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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
Gestió Tributària Diputació
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria
Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

EDITORIAL

Registre civil
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 /
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144
CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51
EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 / 902.90.74.74
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10
TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat
Tel. 012
Autocars Sagalés
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 93.593.74.01
Taxis Aguilar
Tel. 672.277.161

Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció
a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication.
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500
exemplars. Gratuït.

Teresa Padrós,
Alcaldessa de
Palau-solità i
Plegamans

Ens retrobem després de l’estiu, un període de descans
per a la majoria de la ciutadania. Ara, ja hem passat la
Festa Major, una festa que ha estat molt emocionant per
a tothom, on hem pogut gaudir de grans espectacles i de
la unió i la concòrdia entre el veïnat de la vila.
Ara comencem un nou curs en el que l’Ajuntament reprèn
la feina, que d’altra banda ha estat ininterrompuda, amb
l’objectiu de seguir millorant el poble. Durant l’estiu,
hem fet obres de millora en els equipaments educatius:
escoles bressol, centres de primària i l’institut. Ara seguim
amb la millora dels nostres carrers i vials: l’asfaltat dels
barris que més ho necessiten, la rebaixa de les voreres
per facilitar l’accés de tothom, la creació de nous passos
de vianants o la realització de projectes importants com
l’arranjament de l’avinguda Catalunya amb la Carrerada.
Alguns ens acusen d’electoralisme, però hem de tenir
memòria i recordar que, des del primer dia, aquest equip
de govern ha treballat per millorar el dia a dia del nostre
veïnat, renunciant a fer projectes faraònics degut a la
manca de recursos econòmics, i fent inversió en allò que
més es necessita: l’adequació de tots els barris.
I aquest és el nostre objectiu, la raó de ser de la feina
que fem dia a dia. Evidentment, sabem que les obres
provoquen molèsties, i per aquest motiu demanem
disculpes a tots els veïns i veïnes que es veuen afectats,
però heu de tenir clar que estem treballant per tenir
un poble millor, una vila excel·lent, on gaudir de tots i
cadascun dels seus espais.
Seguim treballant!
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ACTUALITAT

Ja estan en marxa les
obres de reforma del tram
superior del passeig de la
Carrerada
A la imatge, el nou pas de vianants davant el carrer Riereta
amb l’avinguda Catalunya

Els treballs s’inicien a l’av. Catalunya, on es dóna pas alternatiu als
vehicles. Es recomana la variant de la C59 com a alternativa
El dilluns 22 de setembre han començat els treballs
de reforma integral del tram superior del passeig de la
Carrerada, projecte que inclou obres de millora en el
segment de l’avinguda Catalunya que es troba en la
intersecció amb la Carrerada. Carme Sanz, regidora de
Manteniment d’Espais Públics explica que “l’obra comporta
molèsties, especialment pel que fa al trànsit, però cal ferla per millorar la seguretat viària i l’accessibilitat així com
la qualitat de l’espai públic i solucionar problemes en
aquest punt neuràlgic de la vila”.

L’Ajuntament recupera una
subvenció i es destina a
l’asfaltat de carrers

L’Ajuntament prega disculpes als veïnat per les molèsties
ocasionades, però “estem treballant per seguir millorant
el poble”, explica Sanz. Durant les obres, es donarà pas
alternatiu als vehicles que circulin en el tram afectat. Per

“Preguem disculpes
al veïnat per les
molèsties, però estem
treballant per seguir
millorant el poble”
Carme Sanz,
Regidora de
Mantenimet
d’Espais Públics

L’Ajuntament ha aconseguit recuperar una subvenció de
130.000€ que inicialment la Diputació havia destinat al
projecte de Complex Esportiu amb Piscina Coberta. Es
destinarà íntegrament a l’asfaltat de carrers. “És una
prioritat”, explica Carme Sanz, regidora de Manteniment
d’Espais Públics. “Els darrers tres anys hem reduït en un
32% la superfície dels vials que no estaven pavimentats.
És el cas de Can Riera i el Pins de Can Riera, on ja s’han
asfaltats la totalitat dels seus vials”.

minimitzar els problemes que això pot comportar en la
mobilitat, l’Ajuntament recomana que s’utilitzi com a
alternativa la variant de la carretera C59, sobretot en
les hores punta de trànsit i per als conductors que vulguin
accedir als barris que es troben al sud o al nord del centre
-o que desitgin sortir-ne-. Les línies d’autobús amb parades
a l’avinguda Catalunya no pateixen cap modificació.

Aquesta subvenció estava en suspens perquè va ser
sol·licitada per l’anterior equip de govern per a la
construcció del Complex Esportiu amb Piscina Coberta. El
projecte va ser descartat després que un jutjat anul·lés el
concurs públic d’adjudicació de la construcció i explotació
del complex esportiu. Així, l’Ajuntament ha estat realitzant
gestions durant mesos per poder aprofitar aquesta
subvenció fins que ha obtingut una resposta positiva.

