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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 
Institut-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
En aquestes pàgines trobareu detallat el pressupost munici-
pal d’enguany, on podreu consultar les despeses i els ingres-
sos de l’administració local, les principals inversions i l’evo-
lució de l’IBI, que demostra l’estancament de l’impost en la 
darrera temporada per disminuir la càrrega fiscal al ciutadà 
gràcies el bon estat financer de l’Ajuntament. Tanmateix tro-
bareu també, la comparativa dels pressupostos dels darrers 
anys a Palau-solità i Plegamans. 

A les pàgines centrals, us expliquem la posada en marxa d’un 
nou servei de transport per anar a la UAB. També trobareu 
un recull gràfic dels millors moments de les festes nadalen-
ques viscudes recentment a la vila. Aprofitem per felici-
tar-vos l’any 2019 a tots els palauencs i palauenques.

Tanmateix, com a dossier especial trobareu un mapa territo-
rial de l’Ajuntament amb totes les actuacions desenvolupa-
des durant els darrers quatre anys. Finalment com sempre 
trobareu altres notícies d’interès local, per tal de facilitar in-
formació i rendir comptes per part de l’Ajuntament que sem-
pre ha tingut per objectiu un major grau de transparència i 
de participació de la ciutadania.

L’Ajuntament  
aprova el pressupost de 2019  
que puja una mica  
més dels 17 milions d’euros

L ’Ajuntament ha aprovat el pres-
supost municipal per 2019 amb 
17.058.382,32  €. Són uns 64.500 eu-

ros més que el que es va pressupostar per 
2018, un increment menor que l’exercici, 
però aquest cop se supera una barrera que 

s’havia deixat enrere amb la crisi: la dels 17 
milions d’euros. Aquest any, les inversions 
arribaran a 1,1 milió d’euros.

Pel que fa als ingressos, la major part, 
9 milions, provenen dels impostos, seguits 
de les transferències corrents, o el que és 
el mateix, dels diners que aporten altres 
administracions supramunicipals i això 
suposa uns ingressos de gairebé 4 milions 
d’euros. I pel que fa a les taxes i altres in-
gressos també suposen un tant per cent 

elevat dels ingressos, el 14%, amb gairebé 
2 milions i mig. 

En relació a les despeses, béns corrents 
i serveis suposaran una mica més de 7,3 mi-
lions i es redueix una mica respecte aquest 
exercici; pel que fa a les despeses de per-
sonal, es preveu que suposaran 6,9 milions 
d’euros, un 2,5% més. En tercera posició, 
però amb una despesa molt més baixa hi 
ha les inversions reals que pugen un 5% i 
suposaran 1,1 milions. 

ESTAT DE DESPESES

DENOMINACIÓ
EUROS

Despeses de personal 6.915.185,42

Despeses en béns corrents i serveis 7.369.176,25

Despeses financeres 69.000,00

Transferències corrents 749.907,96

Fons de contingència i altres imprevistos 87.000,00

Inversions reals
1.106.660,70

Actius financers
31.000,00

Passius financers
730.451,99

TOTAL  DESPESES 17.058.382,32

ESTAT D’INGRESSOS 

DENOMINACIÓ
EUROS

Impostos directes 9.265.524,16

Impostos indirectes 215.000,00

Taxes i altres ingressos 2.475.246,24

Transferències corrents 3.977.540,40

Ingressos patrimonials 328.509,72

Transferències de capital 55.561,80

Actius financers
31.000,00

Passius financers
710.000,00

TOTAL  INGRESSOS 17.058.382,32

El pressupost d’enguany aug-
menta en 64.500 € respecte al 

pressupost del 2018

Segueix-nos a

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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Una cinquantena d’inversions

Els comptes públics aprovats per al 
2019 suposen un increment aproximat 
de 64.500 €, respecte al pressupost 
real del 2018. Aquest fet s’explica prin-
cipalment per l’apartat d’inversions que 
incorpora actuacions tan notables com 
ara l’arranjament i millora de les vies pú-
bliques, amb 142.000 €; millores a la xar-

xa aigua potable, amb 55.000 €; millora 
de parcs i jardins, amb 100.000 €; l’adqui-
sició de maquinària de neteja viària, amb 
120.000 € o les millores de centres d’en-
senyament, amb 40.000 €.

Per a més detall podeu consultar el grà-
fic adjunt on podeu veure totes les inversi-
on a partir de 10.000 €. 

A través d’aquest gràfic es presenta un 
estudi comparatiu de la liquidació dels 
pressupostos dels darrers exercicis eco-
nòmics. Tal i com s’observa, l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans té una forta-

lesa econòmica, ja que manté els bons 
indicadors gràcies a la bona gestió de 
les finances i el control de les despesa, 
aconseguint una administració econò-
micament sana i estable. 

Les arques municipals tenen una si-
tuació molt bona que permet estar en 
capacitat d’afrontar qualsevol repte que 
es plantegen, sempre i quan sigui ben 
planificat. 

Pla financer del programa  
d’inversions de l’exercici de l’any 2019

Evolució 2004-2019  
Quota gravament  
Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Evolució 1998-2019
Import pressupostos 

Equipament i projectes 
informàtica i telecomunicacions

Millores centres 
escoles bressol

Redacció instruments  
de planejament i projectes

Senyalització  
de les vies públiques

Millores instal·lacions esportives

Reforma masia Can Falguera
Coberta masia Can Maiol

Comanda templera

Reforma Can Boada Vell

Nova estació 
tren Hostal 

del Fum

Millores centres  
ensenyament

Millores xarxa clavegueram

Equipament millores  
xarxa aigua potable

Millores enllumenat  
públic vies públiques

Creació i millores 
de parcs i jardins

Adquisició  
i millores jocs infantils

Millores edificis i  
equipaments cultura

Inversions  
participació ciutadana

Mobiliari i 
equipaments esportius

Equipament i  
millores Hostal del Fum

Adquisició  
maquinària neteja viària

Total crèdits  
inicials 2019 

1.106.660,70€
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La decisió de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans sempre ha estat no augmen-
tar la càrrega fiscal dels veïns i veïnes. En 
aquest gràfic es visualitza com el grava-
men al voltant de l’IBI per al ciutadà ha anat 

disminuint en els darrers anys, aconseguint 
una congelació de l’impost respecte l’any 
anterior per tal de facilitar i ajudar a les fa-
mílies locals a sortir de la greu crisi econò-
mica viscuda recentment sense renunciar 

a millorar i ampliar els serveis i les inversi-
ons. A més, cal destacar que l’Ajuntament 
porta a terme mesures de bonificació per 
a persones més vulnerables (jubilats, ren-
des inferiors a la pensió mínima...) 

