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TELÈFONS D’INTERÈS
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

REGlDORS I REGIDORES
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 
ViaPública, 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 (PDeCAT-Demòcrates) Portaveu 
Laura Navarro Ceballos (PDeCAT-Demòcrates) 
Jordi Pujol Lozano (PDeCAT-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 individu-
als per contactar-hi.

Disseny i maquetació: Intus comunicació. Fotografia i redacció: Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.  
Podeu contactar amb la redacció a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: DBcoop. D’aquest butlletí s’han imprés 6.500 exemplars. Gratuït.

EDITORIAL
El Butlletí és l’espai per recollir les actuacions i activitats que 
l’Ajuntament vol destacar, és a dir, difondre la informació que 
tots els ciutadans i ciutadanes haurien de conèixer per valo-
rar la tasca que es fa dia a dia des del consistori. En aquesta 
edició, estrenem nou disseny, més modern i més gràfic, amb 
l’objectiu de fer la publicació més atractiva i convertir-la en 
un referent informatiu de la vila. 

El número 29, del mes de novembre, vol destacar els proces-
sos participatius dels pressupostos 2018-2019 i de la nova 
Biblioteca Municipal. Aquests suposen un pas més cap a 
una administració realment oberta i transparent que posa a 
les persones al centre de la gestió de la seva administració. 
Aquests processos són el punt de partida per a futures inici-
atives similars que es posaran en marxa des de la Regidoria 
de Participació.

Igualment, en aquest número recollim gràficament les ac-
tivitats i festes més importants d’aquest estiu/tardor, com 
són la Festa Major, la Fira d’entitats, l’Oktoberfest, etc. a més 
de donar valor a les inversions i millores vials i d’infraes-
tructures. També destaquem la Diada i les bones notícies de 
l’atur, el qual ha baixat per sota de la mitjana de la comarca.

palauiplegamans

@palauiplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

Segueix-nos a:
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Quarta edició del Festival del 
Formatge i el vi a Palau-solità  
i Plegamans 
Arriben dos dies de formatge i vi amb moltes activitats  
familiars, infantils i musicals

Palau-solità i Plegamans es prepara per 
a la quarta edició del Festival del for-
matge i el vi, un monogràfic en què es 

potencien aquests dos productes gastro-
nòmics i que se celebrarà durant el 10 i 11 de 
novembre, a la plaça de la Vila.

Es comptarà amb tres espais destacats: 
l’espai de venda al detall de formatges i al-
tres productes artesans de qualitat, l’espai 
de degustació de vins i formatges amb for-
mat de tapa i amb una copa oficial exclusi-
vament dissenyada per a la quarta edició 
del festival i l’espai infantil amb nombroses 
activitats i recursos per tal de fomentar la 

creativitat dels més petits. El dissabte 10 de 
novembre, el quart Festival del formatge i vi 
tindrà la seva obertura a les 10 h, i al llarg 
del dia tindran lloc unes 7 activitats famili-
ars i infantils, que acabaran a les 20 h amb 
el concert de l’agrupació Undercovers i les 
seves versions de Rock clàssic. 

El diumenge 11 de novembre, les activi-
tats començaren a partir de les 10 hi s’allar-
garan fins a les 21 h. Destaquen l’activitat per 
a adults, el Concurs de munyir la cabra amb 
el Pep Suro i el concert, a les 13 h, de l’agru-
pació Tandem, que fan versions acústiques 
amb Jean Paul Dupey-ron i Joan Vinyals. 

Aquest esdeveniment, amb una progra-
mació lúdico-festiva, té com a objectiu la 
promoció del comerç local, ja que tindran 
un espai per exposar els seus productes i 
així també potenciar el coneixement de 
l’establiment amb la visita dels nombrosos 
assistents. 

El Festival del formatge i el vi de Pa-
lau-solità i Plegamans coincideix amb el 
final de la verema i és per aquest motiu que 
els diferents cellers podran presentar en di-
recte els nous vins creats. 

Benvinguda  
la Nit de l’esport 
Una vegada més la nit més esperada pels  
i les esportistes i entitats esportives de la vila,  
arriba amb molts guardons i actuacions al Teatre de la Vila

El 23 de novembre a partir de les 20 h, 
les entitats esportives i els/les espor-
tistes de Palau-solità i Plegamans tin-

dran la seva nit, amb el reconeixement que 
farà l’Ajuntament als èxits esportius asso-
lits i a la promoció que han fet de l’esport 
durant la temporada 2017-2018. 

Les nominacions per a la Nit de l’Esport, 
com ja és tradició, la fan les entitats espor-
tives, els mitjans de comunicació, o els es-

portistes o les esportistes a títol personal. 
El jurat dels premis està conformat pel regi-
dor d’Esports, periodistes i mitjans de la vila, 
representants de cada entitat i una persona 
vinculada al món de l’esport. 

La nit estarà amenitzada per les actuaci-
ons de diverses entitats, i es projectarà un 
vídeo resum dels esports que es practiquen 
a la vila, i les fites més importants de la tem-
porada 2017-2018.  

Els guardons reconeixeran les següents modalitats:
• Millor esportista masculí menor de 16 anys
• Millor esportista femenina menor de 16 anys
• Millor esportista masculí major de 16 anys 
• Millor esportista femenina major de 16 anys
• Reconeixement a cada equip per ascens  

de categoria o títol aconseguit 
• Reconeixement d’una activitat esportiva 

destacada i organitzada per una entitat de 
l’àmbit de l’esport i l’activitat física 

• Reconeixement a una persona per la seva 
implicació o trajectòria a l’esport local
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Continua el procés dels pressupostos  
participatius ciutadans
Octubre serà el mes per la validació de  
les propostes presentades, i novembre el de les votacions ciutadanes

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va iniciar el passat 
mes de setembre, una prova pilot pionera en el municipi, re-
lacionada amb la inversió de 120.000 € del pressupost del  

2018– 2019. La prova consisteix en rebre propostes d’inversió muni-
cipal de la ciutadania, segon el seu criteri i necessitat. Les propostes 
es van recollir físicament a l’urna del SAC de l’Ajuntament a la pla-

ça de la Vila, i a través de la pàgina 
web tutries.palauplegamans.cat. 