També s’ha treballat en un nou pas de vianants a l’avinguda
Catalunya amb el carrer Riereta, amb l’objectiu de garantir
la seguretat dels vianants. Aquest pas ja s’havia demanat
a la Direcció General de Carreteres fa dos anys, però el
permís no ha estat donat a l’Ajuntament fins ara.

L’any 2012 l’Ajuntament va destinar 180.000€ al
manteniment dels vials, diners que la Generalitat havia
concedit mitjançant el PUOSC 2008-2012 i que l’equip de
govern anterior havia destinat al projecte de piscina coberta,
tot i que inicialment eren per a millores de la via pública.
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ACTUALITAT
L’Ajuntament enceta la creació d’horts municipals als camps
de Can Boada Vell
El consistori ha donat llum verda al projecte de creació
d’un complex d’horts urbans a Can Boada Vell. En aquest
indret hi ha una superfície disponible de 9.000 metres
quadrats, repartits en dos camps. En total, el complex
tindrà capacitat per acollir uns 100 horts, separats amb
camins adaptats a persones amb mobilitat reduïda,
a més d’una zona de pícnic amb taules i bancs i un
aparcament.

“És un dels projectes
que em fan sentir
més orgullós.”
Pedro Sánchez,
Regidor de Gestió
Ambiental i Medi
Natural

Es tracta d’un projecte en el que l’Ajuntament hi treballa
des de fa un parell d’anys. “És un dels projectes que
em fan sentir més orgullós d’entre tots els que hem
estat treballant en aquest mandat”, manifesta Pedro
Sánchez, regidor de Medi Natural i Gestió Ambiental.
El consistori convocarà un sorteig públic obert per
repartir les parcel·les entre les persones interessades,
previsiblement al febrer del 2015. Abans, s’anunciaran
les dates en què s’han de lliurar les sol·licituds. Un 20%
de les parcel·les, però, seran adjudicades pels Serveis
Socials de l’Ajuntament.

El regidor especifica que el complex d’horts comptarà
amb una xarxa de rec gota a gota que s’alimentarà de
l’aigua d’un pou subterrani existent al mateix recinte.
Cada parcel·la tindrà dret a 2 hores de rec al dia -1,5
litres d’aigua- mitjançant el sistema de gota a gota. A
més, cada hort comptarà amb un cobert semienterrat
on desar-hi les eines. Cada propietari haurà d’abonar 50
euros en concepte de dipòsit, que li seran retornats en
acabar-se el termini d’explotació (3 ó 4 anys) si no hi ha
cap desperfecte en la parcel·la en qüestió.

Nou parc d’en Patufet a la plaça Ernest Lluch
En Patufet ja té un parc a Palau-solità i Plegamans. Està
situat a la plaça Ernest Lluch, davant l’Institut Ramon Casas
i Carbó, i disposa de jocs per als més menuts, decorats amb
dibuixos fets per la il·lustradora Pilarín Bayés. Hi apareixen
en Patufet i altres personatges i elements d’aquest conte
popular, com en dineret, el bou, la col... A més, hi ha un
monòlit on es pot llegir el conte d’en Patufet.

Per la seva banda, l’Alcaldessa, Teresa Padrós, va explicar
que l’empresa constructora, Entorn Urbà, destina una part
del cost de l’obra “a dotar d’un parc infantil a l’Hospital
de San Joan de Déu”.

La Regidoria de Medi Natural va organitzar la inauguració
del nou espai, a finals d’agost. Van participar-hi en Ramon
Folch i Camarasa, en representació de la Fundació Folch,
la titellaire Teia Moner i els Geganters i Grallers de Palau.
L’acte va ser conduït per Miquel Truyols, membre de la
Fundació Folch i Torres.
El regidor de Medi Natural, Pedro Sánchez, va explicar la
importància de disposar d’un nou parc per als més menuts
i que “recordi una figura tan vinculada al poble”. En
aquest sentit, en Ramon Folch i Camarasa va destacar la
figura del seu pare, en Josep Maria Folch i Torres, que va
ser director de la revista infantil En Patufet, i va proposar
“celebrar cada any l’aniversari d’en Patufet, per tal que
els més petits coneguin el conte i el tinguin molt present,
amb l’objectiu de crear bons ciutadans”.

Des del primer moment, els infants van gaudir del nou parc
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ACTUALITAT
El Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor estrena parquet
El Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor ha estrenat
nou parquet. La Festa Major va ser el marc en el que els
diferents clubs esportius van poder jugar amb el nou terra
instal·lat. “La valoració per part dels clubs de bàsquet
i futbol sala, que han fet els tornejos de Festa Major,
ha estat molt positiva”, explica Miquel Rovira, regidor
d’Esports de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
“Els treballs -especifica el regidor- només es podien dur
a terme durant l’estiu, perquè és quan s’atura la pràctica
totalitat d’activitats a l’equipament”.

“La valoració per part
dels clubs esportius
ha estat molt
positiva.”