5elButlletí4 elButlletí



Com sol·licitar-lo

 Enllaç al Serveis i Tràmits 
del web municipal.

que aquesta s’aplicarà any rere any si es 
compleixen les condicions. En cas que 
es demani el cubell amb xip després del 
28 de febrer, el descompte s’aplicaria a 
partir del 2020.

NOU
CUBELL
AMB
XIP!

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

10% de descompte en la taxa de 
residus amb el nou cubell amb xip!

NOU
CUBELL
AMB
XIP!

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

10% de descompte en la taxa de 
residus amb el nou cubell amb xip!

Hi ha dues maneres de  
sol·licitar el cubell amb xip:

• Presencialment, al Servei d’Atenció 
Ciutadana (SAC) de l’Ajuntament, de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 h.

• Telemàticament, si es disposa d’un 
certificat digital, a través d’una instància, 
accessible a l’apartat de Serveis i Tràmits 
del web municipal. D’aquesta manera, no-
més caldrà adreçar-se al SAC a recollir el 
cubell de dilluns a divendres, de 9 a 21 h.  

Quan i on he de sol·licitar el 
cubell amb xip?
A partir del 15 de gener,
al Servei d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament. 
Per gaudir de la reducció del
10% en la taxa d’escombraries
el mateix any, cal sol·licitar
el cubell abans del 28 de febrer. 

I un cop tingui el cubell amb 
xip, què he de fer?
Mantenir les següents condicions:
- Deixar el cubell amb xip a la porta del vostre habitatge, 
segons el calendari de recollida porta a porta.
- Seleccionar correctament els residus orgànics. 
- Utilitzar una bossa compostable.

Cal renovar la sol·licitud 
l’any vinent?
En anys successius no caldrà presentar una nova 
sol·licitud. La bonificació s’aplicarà sempre que no es 
variïn les condicions que en donen dret.

fa 10
ANYS!

En què consisteix 
aquest premi?

Quin cost   
tenen els 
residus?

EL PORTA
A PORTA

El 2008 es va implantar a Palau-solità i Plegamans la 
recollida porta a porta de l’orgànica i la resta, la qual 
ha duplicat les xifres de reciclatge de la vila, fins a 
superar el 75%. 

L’Ajuntament vol premiar “qui ho fa bé” i animar a 
fer-ho a tothom qui encara tingui reticències en 
separar tots els residus. 

Els habitatges que separin correctament els residus 
orgànics tindran una reducció del 10% en la taxa de 
residus. A més, rebran el lot Residu Zero, amb 
bosses compostables gratuïtes durant un any, un 
porta entrepans, una cantimplora, un got i una bossa 
reutilitzable. 

Com puc aconseguir 
aquest descompte?
S’ha de sol·licitar el nou cubell amb xip, de 20 litres, 
per a la recollida porta a porta dels residus orgànics 
i el rebuig, el qual permet portar un control de la 
recollida de la fracció orgànica.

Recollida d
e residus 

 1.109.307,1
2 €

Servei de d
eixalleria 

 35.767,44 €

Tractament 
de l'orgàni

ca  
113.589,99 

€

Tractament 
de la resta

  158.218,97 
€

Tractament 
dels volumi

nosos 
9.532,85 €

Tractament 
dels residu

s   
  

de la deixa
lleria 

 29.768,96 €

Deixalleria
 mòbil 

 2.731,19 €

 
Reciclatge 

orgànica 
 -87.653,36 

€

Reciclatge 
envasos i p

aper 
-156.294,46

 €

Reciclatge 
vidre  

 -18.964,74 
€

Reciclatge 
deixalleria

  -11.335,54 
€

Venta paper
 i cartró 

 -39.066,63 
€

 
Taxa de res

idus i deix
alleria 

-841.353,83
 €

 
Total    304.247,96 

€

AJUNTAMENT 
DE PALAU-SO

LITÀ

I PLEGAMANS
TRACTAMENT 

DE RESIDUS

BALANÇ ECON
ÒMIC 2017

*********
*********

*********
*********

*********
**

*********
*********

*********
*********

*********
**

Reciclant 
més, acons

eguiríem m
ajors ingr

essos 

i reduiríe
m els cost

os de trac
tament. 

L'estalvi 
aconseguit

 es podria
 invertir 

en 

altres nec
essitats. 

En la gest
ió dels re

sidus, 

les taxes 
només cobr

eixen un 5
8% del cos

t. 

També cal 
tenir en c

ompte que 
no és lega

l 

obtenir be
neficis a 

través d’u
na taxa.

En el moment de recollir el nou cubell, 
es recomana presentar la Targeta de Ser-
veis Municipals (TSM).

Els habitatges que se sumin a la 
campanya rebran, a més del cubell, un 
obsequi: el lot Residu Zero, amb bosses 
compostables gratuïtes durant un any, 
un porta entrepans, una cantimplora, un 
got i una bossa reutilitzable.

El descompte es farà efectiu sempre 
que es faci una selecció correcta dels 
residus orgànics i s’utilitzi una bossa 
compostable. El cubell amb xip s’haurà 
de deixar a la porta de l’habitatge segons 
el calendari de recollida porta a porta. 

En marxa la campanya  
“Jo reciclo, jo estalvio”
Fins al 28 de febrer, es pot recollir el nou  
cubell amb xip al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC)

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans posa en marxa la nova cam-
panya de reciclatge Jo reciclo, jo 

estalvio. Aquells habitatges que separin 
correctament els residus orgànics po-
dran gaudir d’un descompte del 10% en la 
taxa d’escombraries. 

Totes aquelles persones interessades a 
rebre aquesta bonificació, han de sol·lici-
tar gratuïtament el nou cubell amb xip, de 
20 litres, el qual permetrà portar el control 
de la recollida de la fracció orgànica.

