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L’Ajuntament encetarà en les properes setmanes una 
campanya per reduir l’incivisme amb l’eslògan “Fer-ho bé  
no costa res”. Aquesta iniciativa vol incidir en el cost que 
pot suposar per a les arques municipals i per als propis 
infractors, cometre actes vandàlics o accions incíviques. 
Aquest és un dels principals temes del Butlletí Municipal 
del mes de març.

En aquesta edició podreu conèixer els principals actes del 
Mercat Medieval, que se celebrarà l’1 i 2 d’abril al Castell 
de Plegamans i el seu entorn. La previsió és rebre uns 
30.000 visitants que podran gaudir de les lluites a cavall i 
dels abanderats italians de Castiglion de Florentino, entre 
altres espectacles.

Si parlem d’espectacles no ens podem oblidar del 
Carnestoltes 2017. En aquest Butlletí trobareu un recull 
amb algunes de les imatges de la rua i de les comparses 
guanyadores. Els asfaltats de carrers, la creació 
d’aparcaments o la convocatòria del Tercer Concurs de 
Foment a l’Emprenedoreia són altres temes destacats.

TELÈFONS D’INTERÈS Editorial

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: Nous Sistemes de Distribució. D’aquest butlletí s’han imprés 
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REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana.

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

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

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

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

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

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

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

Jordi Pujol Lozano (PDECAT-Demòcrates). Regidor de Cultura i 
Patrimoni

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

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

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900 151 000 / 93 864 64 03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93 864 98 98 / 93 728 44 44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93 576 03 00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93 147 90 00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93 865 10 01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900 110 112 / 93 864 71 52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93 864 80 47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93 864 98 30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93 864 96 80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93 864 48 96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local Tel. 93 864 96 96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil Tel. 93 864 96 96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93 864 80 56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93 864 98 32
Correus. Tel. 93 864 80 06
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93 864 37 89
C. de Sta. Margarida de Boada Vell, 
16 (davant Hostal del Fum)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93 864 51 18
Pg. de la Carrerada, s/n
Oficina de Gestió Tributària
Tel. 93 472 91 79
C. Josep Brunés, 5
Indústria i comerç
Tel. 93 864 61 12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor
Tel. 93 864 55 02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Registre civil 
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93 864 30 12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93 864 80 56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93 864 34 95 / 
93 864 08 82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93 864 96 74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93 864 58 53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93 864 47 10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93 864 35 29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93 864 88 85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93 864 88 53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93 864 51 59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93 864 98 92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93 864 95 95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93 864 04 90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93 863 90 53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902 50 88 50 / 902 90 74 74 
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900 750 750
Correus
Tel. 93 864 80 06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93 593 13 00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93 593 74 01
Taxis Aguilar 
Tel. 672 277 161
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ACTUALITAT

Contenidors cremats, abocaments i mal ús de les zones 
d’aportació de deixalles o vehicles mal aparcats. Aquestes 
són algunes de les accions incíviques que l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans vol aturar a través d’una campanya 
de civisme que engegarà durant les properes setmanes. Un 
dels punts forts d’aquesta campanya serà la comunicació per 
tal que els veïns del municipi s’hi sumin i potenciar, així, les 
bones pràctiques.

L’ajuntament vehicularà la informació a través d’uns cartells 
informatius i pancartes sensibilitzadores per tot el municipi. 
Al mateix temps s’incrementarà la capacitat sancionadora i 
la vigilància contra els infractors. La campanya incidirà en el 
cost que pot suposar per a les arques municipals i per als 
propis infractors, cometre aquest actes vandàlics o accions 
incíviques. 

Palau-solità i Plegamans 
engegarà una campanya 
per reduir l’incivisme
“Fer-ho bé no costa res” és un dels eslògans 
de la iniciativa

L’Ajuntament 
vehicularà la 
informació a amb 
cartells informatius 
i pancartes 
sensibilitzadores

Els actes incívics 
han costat a les 
arques municipals 
més de 30.000 
euros en l’últim any

El missatge del projecte és doble. Per exemple, en el cas dels 
excrements de gossos:
-Fer-ho malament et costa entre 100 i 400 euros
-Fer-ho bé no et costa res.

Tal com informa el consistori, en els darrers mesos les males 
praxis han augmentat i una part important de les queixes 
que arriben a l’Ajuntament fan referència a aquesta tipologia 
d’actes. La campanya tractarà els actes incívics per capítols: 
els excrements d’animals a la via pública, el foment del 
reciclatge de deixalles, el mal ús en les zones d’aportació de 
residus, el vandalisme, o els vehicles mal aparcats.

A més de la comunicació, la campanya també agruparà altres 
vessants com la facilitació o la regulació. És per això, que en 
la confecció del projecte també hi han treballat l’àrea de Via 
Pública, Seguretat Ciutadana, Educació i Serveis Socials. 

Durant els darrers mesos els actes vandàlics han augmentat a 
Palau-solità i Plegamans i l’Ajuntament calcula que arreglar-ne 
els desperfectes ha suposat una despesa de més de 30.000 
euros. És per això que la campanya també es dirigirà a aquests 
actes vandàlics.