Respecte al parquet antic, Rovira comenta que “ha durat
uns 12 anys, durada que està dins la mitjana de vida útil
del parquet en aquesta mena d’equipaments”.
Rovira afegeix que “en un primer moment l’Ajuntament
s’havia plantejat renovar el paviment d’aquesta nau
amb terra sintètic, però es va descartar després de
consultar-ho amb els usuaris”. I és que els representants
de les entitats esportives van expressar que prefereixen el
parquet de fusta per la seva major qualitat i perquè el terra
sintètic pot augmentar el risc de patir lesions i la gravetat
d’aquestes.

Miquel Rovira,
Regidor d’Esports

El cost d’aquesta actuació ha estat de 107.484,30€, amb
l’IVA inclòs. El nou parquet representa millores substancials
respecte a l’antic, que es va instal·lar al 2002 i que es
trobava ja força malmès. En primer lloc, és de fusta de faig,
un material de més qualitat. En segon lloc, quedarà elevat
uns 5cm respecte al formigó de sota. “Aquesta elevació
minimitza el risc que la humitat malmeti el parquet, encara
que sigui present en el substrat inferior”, comenta Rovira.
Ara bé, l’alçament del parquet ha obligat a elevar també
5cm elements de l’equipació esportiva, com les cistelles
de bàsquet, les cortines que fan de barrera o porteries.

El torneig de 3x3 de bàsquet de Festa Major va estrenar el
nou parquet

L’Ajuntament reforma el Camp Municipal de Futbol
L’Ajuntament culmina diverses obres de millora al Camp
Municipal de futbol després d’haver-hi fet treballs durant
els darrers mesos.

de vestidor que va aprovar el consistori l’any 2003 i
complementa les obres fetes en l’any 2009, quan es va
construir la primera fase dels nous vestidors.

En aquest temps, s’ha enderrocat la guixeta d’accés i part
del mur de tancament. En el seu lloc es crea una nova
entrada equipada, accessible per a les persones amb
mobilitat reduïda, i un nou mur de tancament del recinte
amb el qual s’amplia la superfície de l’equipament. Això
fa possible la instal·lació d’un aparcament de bicicletes
a l’interior, una nova guixeta i recol·locar els mòduls
prefabricats, cosa que perment instal·lar-ne d’addicionals
que acolliran diversos espais: vestidor d’àrbritres, oficines,
local social i lavabos.
“Amb aquesta actuació se solucionen diverses
mancances que venien donades per la falta d’espai i,
d’aquesta manera, es dota el camp d’un local social,
uns lavabos amb bones condicions d’higiene, oficines i
vestidor per als àrbitres”, explica Miquel Rovira, regidor
d’Esports de l’Ajuntament.
Aquestes millores segueixen el projecte de construcció

El camp de futbol municipal disposa d’una nova entrada i nous
mòduls de serveis
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LA FESTA MAJOR
en imatges
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ACTUALITAT
Satisfacció en la primera edició del Festival Internacional
d’Oci Alternatiu FanCon
La climatologia va suposar un contratemps, ja que va obligar
a traslladar la zona d’acampada i de concerts a l’Institut
Ramon Casas i Carbó, quan s’havia previst ubicar-la al
parc de l’Hostal del Fum, gràcies a la bona predisposició
de la direcció del centre educatiu. L’institut també va
allotjar competicions de rol de taula, presentacions oficials
i l’exhibició de Pressing Catch. També van ser escenaris
del festival altres equipaments i espais del municipi.
El Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor va acollir la
fira d’associacions, editorials, empreses, escriptors i
distribuïdors de cinema, així com exposicions i sessions
de jocs d’estratègia. Al Teatre de la Vila s’hi van projectar
pel·lícules i curtmetratges i els carrers de la vila van ser
l’escenari de la Zombie Walk.
Els organitzadors del Festival Internacional d’Oci Alternatiu
FanCon es declaren satisfets de la primera edició
celebrada a Palau-solità i Plegamans els dies 5, 6 i 7
de setembre. Fancon continua viu a les xarxes socials,
als perfils @FanConBcn (Twitter) i FanCon (Facebook),
on les persones que hi van participar comparteixen la
seva experiència i s’informa sobre els tornejos i altres
qüestions. I és que al llarg dels tres dies, hi van haver més
de 2500 visites i més de 600 inscripcions a les activitats
proposades: concursos, tornejos, sessions de rol en viu,
projeccions de cinema, presentacions de jocs de taula,
concerts i conferències, entre altres atractius, com una
exhibició de Pressing Catch o una desfilada zombi.

A més de l’Ajuntament, també han organitzat i
col·laborat entitats del municipi com Moviment Juvenil,
la Descoordinadora, Scolfling Club de Rol, el Taller de les
Arts i l’Escola Municipal de Música, a banda de desenes
d’entitats i empreses de fora de la vila. D’altra banda, el
Festival Fancon s’ha agermanat amb dos esdeveniments
cosins. Un d’ells és Akihabara Deep, festival del món otaku
que s’ha celebrat a Sant Adrià del Besòs al setembre. I
l’altre és el Festival Mircon, de literatura fantàstica, que se
celebra a Montcada i Reixac del 6 al 8 de desembre.