La sol·licitud del cubell, i per tant de 
la participació en la campanya, es pot 
realitzar des del 15 de gener, al Servei 
d’Atenció Ciutadana (SAC) de l’Ajunta-

ment. Cal omplir un formulari amb les 
dades personals i del domicili, les quals 
quedaran registrades en el xip del cubell 
que s’entregui. 

Per poder gaudir de la bonificació l’any 
2019, es pot recollir el cubell fins al 28 
de febrer i no s’haurà de presentar una 
nova sol·licitud per a anys posteriors, ja 

Existiran bonificacions en la 
taxa d’escombraries per als 
veïns que separin correcta-

ment els residus orgànics

Orgànic  
cubell marró

Paper i cartró 
contenidor blau

Envasos  
plàstic 

contenidor  
groc

Vidre
contenidor  
verd

Recordatori

Apunt de la regidora 
Luisa Fernández  
regidora de Medi Natural  
i Gestió Ambiental

L’objectiu de la campanya de sensibilit-
zació, que coincideix amb la celebració 
del 10è aniversari del servei de recolli-
da d’escombraries porta a porta, és 
premiar qui ho fa bé i animar a fer-ho 
a tothom qui encara tingui reticències 
en separar tots els residus. 

Quan i on he de sol·licitar el 
cubell amb xip?
A partir del 15 de gener,
al Servei d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament. 
Per gaudir de la reducció del
10% en la taxa d’escombraries
el mateix any, cal sol·licitar
el cubell abans del 28 de febrer. 

I un cop tingui el cubell amb 
xip, què he de fer?
Mantenir les següents condicions:
- Deixar el cubell amb xip a la porta del vostre habitatge, 
segons el calendari de recollida porta a porta.
- Seleccionar correctament els residus orgànics. 
- Utilitzar una bossa compostable.

Cal renovar la sol·licitud 
l’any vinent?
En anys successius no caldrà presentar una nova 
sol·licitud. La bonificació s’aplicarà sempre que no es 
variïn les condicions que en donen dret.

fa 10
ANYS!

En què consisteix 
aquest premi?

Quin cost   
tenen els 
residus?

EL PORTA
A PORTA

El 2008 es va implantar a Palau-solità i Plegamans la 
recollida porta a porta de l’orgànica i la resta, la qual 
ha duplicat les xifres de reciclatge de la vila, fins a 
superar el 75%. 

L’Ajuntament vol premiar “qui ho fa bé” i animar a 
fer-ho a tothom qui encara tingui reticències en 
separar tots els residus. 

Els habitatges que separin correctament els residus 
orgànics tindran una reducció del 10% en la taxa de 
residus. A més, rebran el lot Residu Zero, amb 
bosses compostables gratuïtes durant un any, un 
porta entrepans, una cantimplora, un got i una bossa 
reutilitzable. 

Com puc aconseguir 
aquest descompte?
S’ha de sol·licitar el nou cubell amb xip, de 20 litres, 
per a la recollida porta a porta dels residus orgànics 
i el rebuig, el qual permet portar un control de la 
recollida de la fracció orgànica.
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temps del trajecte

 40 minuts
13 parades

UAB
6 parades 
Palau-solità 
i Plegamans

Es posa en marxa  
el servei de bus Palau- 
solità i Plegamans-UAB
Hi ha 6 parades al municipi que han  
començat a operar des del dilluns 11 de febrer

E l passat dilluns 11 de febrer va entrar 
en funcionament el servei d’autobús 
que connecta Palau-solità i Plega-

mans amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) a Bellaterra. La nova línia, 
que inclou 6 parades al nostre municipi, co-
mença el recorregut a Sentmenat i també 
s’atura a Caldes de Montbui i a Polinyà. 

Els i les estudiants de la UAB de la nos-
tra vila ja s’hi podran desplaçar amb au-
tobús, després d’anys de reivindicacions 
municipals. Les parades a Palau-solità i 
Plegamans són: Av. Catalunya-Dalt, Avin-
guda Catalunya-L’Alzina, Avinguda Catalu-
nya-Can Cortès, Avinguda Catalunya-Can 
Llonc,, Avinguda Catalunya-Can Maiol i 
Avinguda Països Catalans.

El trajecte dura uns 40 minuts de mitja-
na des de Palau-solità i Plegamans a la UAB, 
menys de la meitat que es triga ara amb les 
combinacions de bus i tren. Per poder uti-
litzar el servei, els viatgers poden fer servir el 

bitllet senzill de 2 zones (3,10 €), qualsevol de 
les targetes del sistema tarifari integrat (T-10, 
T-50/30, T-70/30, T-MES, etc.) o la targeta de 
l’empresa d’autobusos Sagalés S-2 (16,25 €).

REIVINDICACIÓ HISTÒRICA
La línia havia estat històricament reivin-

dicada per Palau-solità i Plegamans i final-
ment, aquesta demanda ha estat escoltada. 
El seu cost, de 80.824 euros anuals, està 

íntegrament finançat pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat, que ha encarregat la gestió del 
servei a l’empresa Sagalés.

El bus inicia el trajecte a Sentmenat a 
les 7.20 h, i passa per Caldes de Montbui, 
Palau-solità i Plegamans, i Polinyà. Té 
com a destinació la facultats de Ciències i 
Biociències, Lletres i Psicologia, Educació, 
Veterinària i Rectorat, FGC-Eix Central, 
Eix Central, Enginyeria-SAF, Eureka, Me-
dicina i Ciències de la Comunicació, Vila 

Amb aquest nou servei de 
transport públic es compleix 
una vella reivindicació de la 
comunitat educativa local

Apunt de la regidora 
Carme Sanz 
regidora de Mobilitat
La mesura, facilitarà als universitaris i 
universitàries reduir a menys de la mei-
tat el temps que trigaven ara per arri-
bar a la seva facultat de la UAB. 

Universitària Sud, Vila Universitària Nord. 
La sortida del primer bus des de Palau-so-
lità i Plegamans és a les 7.44 h a l’Avingu-
da Catalunya-Dalt. 

Els autobusos des de la nostra vila tam-
bé surten d’anada a les 13.59 i a les 17.44 
h. En sentit contrari, amb sortida des de la 
UAB, l’horari serà a les 8.24 h, les 14.39 h 
i les 18.24 h. Les expedicions es fan amb 
coordinació amb els horaris lectius, amb 
l’objectiu de millorar els desplaçaments 
d’alumnes i personal de la UAB. 