El 30 de setembre va ser la data límit 
per presentar les propostes d’inversió, per 
exemple, la renovació o creació d’equipa-
ment, la millora d’un espai públic i l’adquisi-
ció de mobiliari, etc.

Segona fase
La segona fase del procés participatiu con-
sisteix en l’anàlisi i validació de les propostes recollides. Per a aques-
ta fase es va constituir la Comissió d’impuls i gestió del procés 
participatiu, la qual analitza i valora totes les propostes recollides 
presencialment i telemàticament.  

Per a passar el filtre de la Comissió, les propostes han de ser 
competència municipal, viables tècnicament i que respectin el 
marc jurídic i legal existent. No superar els 120.000 €, no poden 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018-2019

En què invertiries 120.000€  
del pressupost municipal?

http://tutries.palauplegamans.cat

Què és una inversió?

Bé inventariable que és permanent 

en el temps, que té un principi i un 

final. La renovació o creació d’un 

equipament, la millora d’un espai 

públic i l’adquisició de mobiliari 

són alguns exemples de béns 

inventariables.

Comissió d’impuls i gestió del procés de pressupostos participatius
• L’Alcaldessa o el Regidor de Participació• Una persona representant de cada grup municipal• L’/la interventor/a
• L’arquitecte/a municipal
• L’enginyer/a tècnic/a municipal• L’enginyer/a tècnic/a d’Urbanisme• El/la tècnic/a de Medi Ambient i Parcs i Jardins• El/la secretari/ària de l’Ajuntament• La persona responsable del Gabinet de Comunicació• La persona responsable dels Serveis Informàtics• Dues persones representants d’entitats locals

En total hi ha participat 
211 persones han enviat 

507 propostes:  
381 al web, 126 a les urnes
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provocar exclusió social i no poden 
ser actuacions en curs, , que siguin 
viables tècnicament, i que siguin 
legals en tot sentit.

Tercera fase
Una vegada acabi el filtratge de les 
propostes, el dimarts 30 d’octubre a 
les 19 h a l’Auditori de Can Cortès, es 
farà pública la llista amb les propostes finalistes que passaran a la quar-
ta fase.  Aquest acte serà obert i públic, i podrà assistir-hi qualsevol 
persona i entitat de la vila. 

Quarta fase
La quarta fase és la crida a tots i a totes les persones majors de 16 
anys empadronades a la vila, per votar  quina proposta final prefe-
reixen, presencialment al Servei d’atenció ciutadana SAC, o telemàti-
cament a través de la web tutries.palauplegamans.cat. El període 
de votació serà del dilluns 5 de novembre fins al divendres 30 de 
novembre. 

El regidor de Participació i Economia, 
Marc Sanabria, afirma que aquesta inici-
ativa “suposa un pas endavant en matèria 
de participació”. Des de fa anys, diferents 
regidories han portat a terme experiènci-
es participatives amb bons resultats. “El 
municipi està molt implicat en aquest 
sentit. Esperem que sigui enriquidor i per-
meti una gran participació de la ciutada-
nia”, explica Sanabria. 

Durant el mes de desembre, es coneixeran les propostes guanya-
dores, aquelles que es portaran a terme amb el pressupost muni-
cipal del 2019. 

La creació del procés de pressupostos participatius es va 
aprovar inicialment, per unanimitat, al Ple Municipal del febrer del 
2018. La proposta, que neix de l’assemblea ciutadana Àgora, va ser 
presentada pels grups municipals d’ERC-AM, CUP-CAV-PA i ICV-E. 
L’equip de govern va proposar algunes modificacions en aquesta 
moció i en les bases reguladores, les quals hi van quedar recollides 
i van propiciar l’acord unànime. 

Presentació dels pressupostos participatius a la ciutadania Urna per dipositar les propostes al SAC

Vota la teva proposta durant 
el mes de novembre a  
tutries.palauplegamans.cat 
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La nova Biblioteca  
Municipal ja té ànima
La jornada participativa per definir els usos de la nova  
Biblioteca va aplegar més d’una trentena de persones

El passat dissabte, 6 d’octubre, va tenir 
lloc el taller-debat del procés parti-
cipatiu “L’ànima de la nova Biblioteca 

Municipal”, l’objectiu del qual era recollir 
les expectatives i necessitats de les futures 
persones usuàries de l’equipament: veïns 
i veïnes, associacions, col·lectius, escoles, 
entitats, etc. Totes les reflexions sorgides 
d’aquesta jornada participativa se sumaran 
a les opinions recollides mitjançant l’en-
questa en línia, que va restar oberta fins 
a mitjans d’octubre on hi van participar 97 
persones.

La jornada va comptar amb la presència 
dels regidors de Cultura, Miquel Rovira, i de 
Participació, Marc Sanabria. L’equip d’arqui-
tectes municipals va ser l’encarregat de la 
presentació del projecte guanyador de Bru-
llet-De Luna Arquitectes, incidint amb de-
talls com la façana de l’edifici, els materials, 
la ubicació, la seva capacitat, etc. 

La maqueta, els plànols i la informació 
general del projecte s’exposen a la Masia de 
Can Cortès. 

El mètode de participació utilitzat du-
rant la jornada va ser a través de diferents 
tallers i ponències, en les quals van parti-
cipar una trentena de persones. Un dels 
primers tallers va ser l’anomenat Mapa de 
Gulliver, que consisteix a recollir els avan-
tatges i inconvenients dels accessos i es-
pais exteriors del nou equipament, així com 
les necessitats de mobilitat. 