Joan Carles Tinoco, Tinent d’Alcaldia d’Educació i Cultura
i regidor de Joventut, va manifestar a Ràdio Palau, en
cloure’s el festival, sentir-se “content i feliç per l’èxit
d’aquesta primera edició; i molt cansat, després de tres
dies molt intensos i amb molta activitat”. A més, afegeix
que recull “la demanda popular de fer una segona edició,
però s’ha d’estudiar i millorar aspectes de l’organització”.
D’altra banda, el regidor manifesta el seu agraïment a “les
entitats i els voluntaris que hi han participat per la bona
feina feta”.

Es col·loquen pilons de posar i treure per protegir el mercat
setmanal del trànsit
L’Ajuntament ha instal·lat 31 pilons de posar i treure per
delimitar la zona on se celebra el mercat setmanal i impedir
que hi entrin vehicles mentre funciona aquesta activitat,
cada dissabte al matí. “S’ha pres la mesura després que
els paradistes denunciessin manca de seguretat viària
perquè entraven vehicles al mercat”, explica Miquel
Rovira, regidor de Comerç i Turisme.

Noves pilones al mercat setmanal

D’aquesta forma es garanteix la seguretat als paradistes,
les persones que van al mercat i les que netegen la zona.
Els pilons es col·loquen a les 7 del matí i es retiren quan el
personal de neteja finalitza la seva tasca, al voltant de les
3 de la tarda. Els pilons, doncs, es col·loquen a la rambla
del Sol, rambla del Molí, avinguda Diagonal i carrer Lluís
Companys, tancant així l’àrea del mercat.
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La comunitat educativa identifica els objectius que ha
d’incloure el Pla d’Educació
el Pla d’Educació sigui vigent durant 16 anys. També es va
posar l’accent en la importància que l’educació formal i no
formal es vinculi més al territori i aprofiti més l’entorn i els
recursos que pot oferir. D’altra banda, es va posar en relleu
la participació ciutadana, aspecte que es vol intensificar, i
els seus vincles amb l’educació. Per últim, es vol potenciar i
millorar l’orientació acadèmica i professional, especialment
per als alumnes de secundària.

L’Ajuntament, els centres educatius i representants dels
col·lectius de la comunitat educativa (alumnat, professors,
pares i mares, entitats...) han participat en els darrers
mesos en diverses trobades i tallers per identificar els
punts forts i febles de l’educació al municipi. “Es tracta
de la primera fase en l’elaboració del Pla d’Educació, que
es pot definir com a diagnosi qualitativa, saber on som per
definir el que cal fer”, sintetitza Joan Carles Tinoco, Tinent
d’Alcaldia d’Educació i Cultura. I és que el Pla d’Educació
ha de fixar un full de ruta d’objectius i accions concretes a
implementar durant els propers anys.
Aquest és un dels quatre objectius assenyalats més vegades
entre els participants dels diversos tallers, ja que es vol que

“És la primera fase
en l’elaboració del Pla
(...), (volem) saber on
som per definir el que
cal fer”
Joan Carles
Tinoco,
Regidor d’Educació

Aquests són només els quatre aspectes que s’han identificat
com a prioritaris, si bé la diagnosi n’identifica molts més,
agrupats en set categories: municipi; escoles i instituts;
educació fora de les aules; orientació professional i educativa;
formació permanent; educació i entorn; requisits que ha de
tenir el Pla d’Educació per ser efectiu. A partir d’aquí, amb la
diagnosi qualitativa feta, l’Ajuntament ja està organitzant una
comissió de treball, “un grup de savis amb representants
dels diversos col·lectius”, tal i com ho anomena el regidor
Tinoco, que començarà a funcionar a l’octubre.

Pla per millorar la igualtat entre homes i dones a la vila i al
consistori
prioritàries que s’han de dur a terme. El pla s’ha elaborat
des d’un doble vessant, per tal d’implementar accions que,
d’una banda, afavoreixin la igualtat entre la ciutadania i, de
l’altra, aplicar mesures a nivell intern, entre els treballadors
i treballadores de l’Ajuntament.

L’Ajuntament compta amb un Pla d’Igualtat entre homes
i dones, un full de ruta per avançar en aquest aspecte
promogut per la Regidoria d’Igualtat amb el suport de la
Diputació de Barcelona. “És un document clau per planificar
i executar accions concretes per generar canvis en els rols
de gènere i avançar en la igualtat efectiva”, explica Àngels
Marcuello, Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient i
regidora d’Igualtat. “Ara toca desenvolupar-lo”, i afegeix que
“ja han culminat les fases de diagnosi i elaboració del pla”.
Aquesta fase arriba després que un bon nombre de persones
hagin omplert un qüestionari que ha servit per fer la diagnosi.
L’han respost homes i dones d’entitats del municipi i de la
plantilla de l’Ajuntament. Aquesta diagnosi s’ha de debatre
aquesta tardor en grups de treball, per identificar les accions

“És un document
clau per planificar
i executar accions
concretes per generar
canvis en els rols de
gènere i avançar en la
igualtat efectiva”