La campanya “Fer-ho bé no et costa res” comença amb 
l’objectiu de disminuir les problemàtiques detectades 
últimament. L’Alcaldessa, Teresa Padrós, explica que la 
iniciativa se centrarà en “problemes com la brutícia al carrer, 
sobretot els excrements de gossos, llençar escombraries fora 
de l’horari, o cotxes mal aparcats”. 
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ACTUALITAT

L’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, 
va participar el mes passat en la cloenda de la iniciativa 
5.000km Electric Experiencies. Aquest acte, que va tenir 
lloc a Santa Perpètua de Mogoda, va servir per posar en 
comú les experiències que han viscut diverses persones 
conduint vehicles elèctrics. El projecte ‘5.000km Electric 
Experiencies’ vol promocionar la mobilitat sostenible i 
ha estat impulsat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda i l’Associació de Municipis Eix Riera de Caldes 
(AMERC).

Padrós, que va provar un cotxe elèctric entre 21 i el 23 
de febrer, va participar en un col·loqui junt amb altres 
persones que han format part de l’experiència, com les 
alcaldesses de Santa Perpètua de Mogoda i de Sentmenat, 
Isabel Garcia i Montserrat Rueda, respectivament. “Hem 
d’apostar per aquesta mena de vehicle i per un futur 
sostenible”, va afirmar Padrós.
 
Va anunciar que el consistori de Palau-solità i Plegamans 
ja està estudiant la instal·lació d’un punt de càrrega ràpida 
a la via pública. I és que l’escassetat de punts de càrrega 
ràpida és, al seu parer, un dels aspectes que s’haurien 
de millorar: “Cal que les administracions supramunicipals 
apostin pel vehicle elèctric”. 

Palau-solità i Plegamans participa en la iniciativa 
‘5.000km Electric Experiencies’ sobre mobilitat sostenible

Els espais esportius municipals s’adhereixen a ‘l’Entorn sense Fum’

Els espais esportius de Palau-solità i Plegamans s’han 
adherit al projecte d’Entorn sense fum, instaurat i 
promogut des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
i al qual ja es van afegir al 2015 l’Ajuntament, els centres 

educatius de la vila i les AMPA. En una primera fase 
es van retolar els centres educatius, indicant que són 
espais lliures de fum, i en la segona, s’ha fet el mateix 
amb les instal•lacions esportives i juvenils. 

“Hem d’apostar per 
aquesta mena de 
vehicle i per un futur 
sostenible” ha afirmat 
l’alcaldessa, Teresa 
Padrós
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ACTUALITAT

L’Ajuntament ha enllestit l’asfaltat de trams de carrers 
situats a diversos indrets del municipi. Aquesta campanya 
de pavimentació, reparació i millora de la via pública 
suposa una inversió de 116.152,67 euros. La partida 
inclou la creació de dos aparcaments públics nous al 
carrer Camí Reial, al polígon industrial Can Boada Nou. 
Els treballs han acabat fa uns dies i en total sumaran 80 
places d’aparcament lliure per a turismes.

 
L’actuació de més magnitud, pel que fa als asfaltats, s’ha 
dut a terme a dues vies de Can Falguera: els carrers Merla 
i Becadell. En tots dos, que són paral•lels, s’ha renovat 
completament el paviment en els trams compresos entre 
els carrers Bosc Gran i Pigot. A banda, s’ha renovat l’asfalt 
a l’encreuament de la ronda Boada Vell amb el carrer 
Orfebreria, al límit entre el barri de la Plana de Can Maiol 
i el polígon industrial Can Boada Nou. També s’han fet 

reparacions a l’avinguda Navarra, via on s’ubica el polígon 
industrial que duu el mateix nom, on també s’hi ha creat un 
nou embornal per evitar l’acumulació d’aigua.
 
“El consistori fa una tasca recurrent i planificada de 
reparació i renovació de l’asfalt a tots els barris del 
municipi”, explica Carme Sanz, Tinenta d’Alcaldia i 
regidora de Via Pública. “Planifiquem campanyes al llarg 
de cada any, valorant a nivell tècnic quins són els carrers 
o trams on l’actuació és més necessària”, amplia Sanz 
abans d’admetre: “Som conscients que continua havent-
hi carrers i barris amb el paviment deteriorat, però els 
recursos són limitats i hem de prioritzar”. “És un poble amb 
poca densitat de població i amb una trama urbana molt 
extensa. Això fa que, en termes relatius, el manteniment 
de la via pública sigui més costós que en municipis més 
compactes”, raona la regidora.

Substitució d’arbres a la plaça Onze de Setembre
D’altra banda, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
ha fet una actuació per millorar l’arbrat de la plaça Onze 
de Setembre. Els treballs han consistit en la tala dels 
exemplars malalts, el destalonament de les soques, 
el subministrament, millorar el terreny de la franja de 
plantació i el primer reg. S’han substituït per arbrat nou, 
unes moreres sense fruit (Morus alba fruitless). El cost 
total dels treballs ha pujat a uns 1.500 euros.

Treballs d’asfaltat de trams de carrers a Can Falguera 
i habilitació de dos nous aparcaments a Can Boada Nou

Els treballs finalitzats al carrer Becadell

Cruïlla carrer Orfebreria amb Boada Vell La regidora Carme Sanz als nous aparcaments del Camí Reial

Nou asfalt al carrer Merla

“Planifiquem 
campanyes al llarg de 
cada any, valorant a 
nivell tècnic quins són 
els carrers o trams 
on l’actuació és més 
necessària”
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ACTUALITAT

El Mercat Medieval ens porta a l’Edat Mitjana l’1 i 2 d’abril

Com cada primavera, Palau-solità i Plegamans s’engalanarà 
per tornar a viatjar a l’Edat Mitjana el primer cap de 
setmana d’abril amb motiu del Mercat Medieval. Se celebra 
dissabte i diumenge 1 i 2 al Castell de Plegamans i el seu 
entorn. A més de 120 parades amb productes artesans 
i gastronòmics, el Mercat Medieval comptarà amb un 
complet programa d’espectacles i activitats.