Les persones assistents van sol·licitar 
la creació d’aparcaments per a bicicletes i 
vehicles, un fàcil accés a peu, la instal·lació 

d’una bona senyalització exterior i tenir en 
compte la seguretat de la zona. Tota aques-
ta informació va facilitar, també, la detecció 
dels possibles modes de desplaçament de 
futurs usuaris i usuàries.

Seguidament, es va portar a terme un 
taller, sota el títol ”L’espai dels nostres 
somnis”, on es va plantejar com hauria de 
ser l’equipament perquè pugui encabir les 
diverses necessitats, interessos i desitjos 
d’una població diversa com la de Palau-so-
lità i Plegamans. Els i les participants va po-

El taller-debat va servir per 
recollir les necessitats, 

interessos i desitjos de la 
població respecte de la 

nova Biblioteca

Apunt del regidor 
Miquel Rovira  
regidor de Cultura
La nova Biblioteca Municipal serà la 
nova àgora cultural de la vila. Tindrem 
un espai per a tots i totes amb molts 
espais i activitats i, sobretot, serà una 
biblioteca moderna preparada para el 
segle XXI. A més, la singularitat de l’edi-
fici la convertirà en un referent de tota 
la comarca. 
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Sol-solet,  
l’avantprojecte 
guanyador

La Masia de Can Cortès exposa 
una maqueta de l’avantprojecte 
dissenyat per Brullet-De Luna Ar-

quitectes, sota el lema “Sol-solet”, que 
va ser el guanyador del concurs convo-
cat per la Diputació de Barcelona per 
dissenyar l’equipament. Es tracta d’un 
edifici cilíndric, lluminós i diàfan que, 
a més d’acollir l’equipament, pretén 
dinamitzar l’espai urbà on s’alçarà, al 
costat de la plaça de l’Alzina. 

der imaginar-se a l’interior de la nova Bibli-
oteca i, a partir d’aquí, generar situacions 
col·lectives per poder organitzar espais i 
conviure amb les dinàmiques individuals.

Finalment, el taller “Espais i neces-
sitats”, va intentar definir l’espai per tal 
de satisfer les necessitats de les perso-
nes participants i reconèixer els serveis 
indispensables. A més de descriure els 
usos i les necessitats de cadascun d’ells, 
també es va treballar el percentatge 
d’aquests respecte del volum total de la 
construcció. Gràcies a aquestes dades, 
podrem conèixer i delimitar l’espai dedicat 
a cadascun dels àmbits proposats.

La jornada participativa també va 
comptar amb la ponència de Ferran Bur-
guillos, cap de zona de la Xarxa de Biblio-
teques Municipals del Vallès Occidental 
Est, qui va explicar els avantatges que su-
posa la incorporació de la nova Biblioteca 
Municipal a la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, com ara els prés-
tecs virtuals i els avanços tecnològics. 

També hi va intervenir Montse Llovera, 
directora de la Biblioteca del Districte 
2 de Terrassa, qui va exposar el dia a dia 
d’una biblioteca moderna, les seves activi-
tats i els seus usos. 

L’enquesta

Per recollir totes les propostes i ne-
cessitats de la ciutadania, de l’1 al 
14 d’octubre, es va posar en marxa 

una enquesta en línia en la qual hi van 
participar 97 persones. L’enquesta era to-
talment anònima i es podia completar en 
només uns minuts. 

L’enquesta contemplava la Biblioteca 
no només com un espai amb llibres, sinó 
com un equipament que pot acollir di-
verses activitats culturals i socials. És per 
això que a través de les qüestions que es 

plantegen, es va preguntar a la persona 
enquestada què li agradaria fer a la nova 
biblioteca (llegir, crear, estudiar, treballar, 
jugar, fer trobades, assistir a tallers...), com 
li agradaria fer-ho (sola, en grup o en es-
pais exclusius o col·lectius) i com imagi-
na els espais. D’altra banda, també es va 
preguntar sobre les activitats infantils i 
els serveis que podria tenir el nou equipa-
ment, així com es deixava espai a la per-
sona enquestada per expressar qualsevol 
altre comentari o observació.  
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Una vila viva i dinàmica!
Activitats per a tots els públics, tallers  
i espectacles a Palau-solità i Plegamans

La nostra vila ha viscut una extraordinària edició de la Festa Major i 
temporada d’estiu, plena de dinamisme, activitats diverses, per a tots 
els gustos, i de gran qualitat.

El bon temps ha portat a Palau-solità i Plegamans una autèntica traca 
d’activitats, esdeveniments d’àmplia repercussió i propostes més que re-
llevants. 

A les diverses festes programades com la Festa Major o l’OktoberFest, 
entre d’altres, els palauencs i les palauenques han pogut participar en 
activitats per a tots els públics en les quals la cultura popular, la música, 
l’esport i les activitats familiars han pres el protagonisme. 

Tobogan d’aigua Oktoberfest

Nit de monolegs amb Agustín Jiménez

Ball de gegants i ball especial de capgrossos

Concert de l’Orquestra Maravella

ColoRain

38a Cursa popular Maria Víctor

Últim concert de les Nits Musicals
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Visita al Castell de Plegamans

Prego de Festa Major, amb la Cia. Artristras

Tarda castellera

Concert de Zoo Exposició Josep Martí i Cristià

Festa sabonera, amb el grup Xip-Xap

Pavaventura i jocs tradicionals

Sopar de “duro”

Jocs i espectacles infantils a El Pati
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Apunt de la regidora 
Carme Sanz  
regidora d’Espai Públic

Treballem per fer cada cop més acces-
sible el nostre municipi i aquest projec-
te n’és una mostra, ja que, fins ara, no 
hi havia cap pas accessible per arribar 
al CAP. 