Àngels Marcuello,
Regidora d’Igualtat

“És cert que, en general, les dones que treballen
en l’administració pública no estan tan exposades a
discriminacions i abusos com ho poden estar les que
treballen en l’àmbit privat”, reflexiona Marcuello, qui
considera que “la plena igualtat no està del tot assolida en
cap sector i per això cal engegar aquestes iniciatives també
al sector públic”. El Pla d’Igualtat aprovat per l’Ajuntament
estableix mesures concretes i aporta les eines necessàries
per fer seguiment i avaluar els avenços aconseguits i les
dificultats sorgides.
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Postura del PSC davant
el 9 de novembre

L’engany i la manipulació
per assolir una alcaldia

Ens cal la consulta

El Sí del PP i el NO CiU

En el Ple de setembre, el
PSC a Palau va presentar
una proposta d’acord que
expressa la nostra postura
davant la convocatòria de la
consulta del 9 de novembre.
Tanmateix s’explica l’única
alternativa legal i real que
s’ha de dir sense trampes
als ciutadans.
És evident que Catalunya
està vivint una crisi
econòmica i social sense
precedents que castiga els
més febles. L’angoixa i les
injustícies provocades per
l’atur, les retallades socials
i l’augment de la pobresa
dissipen l’esperança d’un
futur millor.
A això s’uneix el problema de
fons que pateix la societat
catalana i la insatisfacció
sobre la relació entre
Catalunya i Espanya. Per això
defensem:
· Una estratègia unitària
de tot el catalanisme per
superar el desencaix de
Catalunya i Espanya, el
reconeixement de Catalunya
com a nació, la definició
de l’Estat espanyol com a
plurinacional, pluricultural i
plurilingüístic.
· L’única solució viable a la
greu crisi institucional del
país passa pel diàleg, la
negociació i el pacte com a
condicions indispensables i
prèvies a una consulta de la
ciutadania.
· Donem suport a la llei
de consultes populars no
refrendàries. La llei que
s’ha aprovat no pot fer
una pregunta pròpia d’un
referèndum. Per aquest
motiu, si la consulta no és
legal i acordada, no es farà.
· Treballem per una reforma
constitucional que creï un
Estat federal, capaç de
reconèixer la diversitat
nacional.
Estem convençuts que tenim
l’oportunitat de reflexionar
amb la voluntat de construir
una Catalunya lliure,
segura, pròspera, justa
i honesta, especialment
atenta al benestar de tota la
ciutadania.

Fem memòria: El govern
municipal liderat per CiU
entre 2007-11, davant d’una
sentència judicial de 2005 i
instant el jutge l’execució, es
veu en l’obligació inajornable
d’aplicar-la, sense cap
alternativa posible, i girar
les corresponents quotes
urbanístiques als veïns
propietaris de Montjuïc.
L’Ajuntament va avançar
1.200.000 euros, pagant
uns interessos de 300.000
euros generats per
l’incompliment de sentència
des de 2005.

En la passada sessió
plenària de setembre
vam debatre una moció
sobre el suport del món
municipal a la consulta
del 9-N. Un suport
imprescindible per al seu
bon desenvolupament
i per respondre a la
demanda d’un 80% de
ciutadans i ciutadanes
que, segons enquestes,
volen exercir el dret a
decidir.

El Govern català ha aprovat
10 lleis en aquests 4 anys. El
Govern d’Espanya, 63.
Los socios de Esquerra y los
socios del PSC de Artur Mas
son los que han endeudado
a todos los catalanes con
deudas hasta el 2108.
El Govern català no ha aprovat
cap reforma per ajudar a les
prop de 800.000 persones
que busquen feina, els més
de 223.000 llars tenen tots
els seus membres sense
ocupació, els 400.000
catalans que viuen sota
el llindar de la pobresa o
als 70.000 nens catalans
depenen d’una ajuda per poder
menjar.
Estem en una situació
mediocre en matemàtiques,
a la cua en ciències i en
resolució de problemes
estem pitjor que el País Basc
i Madrid. Després d’un fallit
model educatiu socialista i
nacionalista, és hora d’aplicar
la llei que millori la qualitat
educativa.
Hem perdut 6 posicions en
l’informe sobre els serveis
sanitaris de les CCAA i, mentre
la resta d’Espanya destina
a sanitat 1.200 euros per
habitant i any, nosaltres no
arribem als 1.100, els 3ers.
per la cua.
Tenim el sector públic més
elevat d’Espanya. El servei
públic català ens costa a tots
els catalans molts diners. Ens
costa 27.000 milions d’euros
de despesa corrent, és a dir,
74,5 milions d’euros al dia,
3.600 euros per català.
Mariano Rajoy diu sí a la
convivència, diu sí a l’estat de
dret, diu sí a la democràcia i
diu sí que tots plegats puguem
superar els nostres problemes.
Artur Mas vol passar a
la història com a màrtir i
passarà com el president més
inestable, el més irresponsable
i el que ha decebut a més
catalans, tant als que volem
que es compleixi la llei com als
que està enganyant prometentlos una consulta que no se
celebrarà.
El 9 de novembre els catalans
no votarem un referèndum
independentista, perquè els
que proposen no és una
consulta, és un referèndum
perquè convoquen a tot el
cens electoral i aquesta
competència és de l’Estat.

