís estret on 
nosaltres i la gent del carrer ens amagàvem quan hi havia 
bombardejos.

“Si em comprometo a una cosa, m’hauria de caure la casa a sobre per no fer-la”, explica aquesta dona 
incombustible que no para d’anar amunt i avall. És ben coneguda als supermercats locals i de pobles veïns, on 
acudeix regularment per recollir aportacions per al Banc d’Aliments i les persones que Càritas ajuda. Nascuda 
al 1935, és la mare i l’àvia d’una família nombrosa. Molta gent la coneix com la mestressa de Can Lluís, un 
històric negoci, ja tancat, que durant dècades havia estat bar, restaurant, fonda, botiga de queviures i de menjars 
preparats... Tot i que l’entrevista vol centrar-se en la seva història i la del poble, ella torna un cop i un altre a 
Càritas, a les persones que hi col·laboren i a les que hi troben suport: “És molt important que se sàpiga que tenim 
un ‘Mercadillo Solidari’ al carrer St. Lluís i que un empresari ens deixa el local! Això sí que ho pots escriure, no?”

L’ENTREVISTA

Francesca Casajoana, coordinadora de Càritas 
Parroquial a Palau-solità i Plegamans i presidenta de la 
Junta Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. 
‘Mestressa’ de Can Lluís durant dàcades.

“Aquesta crisi que ha 
vingut... Abans no havia 
passat mai que algú tingués 
feina però no li arribés per 
menjar”
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Domènec Cano Senties
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