El regidor de Fires i Mercats, Miquel Rovira, ha animat 
a tothom a visitar Pala-solità i Plegamans “i gaudir d’un 
Mercat Medieval que ja és una referència a la nostra 
comarca”. L’any passat van passar més 30.000 persones i 
tal i com explica Rovira, a banda de la varietat i qualitat dels 

espectacles, “altres atractius són el Castell de Plegamans i 
el seu entorn, a més de l’àmplia oferta de bars i restaurants 
de la vila”.

Un dels espectacles que ja és un clàssic per la multitud que 
atreu és el Torneig Medieval amb cavalls. Durant tot el cap 
de setmana, a més, hi haurà visites guiades al Castell de 
Plegamans, un campament de recreació, zona d’activitats 
infantils, passejades en ponis i rucs i oficis antics. Una 
de les principals novetats de la nova edició és la visita 
dels “Abanderats italians de Castiglion Fiorentino”, i la 
recreació de la vida medieval dins del Castell, amb un 
menjador i comensals, i dormitori, entre d’altres coses.

Tercera Edició del Concurs de Foment a l’Emprenedoria

Palau Avança, el servei d’Ocupació i Empresa de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, convoca una 
nova edició dels Concurs d’Emprenedoria i Empresa, 
aquest any dotat amb 20.000 euros en premis. Tal i 
com explica la regidora d’Empresa i Ocupació i regidora 
Manteniment d’Edificis Públics i Projectes, Laura Navarro, 
“aquest any hem transformat els premis en un concurs, 
i es convoquen amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria 
com a font d’innovació i de llocs de treball”.

Segons Navarro, el canvi de denominació ve donat per la 
voluntat, no només d’afavorir i donar suport a iniciatives 
empresarials, sinó de fer també un seguiment dels recursos 
que facilita: “Per aquest motiu, s’incorpora un apartat de 
seguiment de les empreses i/o autònoms premiats, des 
del servei Palau Avança”.

Es poden presentar totes aquelles empreses i/o autònoms 
amb seu social a Palau-solità i Plegamans que aportin 
un projecte empresarial de forma individual o col•lectiva. 
Les persones interessades a presentar-s’hi poden lliurar 
les sol•licituds corresponents al Servei d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
(plaça de la Vila, 1) fins el 22 de març de 2017. 
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1   2 d’abril
viatja a un autentic
poblat me  dieval



1r Premi: Fantasia Emplomada (Escola Can Cladellas)

2n Premi: Candy Toys (Piscines Sant Carles).

4t Premi: Casino (Casal de la Gent Gran). Menció del Jurat: Pirates (d’Adispap).

3r Premi: Autos de Xoc (AMPA de l’Escola Palau).
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ACTUALITAT

Una vintena de professionals que treballen a Palau-solità i 
Plegamans han participat en un curs que els proporciona 
eines per millorar l’abordatge de situacions de risc en 
adolescents i joves per consum de drogues.
 
Jaume Oliveras, Tinent d’Alcaldia i regidor de Serveis 
Socials, va recordar les raons per les quals l’Ajuntament 
va sol·licitar aquest curs a la Diputació de Barcelona. 
“L’objectiu és que sapiguem afrontar aquestes qüestions 
amb la màxima eficiència possible”, ha subratllat el regidor 
Oliveras.

 
El curs s’ha estructurat en dues sessions. Entre altres 
continguts, les psicòlogues han explicat com dur a terme 
entrevistes motivacionals, que són un instrument per 
acompanyar la persona que vol abandonar un hàbit 
perjudicial. També tracten el mètode Model de canvi, 
de Prochaska i Diclemente, que identifica les fases per 
les que passa una persona que vol sortir d’una situació 
difícil. El curs ha abordat exemples pràctics, l’elaboració 
d’un pla d’acció per a les persones que es troben en 
aquesta problemàtica, així com metodologies, estratègies i 
tècniques per trobar vies de millora.

Eines per a professionals municipals que atenen adolescents 
i joves en situacions de risc per consum de drogues

Una enquesta oberta a tota la ciutadania avaluarà l’activitat 
cultural local que s’organitza a la vila i el seu futur
La ciutadania de Palau-solità i Plegamans ha pogut avaluar 
diversos aspectes de l’activitat cultural del municipi a 
través d’una enquesta de l’Ajuntament on-line o en format 
paper fins al 3 de març. Les conclusions es coneixeran 
en les properes setmanes. L’enquesta demanava l’opinió 
ciutadana sobre qüestions com les activitats culturals 
que s’organitzen, la difusió que se’n fa o els espais on es 
duen a terme. També convidava a mirar al futur, demanant 
que cada persona expressés quina prioritat atorga a les 
millores que es proposen.

Diagnosi
Aquesta és la segona enquesta que l’àrea de Cultura 
adreça a la ciutadania des que va començar el procés 
participatiu per elaborar el nou Pla d’Acció Cultural. La 
primera tenia com a objectiu establir una primera diagnosi 
de l’estat de la cultura, centrant-se en el coneixement que 
té la població sobre les activitats que s’organitzen i les 
preferències a l’hora de participar-hi. A banda, s’han fet 
tallers participatius per poder debatre a fons tots els temes 
relacionats amb la cultura local.
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ACTUALITAT

Formació en horticultura 
ecològica amb ‘Cultivem el 
Clima i la Comunitat’ 

El programa d’agricultura urbana i ecològica Cultivem el 
Clima i la Comunitat (3C) de l’ONG Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo és un projecte d’agricultura social i 
sostenible que ofereix formació gratuïta en horticultura 
ecològica durant dos anys i que s’adreça a tothom que es 
vulgui comprometre a participar-hi activament.