Apunt de l’Alcaldessa
Teresa Padrós
Alcaldessa i regidora 
d’Empresa i Ocupació

Fa molt de temps que les àrees de Mo-
bilitat, Joventut i Educació (des de 2016) 
treballen  en aquest projecte i avui ja 
podem dir que és una realitat palpable 
gràcies a l’esforç de tothom: Generalitat, 
ajuntaments, UAB i Sagalés. Ara els jo-
ves estudiants podran fer servir un únic 
transport públic per anar a la UAB. 
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Finalitzen  
les obres del  
carrer Folch i Torres

E nllestides les obres d’execució del projecte de reurba-
nització i conversió a doble sentit del carrer Folch i Tor-
res, les quals han permès millorar l’accessibilitat de la 

zona. Ara, la via té dos sentits de la marxa en el tram comprés 
entre el carrer de Can Cortès i el passeig de la Carrerada.

Destacar que s’ha portat a terme diverses reunions amb 
els veïns i veïnes de la zona abans i durant l’execució de pro-
jecte amb l’objectiu de consensuar la conversió a doble sen-
tit de la via. L’Ajuntament s’ha compromès amb el veïnat a 
reunir-se un cop acabin tots els treballs per prendre conjun-
tament la decisió final sobre el sentit de la marxa d’aquesta 
via, sempre tenint en compte les advertències del personal 
tècnic i de la Policia Local. 

En marxa les 
obres del nou 
skate park

S ’han iniciat ja les obres de cons-
trucció del nou skate park. El nou 
equipament s’ubicarà just davant 

de l’antic, concretament, al polígon indus-
trial Can Cortès Sud, entre els carrers de 
la Indústria i Maria Aurèlia Capmany, on 
hi ha l’espai d’esbarjo per a gossos. El nou 
skate park forma part del futur projecte de 
transformació urbana i paisatgística de la 
zona i de la Ronda Verda, la qual preveu 
l’ordenació de terrenys amb zones d’esbar-
jo, lleure i passeig amb un nou carril bici. 

El projecte neix d’un procés participa-
tiu iniciat el 2017 on els joves van poder 
decidir com volien aquest nou espai en 
substitució del skate park actual, que ha 
quedat obsolet. 

Treballs de  
pavimentació  
en vies locals

A l gener es van iniciar les obres de pavimentació amb 
formigó dels passatges ubicats entre els carrers Ar-
quitecte Sert i Arquitecte Clavé, els quals arriben 

fins a la zona verda dels Jardins de Manuel Carrasco i For-
miguera, entre el CAP Palau i Palau Avança. 

Les obres també preveuen la millora de l’enllumenat 
d’aquests passatges, amb la instal·lació de tres nous fanals, 
i la reparació del paviment de formigó de la zona verda on 
desemboquen els passatges

Aquestes actuacions donen resposta a una demanda 
dels veïns i veïnes de la zona expressada durant les reuni-
ons que va mantenir el consistori amb el veïnat en relació al 
projecte de reurbanització del carrer Folch i Torres. 

Comencen les obres  
de reurbanització del  
polígon de Can Cortès Nord
El projecte permetrà modernitzar i actualitzar el polígon 
de Can Cortès Nord, el qual té més de quaranta anys

A l mes de gener, s’han posat en 
marxa les obres de reurbanitza-
ció del polígon de Can Cortès 

Nord. Durant la seva execució, el trànsit 
en aquesta zona patirà algunes modifi-
cacions per tal que es puguin portar a 
terme els treballs. 

Els carrers del polígon que són de do-
ble sentit es convertiran en vies de sentit 
únic, ja que la zona on es porten a terme 
els treballs ha d’estar delimitada amb 
tanques per motius de seguretat. L’ac-
cés al CAP Palau es podrà fer pel carrer 

Arquitecte Torres i Clavé, que se seguirà 
utilitzant com a zona d’aparcament. 

La durada prevista de les obres és de 
sis mesos. L’empresa adjudicatària és 
Obres i serveis Roig S.A. i el pressupost 
és de d’1.292.109,39 €. 

El 50% del cost de la reurbanització 
del polígon el satisfaran les persones pro-
pietàries de la zona afectada amb con-
tribucions especials, i l’altre 50% anirà a 
càrrec de l’Ajuntament, qui va aconseguir 
una subvenció de 450.000 € de la Diputa-
ció de Barcelona.  

Un gran parc a  
l’Hostal del Fum és  
la proposta guanyadora  
dels Pressupostos participatius
El parc a l’Hostal del Fum ha obtingut 96 votacions

L a ciutadania ha decidit que els 
120.000  € del pressupost municipal 
del 2019 destinats als Pressupostos 

participatius s’inverteixin en la creació d’un 
gran parc a l’Hostal del Fum, amb tirolines, 
xarxes per pujar i tobogans gegants. Aques-
ta és la proposta guanyadora d’aquest 
procés que l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans va posar en marxa el mes d’oc-
tubre. Els resultats de les votacions van ser 
proclamats per la Comissió d’impuls i ges-
tió del procés participatiu.

 

Aquest espai infantil ha rebut 96 vots 
dels 1.106 totals, 92 dels quals es van fer 
telemàticament i 4 presencialment. El cost 
estimat de la proposta és de 120.000 €, fent 
que aquest futur parc a l’Hostal del Fum es 
converteixi en l’únic projecte dels Pressu-
postos participatius que es porti a terme.

Marcar, mesurar i adequar el terra en 
alguna zona de Palau-solità i Plegamans 
per a poder practicar atletisme ha estat la 
segona proposta més votada (54 vots), se-
guida de l’arranjament del carrer Plegamans 
(52), la creació d’un rocòdrom darrere del Pa-
velló (37), habilitar una zona de barbacoes a 
l’Hostal del Fum (32) i iniciar el soterrament 

del cablejat elèctric i de telèfon (32). La llis-
ta completa de tots els projectes amb les 
votacions corresponents a cada proposta 
es poden consultar al web tutries.palauple-
gamans.cat.