· El pressupost total del 
projecte és de 239.520 €. 

· El finançament prové d’una 
subvenció rebuda de la 
Diputació de Barcelona. 
· Obres i Paviments 
Llovet, S.L. és l’empresa 
encarregada de l’execució  
de les obres.

Més actuacions de millora  
als carrers i a les infraestructures
S’ha fet una inversió de més de 200.000 € per millorar l’asfaltat i les voreres d’alguns carrers 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té marcada com 
a prioritat la millora de les infraestructures i els carrers de 
la vila, amb la finalitat d’augmentar la seguretat viària i el 

benestar dels veïns i veïnes. 
Per exemple, es van pavimentar els carrers de la zona de Can 

Falguera (carrers de Pigot, de la Merla, Esquirol i Becadell), del 
centre (carrer de Colom) i del polígon industrial Riera de Caldes 
(carrers dels Mercaders i Rossinyol i avinguda del Camí Reial, en-

tre el carrer Orfebreria i la C-155). Al carrer Rossinyol, els treballs 
també van incloure la instal·lació de reductors de velocitat.

Una de les actuacions més importants va ser la del carrer Bar-
celona, ja que, a més d’asfaltar el vial i renovar la vorera, també es 
va substituir la xarxa de clavegueram i es va renovar i ampliar la 
xarxa de subministrament d’aigua. Altres actuacions a destacar 
són l’asfaltat dels vials de l’avinguda Diagonal, el carrer de Lluís 
Companys, el carrer de Valls, el carrer Arbúcies i la Via Augusta. 

Millores de mobilitat i  
accessibilitat al c. Folch i Torres
Els passos de vianants i les voreres seran accessibles  
i un tram de la via serà de doble sentit

El projecte de reurbanització i conversió 
a doble sentit del carrer Folch i Torres 
ja es troba en procés d’execució. Les 

obres, que van iniciar-se el 3 de setembre, 
tindran una durada aproximada de tres me-
sos i convertiran aquest carrer, que connec-
ta el centre amb el CAP Palau, en una via 
accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda.

El projecte contempla l’adaptació de 
tots els passos de vianants, així com fer 
més ampla la vorera sud (la més propera a 
la riera), reubicant els fanals, que seran de 
lluminària LED, i instal·lant bancs. Els tre-
balls també inclouen l’asfaltat de la via.

Un altre dels objectius principals del 
projecte, a més de l’accessibilitat, és la 
millora de la mobilitat. En aquest sentit, el 
projecte inicial contemplava la conversió a 

doble sentit de tot el carrer, ja que era via-
ble segons criteris tècnics, però, finalment, 
només serà de doble sentit un tram. L’Ajun-
tament ha atès les peticions del veïnat de 
la zona i el projecte final només contempla 
el doble sentit del carrer Folch i Torres des 
del passeig de la Carrerada fins a la zona 
d’aparcament ubicada darrere del Pavelló 
Municipal d’Esports Maria Víctor. 

La resta de carrer continuarà sent d’un sol 
sentit de circulació. La regidora Carme Sanz, 
destaca la millora en temes de mobilitat que 
suposa aquesta conversió: “Els vehicles po-
dran accedir directament a l’aparcament des 
del passeig de la Carrerada, però hem volgut 
incorporar les peticions dels veïns i veïnes al 
projecte i la resta del carrer Folch i Torres, on 
es pintaran places d’aparcament, continuarà 
sent d’un sol sentit”.  
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Moltes castanyes  
i moniatos a  
la 14a Festa Castanyera
El 20 d’octubre, la ciutadania va viure  
una de les festes més tradicionals i familiars  
a la pista semi coberta del Pavelló Municipal  
d’Esports Maria Víctor

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament amb la col·laboració de les AMPA de 
les Escoles bressol i de primària, i els Deixebles de la Pedra Llarga, van tor-
nar a organitzar la 14a Festa castanyera amb la Mostra de moniatos disfres-

sats, castanyes, música i animació infantil. 

S’han registrat més de 

 145 
recàrregues

  
les quals representen un 

consum de  
2.273 kW  

 un cost de 477 € 
el qual és assumit pel 

consistori 

Apunt de la regidora
Luisa Fernández
regidora de Medi Ambient
L’objectiu és promocionar el vehicle 
elèctric al municipi i millorar la qualitat 
de l’aire. 

El punt de recàrrega  
de vehicles elèctrics  
fa més de cinc mesos
L’Ajuntament aposta pels cotxes elèctrics

Ja fa més de cinc mesos que el punt 
de recàrrega de vehicles elèctrics va 
entrar en funcionament a Palau-solità 

i Plegamans. Instal·lat al 
costat del Pavelló Mu-
nicipal d’Esports Maria 
Víctor, un punt amb for-
ça concurrència de pú-
blic, compta amb espai 
per a dos vehicles. 

Funciona les 24 ho-
res del dia i el seu ús 
és gratuït. Des de la 
posada en marxa del servei, més de vint 
usuaris/es diferents hi han recarregat els 
seus vehicles. 

No està previst fer aquest servei de pa-
gament i, de moment, fins que no s’ampliï 
la xarxa de vehicles elèctrics al municipi, 

no s’instal·laran altres 
punts de recàrrega, ja 
que aquest ja cobreix la 
demanda del servei.

De fet, des de l’Ajun-
tament, es fa una aposta 
pels cotxes elèctrics, els 
quals ja formen part de 
la flota de vehicles de 
Brigades. També s’estu-

dien altres mesures de promoció, com ara 
descomptes fiscals per a persones propie-
tàries de vehicles elèctrics. 