Aquest projecte social disposa de diferents parcel•les 
dels horts municipals de Boada Vell. L’experiència és 
formativa i té una durada de 24 mesos, durant els quals 
es treballaran les següents temàtiques, com tècniques de 
cultiu,  manteniment o l’ús sostenible de recursos.

L’Ajuntament i Palau Solidari construiran una escola al Perú

La regidoria de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans i l’Associació Cívica i Social 
Palau Solidari han signat un conveni pel qual el consistori 
invertirà 16.274,55 euros en un projecte de construcció 
de dues aules per a us escolar i una cuina per donar servei 
a l’escola al municipi Palcamayo, al Perú. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet al 
finançament de fins 16.000 euros  per a la realització del 
projecte mentre que l’Associació Palau Solidari aportarà la 
resta fins arribar als 16.274,55 euros. 

Palau-solità i Plegamans s’ha sumat a la campanya ‘Casa 
nostra, casa vostra’, una iniciativa creada per un grup 
de persones independents i entitats del país que pretén 
informar, sensibilitzar i mobilitzar la societat a favor de 
l’acollida de les persones refugiades i migrants. 

Per al regidor de Voluntariat, Cooperació i Solidaritat, Jaume 
Oliveras, es tracta d´una campanya organitzada des de la 
societat civil «per tornar a posar d´actualitat el drama dels 
refugiats, i aquí sempre tindran el nostre suport». Oliveras 
va participar en una trobada a Barcelona per mostrar el 
recolazament de l’Ajuntament a la campanya.

Adhesió a la campanya 
‘Casa nostra Casa Vostra’ 
per a l’acollida de refugiats

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit 
72.376 kg de roba usada a Palau-solità i Plegamans 
al 2016. Aquesta xifra representa un augment del 
0,97 % respecte a l’any anterior (71.680 kg).  La 
Fundació hi té instal•lats 18 contenidors ubicats en 
llocs de fàcil accés.

Palau-solità i Plegamans diposita 72 tones
de roba usada als contenidors d’Humana 
per donar-les una finalitat social
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La Generalitat retorna a l’Ajuntament  
més de 300.000 euros de deute
La Generalitat de Catalunya ha 
retornat una part del deute de més 
de 800.000 euros que té contret 
amb l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans. Després de diferents 
reclamacions, el passat mes de febrer 
l’Ajuntament va rebre un pagament 
de 306.624,40 euros. La part més 
important dels diners ha arribat des 
de la Diputació de Barcelona, un 
total de 241.216,99 euros, mentre 
que els altres 65.624,10 han vingut 
directament des de la Generalitat de 
Catalunya.

Tot just el passat mes de gener, 
l’Alcaldessa de Palau-solità i 
Plegamans, Teresa Padrós, i diferents 
regidors, es van reunir amb el Delegat 
Territorial del Govern a Barcelona, 
Miquel Àngel Escobar. En aquesta 
trobada, el govern municipal va 
aconseguir el compromís del Delegat 
de fer el possible per reconèixer una 
part del deute el més aviat possible. 

Tot i valorar molt positivament el 
retorn d’una part dels diners, el 
regidor d’Economia, Marc Sanabria, 
recorda que la Generalitat encara 
deurà al municipi 494.977,83 euros: 
“Aquesta és la xifra real”.

La Policia Local enceta un nou programa 
d’Eduació Viària a les escoles de la vila

La Policia Local ha començat 
l’habitual programa d’Educació Viària 
a les escoles, que ha rebut diversos 
reconeixements com a bona pràctica. 
A més de les xerrades i les obres de 
teatre, el programa d’Educació Viària 

també inclou visites a la comissaria, 
sortides en bicicleta, excursions a 
les instal•lacions de l’empresa Jané 
Crash Test, i classes teòriques a les 
escoles i instituts, entre altres, per 
ensenyar les normes bàsiques.

Dia Mundial 
de l‘Aigua i els 
Boscos
Palau-solità i Plegamans se suma a 
la celebració del dies mundials dels 
Boscos i de l’Aigua amb una festa 
popular que tindrà lloc el dissabte 
18 de març, a les 11.00h, al parc 
del carrer Illes Balears (Can Riera). 
A la festa s’hi farà una xocolatada 
per començar, i continuarà amb la 
plantada dels arbres, jocs i tallers 
per a tothom. També es podran 
fer experiments sobre el cicle de 
l’aigua.

Conveni contra 
la pobresa 
energètica

Palau presideix 
l’AMERC

L’Ajuntament ha signat un 
conveni amb CASSA, empresa 
subministradora d’aigua a Palau-
solità i Plegamans per fer front a 
la pobresa energètica. Aquesta 
actuació està pensada per evitar 
talls de subministraments a 
famílies vulnerables i per posar en 
marxa un fons social que permeti 
lluitar contra la pobresa energètica. 
Aquest fons de solidaritat ajuda a 
finançar l’aigua a unitats familiars  
amb dificultats econòmiques.