Un total de 504 persones han participat 
en la votació de les propostes dels Pres-
supostos participatius, 23 de les quals ho 
han fet de forma presencial i la resta, tele-
màticament a través del web habilitat. En 
aquest cas, de les 23 butlletes de votació 
dipositades a la bústia del Servei d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament, 2 es van trobar 
en blanc. El percentatge de participació 
respecte del total del cens que complia 
els requisits per poder votar (ser major de 
16 anys i estar empadronat al municipi) ha 
estat del 4,09%. Totes les persones partici-

pants en la votació podien triar fins a tres 
propostes, obtenint un total de 1.106 vots, 
dels quals 52 van ser presencials. 

El següent pas és que l’equip tècnic de 
l’Ajuntament elabori el projecte d’aquest 
nou parc a l’Hostal del Fum, el qual haurà de 
ser aprovat pel Ple municipal. Un cop supe-
rat aquest tràmit, es procedirà a la licitació 
de l’obra i a la seva execució. Aquest procés 
es portaria a terme al llarg del 2019. 

Recompte de vots presencials.

Consulta aquí els 
resultats de les votacions

TOTAL 504 PARTICIPANTS 
23 presencials 

481 telemàticament

Apunt del regidor 
Marc Sanabria  
regidor de Participació
Palau-solità i Plegamans ha tornat a 
demostrar un alt grau de participació, 
ja que les xifres són molt satisfactòri-
es, donada la novetat de l’experiència. 
Hem d’aconseguir que aquest tipus 
d’iniciatives participatives engresquin 
la ciutadania i que la participació ac-
tiva augmenti any rere any, perquè 
l’objectiu de tot plegat és que prengui 
part en decisions municipals i marqui 
les seves preferències en futures inver-
sions per a la vila. 

81 Propostes vàlides 
sotmeses a votació 

1106  Vots emesos  
de suport a les propostes 

120.000€ sotmesos  
a decisió ciutadana
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La 2a Nit de l’Esport  
posa en relleu  
els mèrits esportius
RELACIÓ DE GUARDONATS I GUARDONADES

• Millor esportista masculí menor de 
16 anys. 1r classificat: Kilian Fernández 
(Club esportiu Palau Boxing).

• Millor esportista femenina menor de 
16 anys. 1a classificada: Mara Sánchez 
(Club Natació Granollers. Natació Sincro-
nitzada). 2a classificada: Júlia Vilarrassa 
(Hoquei Club Palau). 3a classificada: Lucía 
Duarte (Patinatge Artístic Bigues i Riells). 
Finalistes: Laura Gómez i Carla Morales.

• Millor esportista masculí major de 16 
anys. 1r classificat: Pep Costajussà Téllez 
(CN Sabadell. Futbol sala). 2n classificat: 
Liam Arjona (Club Esportiu Boxing Palau). 
3r classificat: Manuel Tirado (Club Atlètic 
Mollet).

• Millor esportista femenina major de 
16 anys. 1a classificada: Berta Busquets 
Segalés (Hoquei Club Palau). 2a classifi-
cada: Paula Jiménez (CN Caldes. Futbol 
Sala). 3a classificada: Jazmín Leah Arjo-
na (Club Esportiu Palau Boxing). Finalis-
tes: Cándida Fernández, Paula Rincón i 
Mercè Tussel.

• Reconeixement d’un equip per as-
cens o títol.
1. Femení Sub-17 A de l’Hoquei Club Palau
2. Prebenjamí A del Futbol Club Pa-

lau-solità i Plegamans
3. Cadet femení de l’Atlètic Club Bàsquet 

Palau de Plegamans
4. Premini mixte l’Atlètic Club Bàsquet 

Palau de Plegamans
5. Femení base del Club Futbol Sala Palau
6. Aleví B del Club Futbol Sala Palau

7. Infantil C del Club Futbol Sala Palau
8. Cadet B del Club Futbol Sala Palau
9. Cadet A del Club Futbol Sala Palau

• Reconeixement d’una activitat espor-
tiva destacada i organitzada per una enti-
tat de l’àmbit de l’esport i l’activitat física.
10.  Trobada d’escoles de bàsquet
11.  Festival de Nadal de Patinatge

• Reconeixement a una persona per la 
seva trajectòria o implicació a l’esport local.
12.  Jaume Solà Sans
13.  Josep Costajussà i Joan Carles Boix
14.  Josep Molins
15.  Salva Garcia
16.  Arnau Serrat
17. Germans Esmatges 

Nova temporada  
de les caminades 
arreu del municipi
A més de les caminades, 
també s’ha programat un 
taller gratuït d’iniciació a la 
marxa nòrdica

L es caminades, amb un recorregut 
de 6 a 7,5 km, són obertes a tots 
els veïns i veïnes majors d’edat. Les 

inscripcions es poden realitzar presen-
cialment al Pavelló Municipal d’Esports 
Maria Víctor o trucant al 93 864 55 02. La 
data límit d’inscripció és el dia anterior a 
la caminada, a les 13 h.

Aquestes són les caminades programa-
des pel 2019, les quals començaran a les 
9.30 h.

 25 de gener - Inici: Escola Can Peri-
quet. Itinerari: Gallecs - Camí dels Bando-
lers - Església de Gallecs - Can Periquet.

 22 de febrer - Inici: Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor. Itinerari: Can Du-
ran - Cementiri Parroquial - Carretera de 
Sentmenat - Can Capella - Ca l’Aiguader - 
Pont de St. Roc - La Pineda - Pavelló.

29 de març - Inici:  Ajuntament. Itine-
rari: Can Padró - Can Falguera - Ca n’Ari-
mon - Camí de la Serra - Castell de Plega-
mans - Ajuntament.

26 d’abril - Inici: Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor. Itinerari: La Sagre-
ra - Can Clapés - Serra de Can Riera - Sta. 
Magdalena (visita) - Ronda Verda - Pavelló.

 31 de maig - Inici: Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor. Itinerari: La Pine-
da - Pont de Sant Roc - Can Pujol - Torre 
Marimon (visita al celler) - Pavelló. 