L’Ajuntament ofereix 
aquest servei de forma 

gratuïta i en fa una 
valoració positiva 

d’aquests cinc mesos
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Apunt de l’Alcaldessa
Teresa Padrós
Alcaldessa  
i regidora d’Ocupació

Aquestes dades de “molt bones”, no no-
més perquè Palau-solità i Plegamans 
se situï per sota de la mitjana comarcal 
i catalana, sinó per la tendència positi-
va dels dos últims anys. Si comparem 
les dades de setembre de 2018 amb les 
de setembre de 2017, actualment hi ha 
120 persones aturades menys. 

Setembre confirma les bones 
notícies sobre l’atur  
a Palau-solità i Plegamans,  
i al Vallès occidental
La taxa d’atur local se situa en un 10,06%,  
xifra inferior a la mitjana del Vallès Occidental

Segons dades de l’Observatori Comar-
cal del Vallès Occidental, Palau-solità 
i Plegamans va registrar 696 perso-

nes aturades durant el setembre del 2018. 
La taxa d’atur se situa en un 10,06%, xifra 
inferior a la mitjana del Vallès Occidental 
(12,19%) i Catalunya (10,90%). 

L’informe de l’Observatori també posa 
de manifest que de les 696 persones atura-
des, 258 són majors de 55 anys i 209 tenen 
entre 30 i 44 anys. 

Segons l’informe, el col·lectiu major de 
55 anys és el que menys estudis secundaris 
i superiors té, 1,9% i 2,2% respectivament, 
mentre que les persones de 30 a 44 anys 

són les més formades: un 3% té un CFGM 
i un 6,5%, estudis superiors.

Finalment, una altra dada que no deixa 
de preocupar i que és la tendència en l’àm-
bit comarcal i estatal és la taxa d’atur en do-
nes, ja que a Palau-sòlita i Plegamans, de les 
696 persones aturades, 436 són dones. És 
per això que des de la Regidoria d’Igualtat 
es vol treballar per disminuir la diferència.

Igualment, des de Palau Avança, el 
Servei d’Ocupació i Empresa municipal, 
continua treballant en la formació de les 
persones aturades, oferint assessorament, 
cursos, orientació i compartint ofertes labo-
rals de la vila i la comarca. 
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Palau-solità i Plegamans  
viu una Diada amb  
convivència i respecte

Des d’Alcaldia i la Regidoria de Cultura es fa un balanç positiu 
de la celebració, la qual va ser un exemple d’inclusió respec-
tant tots els sentiments al voltant de l’11 de setembre.

La celebració de la Diada de Catalunya a 
Palau-solità i Plegamans va començar cap a 
les 11 h com estava previst. El dia va acompa-
nyar i feia sol i el cel estava buidat de núvols. 
Fins i tot ens van acompanyar un grup de 
cigonyes que estaven als arbres de la plaça 
Onze de setembre.

Els actes van començar amb la lectura, a 
càrrec de Ramon Tolosa, del poema “Les dar-
reres estacions” de Pep Picas (Josep Maria Raventós). A continua-
ció Ramon Tolosa, va donar pas als actes que van començar amb 
l’entrega de la senyera per part de l’Alcaldessa, Teresa Padrós, a la 
Policia Local de Palau-solità i Plegamans. L’alçada de la senyera va 
estar acompanyada del “Cant de la Senyera”, interpretat pel Jordi 
Ruano i Abel Batlles.

Després, un total de 36 entitats i  partits polítics van fer l’ofrena 
floral al monument Rafael Casanova, donant pas al parlament ins-
titucional que, aquesta vegada, va anar a càrrec del grup de teatre 

La Gresca amb motiu del seu 25è aniversari. 
El parlament va fer un recorregut per la seva 
història, explicat que l’any 1993, un grup 
d’amants de la sarsuela van decidir crear el 
grup liderat pel Vicenç Cama i la Carmeta 
Soler. La primera actuació va ser l’any 1994 
sota la direcció de la Pepita Mañe. 

Actualment, la directora del grup és la 
Maria Queralt Guitard. Tot seguit van tenir 

lloc les actuacions de la Societat Coral La Unió i l’Escola Municipal 
de Música, que va interpretar la cançó “Tot s’enlaira”, la qual també 
va interpretar “La moreneta” per a la ballada de sardanes de l’Agru-
pació Sardanista.

La part final de l’esdeveniment va ser el cant d’“Els Segadors” 
entre totes les persones assistents i una copa de cava.  

Podeu consultar 
tota la jornada en 
imatges a l’àlbum 
de Facebook

A l’ofrena de la celebració  
de la Diada van participar  

un total de 36 entitats  
i partits polítics
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El PSC de Palau-solità  
i Plegamans enceta un procés 
de participació ciutadana per 
al disseny del millor projecte 
de progrés per a la vila
Els socialistes posem en marxa una 
campanya de recollida de propostes 
dels veïns i veïnes que servirà com a 
punt de partida per a l’elaboració del 
programa electoral per a les elecci-
ons municipals de 2019.

La nostra prioritat és i serà la de 
treballar per garantir el benestar 
dels vilatans i vilatanes, per això a 
fi d’arribar a les pròximes eleccions 
municipals encapçalant el programa 
més inclusiu, ambiciós, a la vegada 
que rigorós, ens agradaria conèixer 
les propostes dels nostres veïns i 
veïnes per continuar millorant Pa-
lau. I és que tenim la convicció que 
lluny de substituir l’obligació dels 
representants polítics de prendre 
decisions, les opinions de la ciuta-
dania ajuden a enriquir-les enfortint 
la qualitat democràtica del municipi.

 El procés de participatiu cons-
tarà de la repartició casa per casa 
d’una butlleta informativa amb un 
formulari en el qual escriure les pro-
postes, que podrà ser lliurat a un 
punt informatiu al mercat setmanal 
els dies 20 i 27 d’octubre i 10 de no-
vembre. També s’hi podrà participar 
electrònicament a través de la pàgi-
na web www.marcsanabria.cat. 