L’Alcaldessa de Palau-solità i 
Plegamans, Teresa Padrós, ha 
estat nomenada presidenta de 
l’Associació de Municipis de 
l’Eix Riera de Caldes (AMERC).
Pren el relleu a l’alcalde de 
Caldes de Montbui, Jordi Solé, 
que ha ostentat el càrrec durant 
el segon any de l’AMERC. Els 
estatuts d’aquest ens estableixen 
que la presidència s’alternarà 
anualment entre els primers edils 
de cada municipi. Al mateix acte 
s’ha nomenat vicepresidenta a 
la regidora d’Empresa i Ocupació 
Laura Navarro.
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L’Ajuntament ha renovat el 
camí principal i els lavabos 
del parc de l’Hostal del Fum
L’Ajuntament ha finalitzat la renovació dels lavabos públics 
del parc de l’Hostal del Fum, amb un cost aproximat de 
4.500 euros. S’han substituït les antigues tasses de 
vàter per unes de metàl•liques. També s’han eliminat les 
cisternes i s’han fet obres per tancar fins al sostre el mur 
que separa els dos lavabos –un per a homes i l’altre per a 
dones-. A més, s’han construït pilars d’obra per sostenir les 
piques, s’ha fet un nou arrebossat als murs interiors, s’han 
pintat parets i portes i s’han col•locat noves baranes per a 
persones amb mobilitat reduïda. Alhora s’han eliminat els 
poms de les portes i s’han desembussat els desguassos.

La reforma dels lavabos és la primera d’una sèrie 
d’actuacions de manteniment i millora del parc de l’hostal 
del Fum. Durant el mes de gener l’Ajuntament ha posat 
fi també als treballs de renovació del camí principal del 
parc. L’actuació més rellevant d’aquest projecte ha estat 
l’asfalt de bona part de la via principal d’aquest espai verd. 
La resta d’aquest camí (2.000 metres) es renova amb 
sauló, també per millorar l’accessibilitat, eliminar riscos i 
minimitzar l’erosió. Es fa la mateixa operació a diversos 
punts malmesos d’altres pistes i zones del parc, com 
l’entorn dels lavabos públics. El cost dels treballs ha estat 
de 23.708,47 euros.

L’equip de govern posa fi als abocaments il.legals a 
Can Parera i requerirà un estudi exhaustiu del terreny

L’Ajuntament ha pres mesures cautelars a la finca privada 
de Can Parera on s’han estat fent abocaments il•legals des 
de finals dels anys 80. La finalitat principal és impedir de 
forma definitiva que se’n realitzin més. Aquestes mesures, 
dutes a terme al desembre, han consistit en la col•locació 
de tanques i el precintat de l’accés al terreny, per evitar que 
continuïn entrant camions a abocar-hi terres i runes. 
Luisa Fernández, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Medi 
Natural i Gestió Ambiental, ha dit que “requerirem a 
l’Agència de Residus de Catalunya que es faci un estudi 

més acurat per esbrinar si hi ha residus enterrats, 
s’identifiquin i es retirin”.

“Les competències en aquesta matèria les té l’Agència 
de Residus de Catalunya, però vull agrair l’esforç dels 
serveis tècnics municipals en aquest tema”, ha comentat 
la regidora, referint-se a les inspeccions i els expedients 
sancionadors que s’han efectuat en diverses ocasions. 
Tot plegat es va debatre en Ple Municipal per la proposta 
presentada per ERC amb l’adhesió de la CUP.
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PDeCAT
Demòcrates
Més ocupació, més 
consens amb els nostres 
comerciants, més 
participació cultural i més 
prestacions socials!
Hem encetat un nou any. 
Un nou pressupost per 
seguir complint amb els 
nostres compromisos i el 
Pla de Govern municipal. 
L’atur s’ha reduït en 
gairebé 150 persones 
en un any, havent 
aconseguit baixar del 12% 
d’atur al nostre poble, 
gràcies a les polítiques 
impulsades per la Laura 
Navarro i les fructíferes 
connexions establertes 
entre Ajuntament i 
empreses locals, a més 
del gran nombre de plans 
d’ocupació engegats. En 
Jordi Pujol està culminant 
un exemplar procés 
de participació per a 
l’elaboració del PAC, Pla 
d’Acció Cultural, amb 
ciutadans, entitats i grups 
polítics, que es preveu 
presentar abans de l’estiu, 
afegit a les properes obres 
a la masia de Can Falguera 
i la preparació de les 
bases per a adjudicar un 
ús definitiu a l’equipament. 
I en Jaume Oliveras, ha 
assolit un consens mai 
vist fins ara al poble amb 
els nostres comerciants 
perquè es portin a terme 
les diferents activitats 
en l’àmbit del Comerç 
d’una forma unificada, al 
mateix temps que segueix 
incrementant les ajudes i 
prestacions en matèria de 
Serveis Socials.
Teniu més informació a:
http://blogscat.com/
regidorslaurajaumejordi

Ganemos
Palau
Nous reptes
A Guanyem comencem 
un nou repte que ens 
omple d’il·lusió. La 
regidora de Medi Natural 
i Gestió Ambiental, Luisa 
Fernández, assumirà la 
regidoria d’Igualtat.

d’abocaments.
L’equip de govern hi va 
votar en contra, al·legant 
que això ja es fa, i que 
per tant no calia aprovar 
la moció. Per part nostra, 
creiem que l’equip de 
govern podia haver votat a 
favor de la moció mostrant 
el seu compromís amb la 
protecció del medi natural 
de la nostra vila. Amb 
tot, encara hi ha pendent 
saber quins residus hi 
ha enterrats a part dels 
pneumàtics, i retirar-los. 
L’Alcaldessa va defugir 
qualsevol responsabilitat, 
dient que aquest 
abocaments es van produir 
amb anterioritat a la seva 
arribada a l’alcaldia. Per 
nosaltres, tots els grups 
tenim la responsabilitat de 
lluitar contra els atacs al 
medi natural, es produeixin 
quan es produeixin. 
Ara ja disposem de tota la 
documentació. Seguirem 
treballant per resoldre 
definitivament aquest 
problema. 