PSC-ICV, aleshores a
l’oposició, van enganyar fins
a l’extrem als veïns fent-los
creure que el govern girava
quotes perquè volia, i que
el Consistori s’havia de fer
càrrec de tot el pagament:
concentracions de veïns
manipulats per militants i
regidors del PSC i d’ICV,
enfrontaments personals,
crispació, insults…Tot
l’engany i la manipulació que
es vulgui, i més.
Ara, PSC-ICV són al govern i
dues sentències més -també
d’èpoques de governs PSCICV- s’han hagut d’aplicar a
les urbanitzacions de Serra
de Can Riera i de Tenda
Nova Est. Com no podia ser
d’una altra manera, han girat
les corresponents quotes
urbanístiques als veïns,
sense més.
L’oposició de CiU ha
comprovat l’actuació
del Govern. La nostra
responsabilitat ens obliga a
actuar amb prudència, però
controlant el compliment de
la legalitat. El govern de PSCICV ha fet el que la justicia
obligava a fer.
Però ja han explicat als qui
van manipular entre 20082009 que mai un Ajuntament
no es pot fer càrrec de
quotes urbanítiques que la
llei imposa als propietaris de
tota urbanització?

De ben segur que en els
dies que han passat des
del moment en que vam
lliurar aquest article per
editar-lo fins avui que
vostè te l’oportunitat
de llegir-lo, hauran
passat moltes coses a
l’entorn d’aquest tema
de les quals, òbviament,
no en podem opinar.
Ara bé, passi el que
passi no renunciarem
al dret a decidir. Un
dret imprescriptible
i inalienable com a
expressió democràtica de
la nostra sobirania com a
nació.
L’actual conflicte de
Catalunya amb l’Estat
només és possible
resoldre’l a través d’una
consulta; no hi ha res
que tingui la legitimitat
democràtica ni la força,
que té convocar a la
ciutadania a expressarse lliurament amb el
vot. La consulta és
insubstituïble i qualsevol
opció que s’oposi a fer-la
és fruit d’una al·lèrgia a la
democràcia.
Passi el que passi,
doncs, des del nostre
petit àmbit d’acció
com a grup municipal
seguirem treballant amb
fermesa perquè aquesta
consulta es pugui fer amb
fortalesa; és a dir, amb
legitimitat democràtica i
amb credibilitat davant la
comunitat internacional.
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REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa

El pressupostos
participatius de la Veu
Portem molt de temps
escoltant parlar de
pressupostos participatius
que deriven en opinar
sobre una petita partida
de diners o de millorar
la representativitat de
la població, amb petites
accions. Des de l’inici del
nostre treball a l’ajuntament
hem realitzat reunions
explicatives sobre les taxes
dels serveis que gestionem,
i tant pressupostos com
taxes s’han debatut als
òrgans de participació
actuals: consell escolar
municipal i consell
municipal d’escoles bressol.
Volem continuar avançant
en els graus de participació.
En primer lloc, l’equip de
la Veu, porta fent una dura
feina per poder generar una
proposta de pressupostos
clara i concisa, de
les regidories que es
responsable per poder-la
mostrar a la ciutadania.
Com amb les taxes, farem
una exposició pública de la
proposta per a què tothom
la pugui conèixer, en una
taula rodona, per poder
donar torn obert de paraula
a les persones assistents,
de tal manera que es pugui
debatre sobre la proposta
prèvia.
Després de la posada en
comú amb la ciutadania
i perfilar la proposta de
pressupostos, arriba el
moment en què la Veu
trasllada els pressupostos
a l’equip de govern, de
tal manera que es poden
arribar a acords entre les
directrius dels diversos
partits polítics que
conformen l’equip de govern
així com amb la oposició.
I ja per finalitzar,
s’exposaran al ple
municipal i, on esperem el
recolzament de totes les
parts per tirar endavant la
proposta feta entre tots i
totes.
Aquest és un pas més, de
molts que queden per fer.