Demòcrates denúncia  
la deriva ultra i espanyolista 
del govern municipal format 
per PSOE, C’S i Ganemos
Des que el Grup municipal PDeCAT – 
Demòcrates es va veure en la neces-
sitat de sortir del Govern municipal, 
arran de l’actitud del PSOE palauenc, 
amb l’Alcaldessa Teresa Padrós al 
capdavant en relació al referèndum 
per l’autodeterminació de Catalu-
nya del 1 d’octubre de 2017, aquest 
Govern no ha dubtat ni un segon 
en assegurar la seva “estabilitat” i 
majoria en les votacions, llançant-se 
als braços de C’s. Tant és així, que 
no n’han tingut prou recolzant les 
mocions que C’s presenta basant-se 
en mentides, falsedats i provocaci-
ons de tota MENA, que, exhibint la 

PSC

PDeCAT Demòcrates

Ganemos Palau

C’s

ERC

pitjor imatge d’un PSOE radicalitzat 
i ultradretà en les seves formes, ha 
passat a l’acció destinant recursos 
municipals a retirar llaços grocs de 
la via pública, o posant la policia lo-
cal al servei de l’espanyolisme més 
intol·lerant i coartant, en definitiva, 
la llibertat d’expressió dels ciuta-
dans, arribant, fins i tot a incumplir 
mandats del ple, com és la no retira-
da de la bandera espanyola del balcó 
de l’Ajuntament per la Diada. Tenim, 
per tant, un veritable Govern del 155 
al servei de l’unionisme més radical i 
intol·lerant. Venen mesos d’obres, flo-
retes i jardins. Cal pensar-hi de cara al 
proper mes de maig! 

Protocol no sexista  
a la festa major
Aquest any s’ha aplicat amb èxit el 
protocol per a la prevenció i detec-
ció d’agressions sexistes i LGTBIfóbi-
ques a l’espai de Barrakes de la Festa 
Major. Ha sorgit del treball conjunt 
de la Regidoria d’Igualtat, amb la re-
gidora Luisa Fernández al capdavant, 
i les entitats d’aquest espai, sense la 
col·laboració de les quals no hagués 
estat possible i a les quals volem 
agrair el seu esforç i cooperació. 

Aquest protocol, encabit a la 
campanya “NO TOT S’HI VAL” pre-
tén conscienciar a la població i 
evitar actituds sexistes als espais 
d’oci nocturn. Ara és el moment de 
fer una valoració més acurada amb 
tots els ens implicats en el projecte i 
millorar aquells aspectes que es cre-
guin convenients, així com avançar 
cap a l’aplicació en qualsevol acte 
que s’organitzi al nostre municipi. 
Amb aquest motiu, i amb el protocol 
treballat des del  consell comarcal, 
que parteix del creat al municipi i 
l’amplia, es crearà una comissió a on 
estan convidades a participar totes 
les entitats palauenques de dife-
rents àmbits per ampliar l’aplicació 
als actes que es porten a terme du-
rant tot l’any a Palau. 

Palau-solità  
i Plegamans es de todos
Nuestras fiestas reúnen a los ami-
gos, vecinos y familiares. Son días 
especialmente bonitos donde la 
concordia y la convivencia vecinal 
revisten una gran importancia. Des-
graciadamente hemos visto como una 
parte de la población  ha instrumenta-
lizado las fiestas, rompiendo la armonía 
de las mismas. Han marcado territorio y 
se han apropiado de la calle utilizando 
sin ningún derecho, el espacio que es 
de todos. Lo saben y por esto es más 
grave su actitud en la medida que impo-
nen por la fuerza de los hechos al resto 
de la población, una opción ideológica 
determinada. Denunciamos estos ac-
tos e instamos al Ayuntamiento a que 
defienda la neutralidad de nuestro 
municipio de manera activa. Existen 
ordenanzas que prohíben y sancionan 
lo que se nos ha impuesto por la fuer-
za.Creemos que la única manera eficaz 
de afrontar el problema es no dejar 
pasar ni una y eliminar por sistema 

Nous asfaltats,  
velles estratègies
A més o menys 9 mesos de les elec-
cions municipals, tornen les velles 

estratègies socialistes: asfaltar, nous 
parcs i jardins, mesures que en la 
majoria dels casos són purament es-
tètiques mentre altres parts del mu-
nicipi fa anys que tenen carrers aixe-
cats, voreres fetes un nyap o barris 
que no disposen de cap parc infantil, 
per anomenar alguns exemples.  

Aquesta és una estratègia que 
el PSC porta fent al nostre municipi 
més de 20 anys i, està clar, per què 
canviar d’estratègia si els ha funcio-
nat fins a dia d’avui, no? La qüestió 
és que avui dia tothom ha pogut 
comprovar que a Palau-solità i Ple-
gamans ens manquen molts serveis 
i que part d’aquest prop de 2 milions 
d’euros que el govern es gastarà en 
asfaltats, es podria destinar a veri-
tables mancances de la nostra vila 
(habitatge públic, piscina municipal, 
centre de dia, etc...) 

Ens voldran vendre que és un 
partit en renovació, només canviant 
les cares que els representen, però 
el més important, les propostes per 
millorar la nostra vila i la manera de 
fer política seguiran sent les matei-
xes: el famós pa i circ dels romans 
transformat en asfalts i jardins per 
un PSC amb el suport incondicional 
de Ciutadans. 
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L’Ajuntament no es fa responsable del contingut 
inserit pels diferents grups municipals i pels regi-
dors no adscrits. Aquests textos tan sols expres-
sen la seva opinió i no pas la de l’Ajuntament.

CUP

PP

Regidor no adscrit

Regidor no adscrit

L’estat espanyol i la llibertat 
d’expressió

“Me cago en la conquista genocida de 
América, me cago en Dios, me cago 
en la Virgen del Pilar” Willy Toledo.