C’s
En primer lugar, desde 
Ciudadanos Palau 
queremos manifestar 
nuestro apoyo, 
reconocimiento y 
agradecimiento al colectivo 
de los Cazadores de Palau 
y en general a los del resto 
del país. Reconocemos 
el trabajo que dicha 
Entidad aporta a nuestro 
municipio, regulando 
las plagas de jabalíes, 
limpieza de bosques, etc. 
Los Cazadores no serían 
capaces de abandonar 
a sus perros y cumplen 
con sus obligaciones en 
tenerlos con su microchip, 
censados, con seguro 
y controlados en todo 
momento por sus dueños 
y por los Cuerpos de 
Seguridad del Estado 
durante su actividad. 
En caso de pérdida, 
pueden ser rápidamente 
identificados. 
Por otra parte, Ciudadanos 
ayuda a sacar adelante 
las propuestas de la 
Unión de Payeses como 

PSC
L’Ajuntament neteja 
subsidiàriament la finca 
de Can Parera i posa fi als 
abocaments il·legals
L’Ajuntament ha treballat 
en els últims mesos per 
aturar definitivament els 
abocaments il·legals al 
barri de Can Parera. I ho 
ha fet malgrat les poques 
competències que hi té 
en aquest sentit. Cal 
recordar que en aquesta 
finca s’han realitzat 
abocaments intermitents 
i no continuats des de 
finals dels anys 80 i s’ha 
requerit als responsables 
per part de l’Agència de 
Residus de Catalunya 
que procedeixin a la 
neteja de la finca, sense 
resultats satisfactoris. 
A més, a causa de la no 
actuació del propietari de 
la finca, l’Ajuntament ha 
netejat el terreny de forma 
subsidiària, retirant així els 
pneumàtics i els residus 
de la superfície. D’aquesta 
manera s’evita risc 
d’incendi i de proliferació 
de mosquits.
També s’han instal·lat 
tanques i el precintat de 
l’accés al terreny, evitant 
així més abocaments 
il·legals. 
Paral·lelament s’hi 
faran controls policials i 
inspeccions i s’han obert 
expedients sancionadors 
als responsables.
I el cert és que, malgrat 
que les competències 
recauen en l’Agència de 
Residus de Catalunya, 
l’Ajuntament ha decidit 
impulsar les mesures 
que té al seu abast per 
pal·liar el problema en la 
mesura de les nostres 
possibilitats. 
Des del govern municipal 
no farem demagògia -com 
altres- amb aquest tema i 
assumim la responsabilitat 
per treballar per pal·liar el 
problema; com així s’ha 
anat fent aquests darrers 
mesos amb la neteja de 
la finca, el control d’accés 
i l’inici d’expedients 
sancionadors.

Rebem aquesta notícia 
amb molt entusiasme sent 
plenament conscients 
que hi ha molta feina 
a fer en la lluita contra 
les desigualtats, les 
violències i les fòbies 
més arrelades a la nostra 
societat. Tanmateix, tenim 
la responsabilitat de donar 
veu a les minories que 
lamentablement han estat 
maltractades al llarg de la 
història i que tenen molt 
a dir en la construcció del 
futur del nostre municipi.
El dia 8 de Març es 
commemora arreu del món 
el Dia de la Dona, dia clau 
per a les reivindicacions 
feministes que busquen 
la igualtat entre sexes a 
nivell de drets, participació 
i desenvolupament 
personal. A Palau 
celebrem al llarg de 
tot el mes de març 
diverses activitats per 
conscienciar als nostres 
veïns de la importància 
que s’assoleixin aquests 
objectius.
No volem deixar passar 
l’ocasió sense tornar a 
condemnar l’horrible crim 
masclista que va tenir lloc 
a la ciutat veïna de Santa 
Perpetua el passat mes de 
Febrer. La Luisa, juntament 
amb l’alcaldessa, Teresa 
Padrós, va assistir a l’acte 
de rebuig convocat per 
l’Ajuntament veí i va veure 
de primera mà tot el dolor, 
la ràbia i la cara més dura 
de la violència de gènere.  

ERC
Història d’un Abocador 
il·legal (II)
En el ple municipal del 
gener, ERC va presentar 
una moció on demanàvem 
el següent:
Aturar el llançament 
il·legal de terres i runes a 
l’abocador de can Parera; 
encarregar els estudis 
necessaris per esbrinar 
quins residus es troben 
enterrats i es retirin; que la 
Fiscalia de Medi Ambient 
actuï contra qui ha fet 
aquests abocaments; i 
que s’elabori un protocol 
de detecció i retirada 
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uns serveis de qualitat, 
tant a nivell d’usuàries, de 
treballadores i de gestió, 
en què el benefici no sigui 
per a uns pocs, sinó per al 
municipi. Començarem per 
l’aigua, estigueu atentes.