Ara és demà
Aquesta frase extreta d’un
poema de Miquel Martí Pol,
es pot aplicar en aquests
moments a la nostra causa
del dret a decidir d’una
manera clara i definitòria per
tal d’actuar cada dia davant
dels nous esdeveniments que
ens trobem.
“Ara és demà”, mai més ben
dit, ara cal ser forts davant
dels atacs sistemàtics que
ens venen des del govern
Central del Partit Popular, o de
les lliçons que ens vol donar
el PSOE, que evidentment,
ni ells no se les creuen, i a
més són responsables amb la
seva actitud passiva, el seu
silenci, davant les accions del
PP. Callar vol dir “atorgar”, o
dit d’altra manera, pensar el
mateix, i ja els va bé que els
faci la feina un altre.
Tinguem clar que l’ara és
el demà, perquè tot el que
no aconseguim aquestes
properes setmanes, no
s’aconseguirà. El demà no
existirà per les generacions
que ens vénen al darrera.
Exigim poder expressar-nos a
les urnes. El passat onze de
setembre varem demostrar
que en som un munt, de
civilitzats; vam donar al món
la imatge que som un poble
exemplar. La pena és que els
més propers no ho vulguin
veure, i menys acceptar-ho, o
dit d’una altra manera, més
aviat els fa “mal d’estómac”.
Catalunya va donar l’origen
al primer parlament d’Europa
al s. XII, (Anglaterra en va ser
el segon, i mai no ha estat
interromput). Espanya el va
tenir molt més tard, i encara
en ple s. XX va patir una
dictadura militar durant 40
anys.
Escòcia ha pogut exercir un
dels drets més fonamentals
d’una democràcia: votar en un
referèndum amb totes les de
la llei, i a més amb l’oferiment
de part del Govern de Londres
de més reconeixement, més
poder i més respecte. En
canvi nosaltres hem de forçar
la legalitat, amb amenaces
de tota mena, simplement
per intentar dur a terme
un dret democràtic sense
conseqüències jurídiques:
votar en una consulta!

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat,
Cooperació i Consum
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i
Polítiques d’Igualtat
Juan Carlos Tinoco (VdPsiP) Portaveu
3a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura
Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut
Joan Segrelles (PSC)
4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia i Règim Intern
Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i Ocupació
David Abascal (PSC)
5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació i Atenció
Ciutadana
Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i
Equipaments
Miquel Rovira (PSC)
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme
Carme Sanz (PaSC)
Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais Públics i Festes
Pedro Sánchez (ICV-EUiA)
Regidor de Gestió Ambiental, Medi Natural, Serveis i Transport
i Participació Ciutadana
OPOSICIÓ
M. Mercè Pla (CiU) Regidora
Josep M. Serraviñals (CiU) Regidor
Jaume Oliveras (CiU) Portaveu Regidor
Enric Feitó (CiU) Regidor
Carme Rubí (CiU) Regidora
David Zambrana (PP) Portaveu Regidor
Mercedes Rodríguez (PP) Regidora
Miquel Truyols (ERC) Portaveu Regidor
Si voleu contactar amb els regidors i regidores de
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o al correu
electrònic info@palauplegamans.cat
Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de maig
de 2014 el Reglament d’ús dels horts de titularitat municipal
i per l’atorgament de llicències d’ús temporal de parcel·les
d’horts al domini públic, es fa públic i podeu consultar el seu
contingut a la pàgina web de l’Ajuntament
www.palauplegamans.cat
El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en sessió
de data 29 de maig de 2014 va aprovar el següents projectes:
- Rehabilitació de la Casa Folch
- Reurbanització de la cruïlla del Passeig de la Carrerada amb
l’Av. Catalunya
- Pista Poliesportiva Coberta
Finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat al·legacions han esdevingut definitivament aprovats.
Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
en la seva sessió de data 26 de juny de 2014, l“ORDENANÇA
REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS”, estimada l’al·legació presentada durant el
període d’exposició pública i publicat el text de l’esmentada
ordenança en el diaris oficials, es fa públic i podeu consultar
el seu contingut a la pàgina web de l’Ajuntament
www.palauplegamans.cat
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L’ENTREVISTA
Toni Molinos, de genolls i al costat del seu fill Pol, que té el
trofeu al corredor més petit de la cursa popular celebrada en
la Festa Major. Els acompanyen la senyora Maria Víctor i “els
àngels de la guarda”, amics de la família que vetllen perquè
en Pol i el seu pare puguin completar els reptes esportius.

Toni Molinos i Mireia Villalba:
‘Volem que el món sàpiga què és
aquesta malaltia i la lluita dels
nens que la tenen’

pares d’en Pol, un nen que va nèixer amb una
malaltia minoritària
Facebook: POL Molinos hiperglicinemia no cetósica - Nkh-Hnc
Twitter: @ProyectoPol
Web (en breu): www.proyectopol.com