El Nadal es viu a Palau!
Palau-solità i Plegamans ha tornat a acollir  
unes Festes Nadalenques plenes de goig  
i joia per a tothom

C om marca la tradició, les festes nadalenques són dates propicies 
pels retrobaments i les celebracions amb familiars i amistats i així 
s’ha pogut comprovar en tots els actes celebrats a casa nostra. La 

vila s’ha transformat per viure novament un període especial amb una àmplia 
oferta de lleure, cultural i festiva per a tots els públics amb l’objectiu que els 
veïns i veïnes gaudissin de les festes amb actes com la cavalcada de Reis, 
l’exposició de pessebres, la fira de Santa Llúcia o l’esperat pati lúdic per als 
més petits.

En aquestes pàgines podreu recordar a través d’imatges la passada pro-
gramació nadalenca. 

Cavalcada 2019

Cavalcada 2019

Sorteig Mercat Setmanal

Encesa de llums Fira de Santa Llúcia

Exposició Pessebres

Tren de Nadal

Pati Lúdic

El Projecte de competències  
administratives 4.0 finalitza  
amb un esmorzar networking

D imarts, 11 de desembre, l’Auditori 
de Can Cortès va acollir la jorna-
da de cloenda del Projecte de 

competències administratives 4.0 de Pa-
lau Avança. Durant la jornada, l’alumnat 
va poder entrevistar-se amb la persona 
representant de cadascuna de les em-
preses i presentar la seva candidatura a 
possibles futurs processos de selecció.

Tant l’alumnat com les empreses van 
fer una valoració positiva de la jorna-

da: els candidats van tenir l’oportunitat 
d’entrevistar-se amb personal directiu, 
perfils que no acostumen a ser de fàcil 
accés, mentre que aquests van conèixer 
personalment candidats/es a tenir en 
compte en futurs processos de selecció. 
De fet, altres empreses que no van poder 
ser presents en la jornada han sol·licitat 
els currículums de les persones partici-
pants en el projecte per a cobrir 4 possi-
bles noves ofertes laborals.
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#HolaUAB

Palau-solità i Plegamans ha aconse-
guit fer realitat una de les reivindica-
cions històriques del municipi: una 
línia d’autobús que connecta la vila 
amb la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). El nou bus, que funcio-
na des del dilluns 11 de febrer, permet 
als nostres universitaris i università-
ries traslladar-se fins a la UAB sense 
transbordaments. Des del Grup Mu-
nicipal Socialista volem compartir la 
nostra satisfacció davant l’assoliment 
d’aquesta fita, ja que dóna resposta a 
una necessitat detectada des de fa 
temps per la comunitat universitària 
de la vila, així com perquè suposa 
connectar Palau amb un punt estra-
tègic del Vallès.

Les negociacions per fer-ho pos-
sible s’encetaren el 2016, i ha com-
portat nombroses trobades amb 
representants de la Generalitat així 
com amb els Ajuntaments de l’entorn 
que es també veuen beneficiats amb 
la nova línia. L’esforç de l’Ajuntament 
especialment des de les regidories 
de Mobilitat, Joventut i Educació 
durant molt de temps, ha donat els 
seus fruits i podem dir, amb satisfac-
ció, que la nostra vila té sis parades 
a l’Avinguda Catalunya per anar al 
Campus de Bellaterra de la UAB. Avui 
podem dir orgullosos #HolaUAB! 

Final de mandat. El PSOE 
prioritza obres d’aparador 
abans que complir amb el pla 
de govern

Sabem que el Govern municipal el 
conformen PSOE més Ganemos, 
amb el recolzament gratuït i desin-
teressat de C’s. Per això no els calen 
consensos. S’acosten les eleccions 
i les obres en carrers, jardins i vo-
reres cal que passin per davant de 
l’interès general. Vam avisar que ens 
mantindríem vigilants per tal que es 
cumplís amb els compromisos del 
Pla de Govern 2015/2019. Però ja fa 
mesos que pensen més en la foto i 
l’aparador que no pas en les perso-
nes. Per aquest motiu PDECAT-De-
mòcrates vam formular Al·legacions 
als Pressupostos per a 2019: Res so-
bre el projecte de transformació de 
l’Avinguda Catalunya en un eix urbà 

PSC

PDeCAT Demòcrates

Ganemos Palau

C’s

CUP

PP

Regidor no adscrit

Regidor no adscrit

ERCi comercial, res sobre la ja preparada 
FUE, Finestreta Única Empresarial, 
res sobre el compromès Pla d’habi-
tatge Social, res sobre incrementar 
la partida de la nova Biblioteca mu-
nicipal, ni per a la creació de l’obli-
gatòria plaça d’un tècnic auxiliar de 
Biblioteca, com tampoc per fer que 
sigui el propi Ajuntament qui orga-
nitzi, sense contractació externa, 
les diferents fires i mercats, Deses-
timades les al·legacions sense justi-
ficacions. Això sí, tot i que el PSOE 
no compleix, al menys sí que ho fa la 
Generalitat posant en funcionament 
el nou servei de bus per als nostres 
universitaris cap a la UAB, com amb 
el nou Institut de can Periquet inau-
gurat el passat dia 13 de febrer! 

Bonificacions per reciclar bé

Tota la ciutadania de Palau es benefi-
cia dels bons resultats de la correcta 
separació de residus. Però es de rebut 
que una part del retorn per la bona 
qualitat del reciclatge repercuteixi di-
rectament en les persones que amb 
la seva cooperació i compromís ho 
fan possible dia a dia.

Des de Guanyem hem lluitat i llui-
tarem per que la taxa d’escombraries 
sigui el més justa possible i aquest 
es el primer pas. Volem coresponsa-
bilitzar als nostres veïns i veïnes, ja 
que les deixalles són responsabilitat 
de tothom.

D’altra banda, també volem deixar 
clar el missatge de que l’incivisme 
ens fa malgastar els recursos econò-
mics de l’ajuntament, que son diners 
de tots els palauencs i palauenques, 
i la nostra intenció és la de que la 
ciutadania tingui un paper actiu i un 
estalvi real per fer bé les coses.

Aquesta campanya ha tingut 
una molt bona rebuda, arribant 
a superar les expectatives inici-
als; esperem que amb el temps es 
consolidi i, juntament amb altres 
campanyes amb el mateix esperit, 
arribem a tenir el poble net i me-
diambientalment conscienciat que 
ens mereixem.

Moltes gràcies a les persones que 
ho feu possible.