ICV
Un referèndum possible
El passat desembre es 
va constituir el Pacte 
Nacional pel Referèndum 
amb més de 80 persones 
representants de partits 
polítics, entitats, sindicats, 
governs locals, agents 
econòmics i diverses 
organitzacions socials, 
amb voluntat de celebrar a 
Catalunya un referèndum 
sobre quin ha de ser el 
vincle entre Catalunya i 
Espanya.
ICV participa activament 
en aquest espai en 
considerar que aquesta 
fórmula és la única via 
de solució; molts juristes 
coincideixen en que, un 
referèndum d’aquestes 
característiques, és 
possible dins el que 
preveu l’article 92 de la 
Constitució i que, malgrat 
ser  un referèndum 
jurídicament consultiu, res 
no impediria als Governs 
espanyol i català posar en 
marxa els mecanismes 
legals per a que el resultat 
fos efectiu: i per això seria 
políticament vinculant.
El dia 1 de febrer,  a la 
reunió del Pacte, es va 
aprovar un manifest. 
ICV va presentar al ple 
de febrer una proposta 
per a que l’ Ajuntament 
s’adhereixi al manifest
La moció va ser aprovada 
gràcies al vot a favor 
de bona part dels grups 
municipals del consistori,  
i malgrat  l’abstenció del 
PSC i els vots en  contra 
de PP i Ciutadans.  
El  manifest el podeu 
trobar a la nostra web: 
www.iniciativa.cat/palau

trobar els seus orígens 
ens perdríem uns quants 
segles enrere.  Cal dir 
que la  celebració de 
Sant Isidre és d’una certa 
peculiaritat  ja que el Patró 
de la pagesia a Catalunya 
és Sant Galderic, però 
no som els únics que 
ho commemorem  sota 
l’empara d’ aquest altre 
Sant, el qual  també 
esta vinculat als treballs 
del camp i els nostres 
avantpassats motius 
tindrien per decidir-ho així.
I l’altra festa primaveral 
és la del Roser,  que des 
de fa uns tres anys,  de 
mica en mica ha estat 
revalorada amb l’afany   
d’encaixar-la en els 
nostres temps,  mantenint 
però, la seva essència 
religiosa.
Una vegada més, i aquests 
dos esdeveniments en son 
un exemple, es posa de 
manifest  que generació 
rere generació  sempre hi 
ha una renovació  natural 
d’una colla de ciutadans 
amb la  voluntat  de 
fer  possible que es 
mantinguin vives les  
nostres  tradicions  i en 
conseqüència la nostra 
identitat com a poble.

 
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.

también, las políticas de 
violencia de género. Lo 
que no podemos aprobar 
en ningún caso es, la 
adhesión a un manifiesto 
sobre un Pacto Nacional 
de Referéndum. Como en 
numerosas ocasiones, nos 
oponemos a toda clase 
de ilegalidad estando 
cansados de que en 
cada Pleno se vuelva 
a repetir esta moción 
cambiando tan solo un 
pequeño párrafo o título. 
También nos extraña 
desde Ciutadans Palau, el 
posicionamiento del PSC 
absteniéndose, sabiendo 
que de esa forma saldría 
adelante dicha moción.

CUP
Remunicipalitzem
El vell somni d’una 
societat plena ja no 
existeix. La seguretat 
d’un mercat laboral que 
et permetia accedir a una 
casa, un cotxe, vacances, 
etc. ha desaparegut. Ara 
tenim un mercat laboral 
inestable, fluctuant i cruel. 
Fins fa uns anys teníem 
una xarxa de seguretat, 
els serveis públics, que 
es gestionaven a nivell 
municipal, comarcal 
o autonòmic. Aquests 
actuaven en dos 
direccions, primer donaven 
un servei de qualitat a un 
preu competitiu, ja que no 
s’acabaven de regir per la 
lògica del benefici, i per 
altra banda eren un bastió 
de feines estables amb 
sous bastant decents. 
Aquests serveis i la seva 
infraestructura creada 
amb diners públics es van 
transformar en negocis 
privats, fet que va fer que 
s’oferissin uns llocs de 
feina equiparables als 
de la resta de feines del 
mercat laboral ordinari, 
és a dir, més inestabilitat 
i sous més baixos i que 
el servei no millorés. Aquí 
només van guanyar uns 
pocs. Per això, des de 
la CUP, volem retornar 
al poble allò que ha de 
ser del poble. Amb la 
remunicipalització de 
serveis es pretén crear 

PP
No es la primera vez
No es la primera vez que 
pedimos al Ayuntamiento 
que se desbroce la riera 
en diferentes tramos 
de su cauce, ya que la 
vegetación es frondosa 
y NO AUTÓCTONA 
(caña americana y 
pequeños chopos) en 
el propio cauce de la 
riera. Muchos vecinos 
nos han comentado 
la preocupación que 
les causaba ver esta 
vegetación por el peligro 
que puede ocasionar 
en época de lluvias, 
ya que en esta zona, 
hace unos años hemos 
tenido que lamentar 
muertes y grandes 
destrozos materiales por 
el desbordamiento de la 
riera.
Desde el Ayuntamiento 
comentan que no paran de 
llamar a la ACA, que es la 
responsable de la limpieza 
de los cauces de los ríos, 
pero creemos que no es 
suficiente con decir “¡este 
problema le corresponde 
a otro!”, cuando afecta de 
forma directa a muchos 
vecinos de nuestro 
municipio. Por lo cual 
volvemos a pedir que se 
desbroce de vegetación no 
Autóctona, que es mucha, 
el cauce de la riera para 
evitar males mayores e 
imágenes como las que 
vivimos hace unos días 
(vean la imagen de la caña 
americana obstruyendo 
el puente de acceso a la 
urbanización San Roc).