“Puta policía, puta monarquia” Val-
tònyc.

“Spiderman vs Carrero Blanco” 
Cassandra.

“Manda cojones que los Borbo-
nes aún no hayan sido sometidos a 
explosiones” La Insurgencia.

“Goku vive, la lucha sigue” Nahuel.
“¿Guardia Civil torturando o dis-

parando a inmigrantes? Democracia 
¿Chistes sobre fascistas? Apología al 
terrorismo” Pablo Hasél.

Portades de El Jueves, Fariña, 
obres artístiques, els Títeres desde 
abajo o fins i tot el color groc. Res 
s’escapa d’aquest estat autoritari on 
es criminalitzen expressions que van 
en contra de l’statu quo actual i, a 
la vegada, dota de total impunitat a 
aquells que amenacen a col·lectius 
crítics amb el règim del 78.  

La gran democràcia espanyola, de 
bracet de l’aparell repressor de l’estat i 
de tribunals d’èpoques passades, s’es-
força per a conduir a les persones cap 
a l’autocensura per por a la repressió 
i intentar implementar un pensament 
únic. Tot i que la justícia europea s’ho 
miri de reüll ja són uns quants els cla-
tellots que s’endú la (in)justícia espa-
nyola: cremar fotos del rei és lliber-
tat d’expressió, les rimes de Valtònyc 
són llibertat d’expressió.

Nosaltres, no callarem! 

Per una diada de tots
El Partit Popular ha refusat participar 
a l’acte amb motiu de la Diada de l’11 
de setembre. No perquè no ens sen-
tim part de la celebració, sinó com a 
senyal de protesta per la forma com 
els partits separatistas s’han volgut 
apropiar de la Diada i convertir-la en 
un altaveu de les seves reivindicaci-
ons. Creiem que l’11 de Setembre ha 
de ser la commemoració de tots els 
catalans, no només d’aquells que vo-
len portar a Catalunya a la ruïna amb 
un projecte de trencament amb Es-
panya. Per això, no ens podem sentir 
representats en actes pseudo- inde-
pendentistas. Molts independentis-
tas manifesten i critiquen la judicia-
lització de la política, però en canvi, 
no fan cap autocrítica per reconèixer 
que porten mesos saltant-se la llei i 
la Constitució i portant a Catalunya 
a una crisi sense precedents. No-
saltres creiem que Palau-solità i Ple-
gamans ha de ser exemple de con-
vivencia, solidaritat i respecte i, per 

El Retaule de Sta. Maria
A l’inici de les nits musicals de Sta. Ma-
ria, qui feia la presentació, va manifes-
tar que era hora de què fos restaurat el 
retaule obra del mestre d’Artés.

Voldria posar de manifest que de 
fa un temps ja s’estan fent accions, la 
primera va ser fotografiar taula per tau-
la, amb un potent objectiu per poder 
veure en detall els llocs més afectats 
i, si poden percebre fissures a la fusta, 
craquejats a la pintura i fongs.

El segon pas va ser la visita d’un 
tècnic del Centre de Restauració de la 
Generalitat, qui va fer un informe en el 
qual especifica que l’estat en general 
del Retaule és de “dolent”. I el tercer 
pas va ser una visita al responsable del 
Patrimoni Cultural del Bisbat, el qual 
ens va donar plens atributs per dur a 
terme totes les gestions que conside-
rem oportunes. Cal ser conscients que 
tenim una joia del Gòtic Català, realit-
zada per un dels grans mestres dels s. 
XV i XVI, i que ho posa de manifest el 
fet que durant la guerra civil va ser tras-
lladat per seguretat a Barcelona i des-
prés a París, juntament amb les peces 
més importants de l’art del nostre país.

No ens podem permetre després 
de cinc-cents anys, no poder seguir 
gaudint del retaule amb tota la seva 
esplendor.  Miquel Truyols

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

ICV

Un lloc a on viure
“Necessito trobar un habitatge, amb 
un preu assequible, per poder iniciar el 
meu propi projecte de vida”.

Quantes vegades hauran expressat 
aquesta frase  bona part de les prop de 
1.500 persones joves que resideixen al 

això, no hem volgut participar en un 
acte separatista i tendenciós. 

cualquier manifestación de utilización 
de los lugares públicos por parte de 
cualquier grupo sin autorización. Está 
en juego la convivencia y la paz social 
de nuestros vecinos. Palau es una po-
blación de casi 15.000 personas, cada 
una con sus ideas. Ninguna es más im-
portante que la de los demás. 

Els plens municipals són 
l’últim dijous de cada mes 
al Saló de Sessions de la 

casa consistorial. Hi pots assistir 
presencialment o seguir la sessió 
plenària en directe a través de Ràdio 
Palau 91.7 FM o radiopalau.cat.

Els resultats de les votacions de ca-
dascún dels punts del Ple els tindràs 
a l’instant al canal Twitter de l’Ajun-
tament @palauplegamans

nostre poble. I no només joves, sinó per-
sones de totes les edats que cerquen 
un pis de lloguer,  han pogut compro-
var que a Palau és gaire bé impossible 
trobar un lloguer per menys de 500 € 
mensuals, despesa desorbitada en refe-
rència al sou que perceben el 90% de les 
persones que tenen una feina estable.

A Palau, com arreu, els portals im-
mobiliàries mostren preus de lloguers 
desorbitats; les raons d’aquest fet són 
diverses i moltes no depenen del go-
vern municipal. Però d’altres si que en 
depenen, com ara: el control de l’estoc 
de pisos buits que no estan a disposició 
del mercat del lloguer, el POUM aprovat 
la darrera legislatura estava dissenyat 
per pal·liar bona part d’aquest problema 
i un cop descoberta la nova bombolla 
immobiliària del lloguer, ara fa tres anys,  
són moltes les iniciatives i accions de 
govern d’altre municipis que s’han posat 
en marxa.