Ens agradaria conèixer la vostra 
opinió sobre la campanya i d’altres te-
mes, podeu contactar amb nosaltres 
al correu guanyempsip@gmail.com  

Elecciones generales 

Los españoles podrán votar tras una 
legislatura fallida y agotadora. Tenemos 
una gran responsabilidad y una gran 
oportunidad. Ciudadanos intentará 
convencer a la mayoría de españoles 
para que el próximo 28 de abril, se con-
figure una mayoría política y social que 
permita un gobierno liberal y de centro 
que inicie las reformas que el país ne-
cesita para el siglo XXI.

La intención de Albert Rivera es 
respetar a todo el mundo. Pero sin ne-
gociar nunca pactos fuera de la Cons-
titución, indultos o privilegios. Hay que 
unir en lugar de dividir. Quien quiera 
sumar nos tendrá siempre a su lado.

Hay que abordar la reforma que ne-
cesita España uniendo a los españoles. 
Sin gritar. Sin dividir. Necesitamos un 

8 de març: vaga feminista

El 8 de març se celebra la Diada Inter-
nacional de les dones treballadores, 
una jornada que expressa la lluita de 
milions de dones que no tenen res més 
que el seu treball com a forma de vida.

L’alliberament del sistema que ens 
ofega, ens explota i ens assassina no-
més serà possible lluitant organitzades 
per posar la vida al centre i així es rei-
vindica a la Vaga General Feminista del 
pròxim 8 de març. Una Vaga que tindrà, 
com un dels seus eixos principals, la 
lluita contra la feminització de la po-
bresa. És una vaga que va més més 
enllà del que s’identifica com atur labo-
ral, perquè la participació de les dones 
és nuclear en totes les esferes de la 
vida, i la vaga ha d’assolir també altres 
treballs i espais: el de les cures, el con-
sum, la vida estudiantil i associativa.

Tenim una llarga història feminis-
ta, i un recorregut de molts 8 de març 
prenent el carrer, la plaça, la paraula 
amb el propòsit de subvertir l’ordre 
del món i el discurs patriarcal, racis-
ta i neoliberal. Per aquest 8 de març, 
ens convoquem totes, com van fer 
les nostres antecessores, per trencar 
els privilegis d’una societat patriarcal i 
capitalista, racista i heteronormativa. 

España es una nación de ciudadanos 
libres e iguales en la que nadie está por 
encima del ordenamiento jurídico.

Fue un Gobierno del PP el que impi-
dió, con la ley en la mano pero con de-
terminación y la legitimidad de la Cons-
titución, que fructificasen los presuntos 
actos delictivos que estos días se juzgan.
Recordemos que los políticos presos van 
a ser juzgados por el mayor ataque a nu-
estra Democracia que hemos vivido des-
de el 23-F. Un golpe al Estado en el que se 
ha pretendido romper el marco de convi-
vencia de los españoles y especialmente 
la de todos los catalanes, destruyendo la 
Constitución y dejando a 7 millones de 
catalanes a merced de la arbitrariedad de 
unas instituciones que desbordaron sus 
funciones constitucionales.

Defendemos la imparcialidad de 
la Justicia y respetamos la plena inde-
pendencia de los jueces en el ejercicio 
de sus funciones, encomendadas por la 
Constitución y las leyes. Recordemos 
que hace unas semanas el Gobierno 
de Pedro Sánchez anunció media-
dores para negociar con el indepen-
dentismo. De momento, y gracias a la 
presión e indignación popular, se ha 
parado. Pero sabemos que volverá a 
pactar con los independentistas si ti-
ene la mínima posibilidad de quedarse 
en Moncloa con su Falcon.  

Objectius

Estem davant d’unes eleccions i per 
tant de començar una nova legislatu-
ra i cal preveure una colla de prioritats 
donat que quatre anys passen volant i 
poso alguns exemples:

· La Biblioteca, s’ha fet ja molta feina, 
però encara no s’ha posat la primera 
pedra i en aquesta propera legislatura 
s’ha de poder inaugurar.

· El museu, ja serà hora de que es 
torni a gestionar des de la Regidoria 
de Patrimoni, que a hores d’ara no s’en-
tén que la sala de Can Cortès on eren 
exposades les peces mes importants, 
aquesta es va tancar  per motius me-
rament d’interès personal d’unes per-
sones que no mereixen la impunitat de 
la qual han gaudit aquets darrers anys.

· Can Maïol, es important aconse-
guir un nou conveni per recuperar la 
masia, no es just que la Fundació Clos, 
la tingui en un estat de deteriorament 
constant i que durant anys no s’hagi  
dignat a fer cap  manteniment.

· Avinguda de Catalunya, ja es hora 
de transformar-la en un passeig públic 
i evidentment també per a us viari, 
les dues coses son possibles i si no fi-
xem-nos  en Polinyà amb les obres que 
ja han acabat en aquest mateix sentit, 
sembla un altre municipi.

Per acabar, fer esment de la pena 
que fa veure com s’ha perdut Can Ma-
nent.  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

liberalismo constitucional y moderno. 
Elecciones municipales
Confiamos en que el ciudadano sea 
consciente de que tanto el país como 
nuestro municipio, necesita un cambio.

Desde nuestro grupo, seguiremos 
trabajando e intentando hacer todo lo 
posible para ayudar a nuestros ciuda-
danos. Nuestra posición en el Ayunta-
miento ha estado guiada por ejercer 
una oposición constructiva, evitando 
alimentar la crispación de los últimos 
años. Queremos una sociedad de ve-
cinos y no de bandos. 

Cal recuperar  
la identitat de poble

Un poble sense identitat no sap cap 
a on va, no pot progressar, no és po-
ble. Cal, amb urgència, recuperar el 
sentiment de pertinença a Palau-so-
lità i Plegamans, cal deixar de ser un 
poble dormitori.

Un sentiment d’arrelament i estima 
de la ciutadania cap a la seva vila és 
clau pel futur de qualsevol poble, per 
la seva vida cultural, la seva activitat 
comercial; per potenciar que els i les 
joves escullin el poble on han crescut 
per tal de seguir-hi vivint un cop inde-
penditzats i, així, creïn les seves pròpi-
es famílies a Palau-solità i Plegamans.