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Primavera:  les nostres 
festes , la nostra identitat.
S’apropa la celebració 
de dues festes molt 
tradicionals en el nostre 
municipi, la festa del 
Roser  i la de Sant Isidre, 
les dues s’han mantingut 
al llarg dels anys i per 

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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Ets mestre o professor?
Els que treballem a la primària som mestres. Té una 
connotació més acollidora, més familiar. Els professors 
també s’impliquen, però el mestre, amb nens més petits, 
s’implica més en el seu desenvolupament com a persona i 
amb les famílies. 

Per què et vas fer mestre?
Era un treball que m’agradava. Ensenyar és una tasca 
molt maca. Transmetre els nostres coneixements, valors 
i cultura als nous ciutadans és una cosa apassionant. És 
molt maco i molt gratificant. Els nens són molt agraïts i les 
famílies també. Aquest tracte humà m’agrada molt.

Has vist canvis en l’alumnat i les famílies en aquests anys?
La societat ha canviat? La resposta es sí. En què? En 
tot. La societat és l’escola. Doncs ha canviat, és clar. És 
l’evolució. Hi ha coses bones i altres que no tant. Potser ara 
és més oberta, amb més coneixements, més democràtica. 
Tot això són canvis positius.

I algun de negatiu?
La gent està ocupada tot el dia i els nens es queden a 
l’escola molt de temps. Si la feina t’ocupa de les 7 del matí 
a les 6 de la tarda i has d’anar a Barcelona i tornar, el nen 
es queda tot el dia aquí. I has de treballar per donar una 
bona vida al teu fill. Ningú en té la culpa. Jo faria mesures 
com que les mares amb nens de 0 a 10 anys fessin mitja 
jornada i se’ls pagués el 100% del sou. 

I els canvis en el mètode, en com fer classe?
Les noves tecnologies s’han imposat molt i les hem 
aprofitat. I ens han donat bons resultats acadèmics. Cada 
any es fa una avaluació als nens de 6è, de competències 
bàsiques, i els resultats de Can Cladellas han sortit molt 
bé, a nivell català. I també els de la resta d’escoles del 
municipi. Totes tenen un molt bon nivell.

Què opines de la tendència del treball per projectes?
S’ha introduït. Treballem amb projectes. Pots portar-lo a 
terme d’una manera radical i que tot es basi en projectes o 

buscar el terme mig, que és el que hem fet nosaltres. Per 
exemple, cada any, a l’abril o maig, els alumnes presenten 
als pares un projecte que han preparat durant el curs. És 
una activitat molt maca. En definitiva, contemplem el treball 
per projectes, però no ho basem tot en això. Pensem que 
els llibres són importants, són una guia. Amb els projectes 
es globalitza tot, cosa que està molt bé, i que cada escola 
ho apliqui a la seva manera. Nosaltres fem mig i mig i 
mantenim les matèries.

Els canvis hauran requerit reciclatge, formació constant.
El món canvia i tot canvia. Les classes no són com abans. 
Són participatives. Els alumnes opinen i el mestre guia 
l’aprenentatge. Més que això, el mestre il·lusiona. És 
el treball fonamental: il·lusionar. I es pot fer de moltes 
maneres. Il·lusiones quan tu ho estàs. Per exemple, vam 
posar en marxa activitats per fomentar el gust per la lectura 
o la carpeta viatgera... Cada setmana se l’emporta un nen 
a casa. Conté llibres, revistes i pel·lícules per a tota la 
família, perquè es reuneixi i comparteixi activitats culturals 
Això és una forma d’il·lusionar. Vull agrair les AMPA i les 
mares col·laboradores per fer possible aquestes activitats.

Què és el millor que has viscut a Can Cladellas?
Estic sorprès de l’acomiadament que m’han fet, per part 
de tothom. No m’ho esperava. Per exemple, abans de 
tornar del Nadal, un grup de nens als que vaig tenir com 
a tutor quan feien 3r i 4t, i ara tenen 30 anys, em van 
convidar a dinar. Això és preciós. Però em refereixo a tot 
l’acomiadament, per part de l’Ajuntament, l’Alcaldessa, 
la regidora, la tècnica d’Ensenyament, els companys, els 
d’ara i els antics, que em van fer una festa sorpresa... Va 
venir gent de Lleida i tot! Estic molt agraït a tothom.

I el pitjor?
No sé què dir. Tampoc és que sigui el pitjor, però quan es 
va fer l’ampliació i reforma de l’escola, al 2007, vam patir 
una precarietat gran. Hi havia barracons al pati, la meitat 
de l’escola no funcionava... Va ser ‘durillo’. Però, en fi, el 
resultat va ser molt bo. L’escola té molt d’espai, un gimnàs 
meravellós, s’ha digitalitzat amb l’ajut de les AMPA...

Després de 42 anys exercint com a mestre, incloent-hi dues dècades com a director de l’Escola Can Cladellas, 
Faustino Murcia ja gaudeix d’una merescuda jubilació, des d’aquest gener. A l’escola és evident que se’l troba a 
faltar. Els nens i nenes se li tiren a sobre quan se’l troben per sorpresa al passadís o al pati, ara que l’antic director 
està de visita. Tot i estar visiblement alegre per tornar-hi, en Faustino és feliç en la nova condició de jubilat: “Sóc molt 
positiu. No m’avorreixo mai i ara faig altres coses: tinc una néta i puc estar per ella, faig esport i ioga, que m’encanta, 
llegeixo, prenc el sol...”. “M’he jubilat amb 65 anys i el treball també cansa –se sincera- i, quan arribes a una edat, 
els teus interessos canvien i tens ganes de fer altres coses”.

L’ENTREVISTA

Faustino Murcia, mestre i director de l’Escola Can 
Cladellas

“El treball fonamental del 
mestre és il·lusionar”
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