En Toni Molinos i la Mireia Villalba són el pare i la mare d’en Pol, un nen de 4 anys que pateix una malaltia metabòlica
minoritària: hiperglicinèmia no cetòsica. En Pol, com els seus pares, és un lluitador. “En néixer li van donar dues
setmanes de vida. Lluita cada dia”, diu en Toni. La família i amics, incloent-hi “els àngels de la guarda”, com els
anomena en Toni, els ajuden a fer realitat Proyecto Pol, amb el qual volen fer conèixer la malaltia i aconseguir
fons per a la investigació i qui sap si una cura. Empenta i energia no els hi falten. Han començat mitjançant
l’esport, participant amb en Pol en proves esportives. La primera ha estat la Cursa Popular Maria Víctor de la
darrera Festa Major, on van completar el recorregut.
Per què vau córrer la Maria Víctor?
Toni: Vaig decidir unir dues passions, l’esport i el meu fill, per
cridar l’atenció sobre la malaltia. Fa molts anys que jugo a
futbol americà però les curses populars o altres reptes, com
triatlons i similars, són més adequades per poder participar
amb en Pol i perquè la gent el conegui, que el món sàpiga què
és aquesta malaltia i la lluita dels nens que la tenen, també
dels que ja no hi són. El que volem és cridar l’atenció i hem
començat amb la Maria Víctor. Ara estem treballant per poder
participar en una triatlon olímpica.
Mireia: Ajuda molt que la gent vegi la imatge del Pol i volem
que la gent el conegui. Si se li posa cara a una malaltia, arriba
a molta més gent. És la millor manera.
Què és Proyecto Pol?
T.: Existeix la Federació Catalana de la Malalties Minoritàries
i altres entitats que ajuden, però no hi ha cap associació
específica d’aquesta malaltia. Estem començant, fent els
passos necessaris per crear-la. En breu estarà operatiu el
web però ja tenim comunitat al Facebook, amb 1.700 amics
en poques setmanes, i al Twitter. Volem que tothom hi dediqui
un minut, cliqui “M’agrada”, ho comparteixi i fer una cadena
de favors. I que la gent vingui a les activitats que organitzem
i que hi participi. El web es dedicarà més al tema mèdic i a la
investigació, així com ajudar les famílies que tinguin nens amb
aquesta malaltia. Vam entrar en contacte amb altres casos
gràcies al web guiametabolica.org, de St. Joan de Déu.
M.: Proyecto Pol ha d’arribar a tot Catalunya i comptarem amb
voluntaris. Ja se’ns ha ofert molta gent de tot arreu a través del
Facebook, preguntant què poden fer.
Què voleu aconseguir amb Proyecto Pol?
T.: En primer lloc, organitzar activitats per fer conèixer la
malaltia. En segon lloc, recaptar fons per a la investigació.
Volem col·laborar amb la Fundación Ramon Areces i el Centro
de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares (CEDEM) de
la Universidad Autónoma de Madrid. Ja hi hem contactat,
amb la dra. Pilar Rodríguez Pombo, i volem ajudar perquè
continuin amb aquesta tasca. També ha de ser una ajuda per
a les famílies, per donar-nos suport, compartir experiències i
informació de la malaltia i de qüestions pràctiques.
M.: És una malaltia molt minoritària. Nosaltres tenim

coneixença de 14 casos a Espanya, comptant els que viuen
i els que ja no. És important comparar casos i tractaments,
fer estadístiques i intentar aconseguir una cura. Sovint els
nens moren molt petits i les investigacions i proves sobre
medicaments i altres aspectes queden a mitges.
Què té en Pol?
T.: És una malaltia, no un problema, i diem que cada dia amb ell
és un dia més, no un dia menys. Va néixer amb hiperglicinèmia
no cetòsica, les sigles són HNC, en castellà i català, o NKH,
en anglès. És una malaltia genètica sene cura, de la qual som
portadors els pares, però en combinar-se pot afectar als fills,
com en el cas d’en Pol. Les alteracions genètiques poden ser
moltes i per això té efectes diferents en cada cas. En Pol té un
90% de discapacitat, pateix epilèpsia severa interna i rigidesa
muscular. És una malaltia crònica, degenerativa. En Pol no
pot menjar per boca, no camina. Però sí riu molt, s’expressa i
lluita molt, cada dia. La Mireia s’hi dedica tot el dia, ha deixat
de treballar per estar amb ell.
M.: La malaltia fa que el cos no degradi la glicina i intoxica
el cervell. Ell ja estava afectat durant l’embaràs, però no es
va detectar fins que va néixer, quan ja havia provocat lesions
al cervell. En Pol no controla els seus músculs ni tampoc pot
menjar per la boca, l’alimentem mitjançant un botó gàstric a la
panxa. Té un retard del desenvolupament físic i intel·lectual.
És com un nadó. L’Alma, la seva germana, que té 5 mesos, ja
l’ha superat en algunes coses. Ara bé, quan està despert és
molt actiu, obre molt els ulls, somriu i pots interactuar-hi. La
música li agrada molt, la que és ‘canyera’, com als pares.
No hi havia risc que l’Alma també tingués la malatia?
M.: Quan en Pol va fer un any vam decidir que volíem tenir un
altre fill, per sentir el mateix que els demés quan són pares. Va
ser molt dur anar amb la il·lusió a l’hospital i sortir-ne sense ell,
sense entendre què li passava ni saber quant de temps viuria.
T.: Vam demanar informació per saber si l’Alma seria portadora,
i gràcies al Pol vam saber que tot anaria bé. Ell li va dir que
segur que estaria bé. Ell estarà sempre en ella.
M.: I l’Alma també l’ajuda molt; en Pol riu molt amb ella.
Gràcies al Pol van poder fer un estudi genètic i fer detecció
precoç i saber que l’Alma estava bé. De fet, el cas d’en Pol és
un antecedent per a tota la família i els ajudarà a tots.