Per aconseguir-ho, cal implicar-hi 
totes les àrees de l’Ajuntament i fer 
que conjuntament sorgeixi una nova 
forma de veure i viure Palau-solità i 
Plegamans. Tenim els elements so-
cials necessaris per aconseguir-ho 
(entitats, història, llegendes, equips 
educatius, etc.) Per assolir aquest ob-
jectiu, cal que l’Ajuntament deixi de 
banda el model clientelar actual que 
ens ha portat fins aquí, per passar a un 
model de proximitat i dedicació que 
ens porti cap a un ajuntament trans-
parent, totalment proper als veïns i 
veïnes i que sàpiga acompanyar-los.

En definitiva, cal fer un gir de 180 
graus i començar a governar-nos 
mirant pels interessos de la vila i la 
seva ciutadania. 

Presupostos generals  
i convocatoria eleccions

El passat dimecres bona part dels 
grups del congrés van votar en con-
tra d’uns pressupostos que havien 
generat molta il·lusió i expectatives 
a un important gruix de la ciutadania. 

Amb aquesta acció de votar en 
contra, argumentat amb posicions 

extremes, diverses i disperses, no no-
més es van tombar uns pressupostos 
socials sinó que també es va fer sal-
tar pels aires els ponts de diàleg entre 
Catalunya i l’estat.

Tot plegat una molt mala noticia 
per a la persones que en aquests pres-
supostos veien una oportunitat per 
superar els 10 anys perduts de l’etapa 
del govern del PP i esperàvem: una re-
baixa del cost dels lloguers, resolució 
àgil per rebre l’ajut per dependència, 
accedir a estudis universitàries sense 
haver de pagar 3.000 €.... I, alhora, tam-
bé esperàvem unes polítiques que de-
roguessin la Llei d’Educació, una solu-
ció definitiva per garantir les pensions 
i moltes altres mesures.

Es per això que a les properes elec-
cions del 28 d’abril, ens presentem inte-
grats a la confluència d’esquerres  Ca-
talunya en Comú-Podem, amb l’orgull 
d’haver defensat els objectius pels quals 
ens vàrem presentar i pels que continu-
arem lluitant els propers mesos. 

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.

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
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Alberto 
Clemente 
Tito Harley
El meteoròleg amateur de la vila

Dades de contacte:

@meteopalau
@Tito Harley

“La NASA va fer unes prediccions fa poc, que a partir d’aquest any a  
Europa podíem viure una mini glaciació, amb hiverns i estius més freds. 
La majoria de meteoròlegs diuen que el canvi climàtic influeix i el forat  
de la capa d’ozó està afectant més. Ens estem carregant el planeta.”

L ’Alberto Clemente o com el coneix 
tothom Tito Harley, va néixer al bar-
ri d’Horta l’any 1959, treballa d’agent 

comercial tèxtil però la seva gran afició és 
la meteorologia.  

Viu a Palau-solità i Plegamans des de fa 
18 anys. A casa seva, al barri de la Pineda, té 
una estació meteorològica que connectada 
amb una xarxa wifi al seu ordinador rep tota 
la informació del temps i les temperatures. 
Cada dia publica aquesta informació a les 
seves pàgines de Facebook i Twitter. El Tito 
Harley és el meteoròleg amateur de la vila.  

Com neix l’afició per a la meteorologia? 
L’afició la tinc des de jovenet, des dels 14 o 
15 anys ja m’agradava la meteorologia. Vaig 
néixer al barri d’Horta de Barcelona, i allà 
tenia el meu termòmetre al sol i a l’ombra i 
a part, sempre ho seguia la televisió. 

L’afició forta va arribar amb les xarxes 
socials i amb el meu primer telèfon intel·li-
gent. La meva dona em va comentar per-
què no hi publicava totes les dades que 
recollia  i a poc a poc vaig anar coneixent 
meteoròlegs amateurs, vaig anar fent con-
tactes i l’afició va anar creixent. 

Quins instruments fas servir per rebre 
tota la informació? Tinc una estació me-
teorològica que porta un anemòmetre 
que marca la velocitat del vent, una vele-
ta, que et marca la direcció i uns sensors 
de temperatura i humitat, a part també 
tinc un pluviòmetre. Tot això va connectat 
a un receptor via wifi que va al programa 
Cúmulus  de l’ordinador on obtinc totes les 
dades. L’estació està homologada i donada 
d’alta al grup CMI, a més també la tinc con-

nectada a una aplicació al mòbil rebent 
les dades a temps real, des dels gràfics de 
temperatura a màximes i mínimes del dia, 
del mes i anuals.

Què és el grup CMI? És el grup Catalunya 
Meteo informació, on formo part i que 
compta amb 102 estacions a tota Cata-
lunya adherides.  Donem informació a tot 
el món, les dades s’agafaven per la xarxa 
meteoclimàtic que funciona a tota espa-
nya amb 1774 estacions. Entre elles hi ha 
alguns professionals però la majoria som 
amateurs.  

Qui t’ha influït més en la meteorologia? 
Per mi, el que crec és el millor meteoròleg 
que hi ha, l’Alfred Rodríguez Picó. Quan el 
veia a TV3 va ser quan em vaig començar a 
involucrar  més en  la meteorologia. Jo sóc 
autodidacte i  ho he après tot llegint llibres, 
seguint a diverses persones i anar agafant 
diferents idees m’han acabat formant en 
tot el que sóc. 

És molt important estar ben informat i 
constantment anar llegint llibres sobre el 
tema, però el més important és que t’agradi. 

Recordes algun esdeveniment meteorolò-
gic que t’hagi marcat? La gran nevada del 
62. Jo era molt petit però  l’únic que recor-
do quan vivia a Horta i hi havia un petit car-
reró tot nevat que hi passàvem per accedir 
al bar del costat de casa. Aquest fet potser 
no torna a passar mai o fins d’aquí a 50 anys, 
va ser una barbaritat.

La gent et pregunta sovint sobre el temps 
que farà? Si, quan passejo pel poble m’atu-

ren pel carrer i em pregunten quin temps 
farà el cap de setmana, potser no els conec 
però em paren i em pregunten. Sobretot és 
a través de les xarxes socials on tinc més in-
teracció. Inclús alguna vegada m’han trucat 
des de l’Ajuntament d’aquí i de Caldes de 
Montbui per si havien de moure o cancel·lar 
algun acte per la pluja. 