Conclusió: el govern municipal ha 
donat l’esquena a un problema que 
afecta la qualitat de vida de moltes per-
sones del nostre poble i ha desaprofitat 
oportunitats per actuar. A les alçades 
que estem només queda denunciar-ho 
i acabar de dissenyar propostes actives 
que el proper govern municipal estigui 
disposat a posar en marxa. 
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Eva  
Chacón
Responsable del Punt VAC  
(Voluntariat d’Acció Ciutadana)  
de Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte:
Despatx 7 del Centre Cívic  
(antic CAP al carrer Can Cortès)
Dimecres de 16 a 19 h
636 172 444
voluntariat@palauplegamans.cat
@ACPalau

“El voluntariat és una opció positiva i enriquidora  
per a tots i totes, d’integració, convivència, solidaritat, ajuda  
i humanització de la nostra societat, i que contribueix directament  
per a enfortir la nostra vila i les seves activitats”

L’Eva Chacón, nascuda a Sabadell l’any 
1966, és llicenciada en pedagogia i di-
plomada en empresarials. Actualment 

viu a Sant Feliu de Codines, i des de fa dos 
anys i mig que, és la responsable del Punt 
VAC. Com diu l’Eva “aquest servei és una de 
les prioritats de l’Àrea d’Acció Social, a càr-
rec de la regidora Luisa Fernández, però és 
un servei transversal que està a disposició 
de les entitats de totes les àrees, per exem-
ple, Cultura, Esports i Joventut”.

Abans d’entrar en matèria, això de ser vo-
luntari, es neix? Per la meva experiència jo 
diria que sí, hi ha persones que des de peti-
tes ja els agrada ajudar, involucrar-se en ac-
tivitats comunitàries o causes nobles, per 
exemple, jo des dels 19 anys vaig començar 
a la Creu Roja com a voluntària, i al cap de 
poc temps vaig ser la monitora de l’Esplai 
de joventut de la Creu Roja a Caldes de 
Montbui. Fins avui ja són gairebé 330 anys 
de vinculació al món del voluntariat.

I les persones que es fan voluntàries? Hi 
ha persones que en qualsevol moment de 
la seva vida, incorporen el voluntariat a la 
seva vida, ja sigui per ajudar, formar part 
de, o enfortir la seva socialització en el 
lloc de residència. Normalment, aquestes 
persones arriben perquè en algun moment 
disposen de temps o han tingut alguna ex-
periència que els porta a prendre aquesta 
decisió.

Quin és el present del voluntariat? Actual-
ment existeix la Llei 25/2015, del 30 de juliol, 
del voluntariat i de foment de l’associacio-
nisme que regula i reconeix l’activitat amb 

uns deures i drets, per exemple, que hi ha 
una assegurança que cobreix qualsevol 
accident del voluntari, que poden acreditar 
el nombre d’hores, que les despeses estan 
cobertes, etc. 

I el futur? El futur ens parla de l’obligatorietat, 
a partir del curs vinent 2019-2020, per als  
alumnes de 3r o 4t de l’’ESO de realitzar un 
Servei Comunitari  una activitat curricular  
que consta de 10 hores d’aprenentatge al 
centre educatiu i 10 hores pràctiques de 
voluntariat en una entitat. Per això des del 
Punt VAC es coordina una Comissió de 
treball amb presència dels instituts, tècnics 
l’Ajuntament i del Dept. d’Ensenyament, per 
impulsar-ho.

Quins són els beneficis del Punt VAC per 
a les entitats? Les entitats poden tenir 
suport i assessoria per realitzar les seves 
activitats i projectes, a més a més que po-
dem oferir-los formació en temes clau com 
el màrqueting, aspectes fiscals o gestió de 
xarxes socials. Igualment, ajudem a futures 
entitats en la creació i l’acompanyem du-
rant els seus primers passos. 

I per a les persones? Amb les persones, la 
nostra tasca és molt diferent, perquè analit-
zem les seves inquietuds i temàtiques que 
l’hi agraden, i si no hi ha una opció local, els 
ajudem a trobar-la fora de la vila, fins i tot 
en l’àmbit internacional, ja que hem tingut 
aquest tipus de demandes. També és cert 
que tenim voluntaris que més que trobar 
alguna entitat especifica, per exemple, me-
diambiental, social, etc. volen ser part d’una 
borsa de voluntaris i ser convocats per qual-

sevol activitat, com la Festa Major, el Car-
nestoltes, la Fira Medieval, la Cavalcada de 
Reis que són les nostres festivitats massives.

Quina és la relació del voluntari amb l’enti-
tat? La persona voluntària pot dur a terme  
tasques d’organització i de funcionament ge-
neral de l’entitat,  de col·laboració en un pro-
jecte concret o un esdeveniment puntual. 

Qui és un voluntari? La persona volun-
tària és aquella que, de manera desin-
teressada i generosa, dedica part del 
seu temps lliure al servei dels altres o a 
interessos socials i col·lectius, sigui de 
manera puntual o continuada. En cap 
cas les funcions de la persona volun-
tària es realitzaran dins d’una relació 
laboral, funcionarial, mercantil o qual-
sevol altre tipus de relació retribuïda o 
derivada d’una obligació jurídica.

Entitats adherides al Punt VAC
• Entitats socials: ADISPAP, Casal 

Gent Gran, Creu Roja, Càritas, Pla-
taforma afectats per al hipoteca.

• Entitats culturals: Associació 
Cabres i Vaques, Servei local 
Voluntariat per la llengua.

• Entitats solidàries: Palau Solidari, 
Haribala, Fundación Humana 
Pueblo para pueblo.

• Entitats comunitàries: Protecció 
Civil, Nueva Tierra, Punt TIC, ADF 
Palau-solità i Plegamans-Sta. 
Perpètua.


