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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

Segueix-nos a

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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EDITORIAL

En aquesta edició del Butlletí Municipal es fa un re-
pàs a la primera edició de la Tapa’n’birra, la fira de la 
cervesa artesana i la gastronomia local. També es 
parla de la reunió que van mantenir l’Ajuntament 
amb la Diputació de Barcelona per encarregar un 
estudi de viabilitat per a la construcció de la piscina 
municipal. L’aprovació dels Pressupostos de 2020 és 
un dels temes importants d’aquest número. 

El tema principal del butlletí del mes de desembre són 
tots els actes que engloben la campanya de Nadal que 
enguany té el lema “La Il·lusió del Nadal”. A les pàgines 
centrals veureu el programa amb tots els actes.  Po-
dreu trobar informació dels resultats a Palau-solità i 
Plegamans de les darreres eleccions, de l’auditoria que 
l’Ajuntament ha encarregat per valorar la relació dels 
llocs de treball al consistori i sobre la resposta per part 
del govern municipal a la sentència del Procés. 

En la part central trobareu una pàgina dedicada a 
temes sobre Gestió Ambiental amb el tema de la 
retirada de diverses àrees d’emergència i la consul-
ta a l’ACA sobre la Riera de Caldes. Aquest butlletí 
també acull informació sobre el Consell d’Infants, el 
nou curs de servei comunitari i els actes centrals en 
commemoració del 25N. 

Així mateix, en aquestes pàgines us recordem l’inici 
de rodatge de la sèrie de TV3 "Les de l’Hoquei", així 
com el conveni signat entre l’Ajuntament i la seva 
productora. El mes de novembre també va acollir 
l’acte d’entrega de premis de la Tarda d’Emprenedo-
ria i del concurs musical Palau Ressona. Per últim, a 
la contraportada, destaquem l’entrevista personal al 
president de l’ONG Palau Solidari, Paco Romera.

Els plens municipals són l’últim di-
jous de cada mes al Saló de Sessions 
de la casa consistorial. Hi pots assis-
tir presencialment o seguir la sessió 
plenària en directe a través de Ràdio 
Palau 91.7 FM o radiopalau.cat. 
També es poden seguir en directe per 
canal de youtube de l’Ajuntament.

Els resultats de les votacions de cadascún dels punts del 
Ple els tindràs a l’instant al canal Twitter de l’Ajuntament  
@palauplegamans

Fe d’errates: A l'àlbum de fotos de la Festa Major 2019 vam posar en un peu 
Tabalada quan s'havi de escriure Festukada
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Ajuntament i Diputació  
estudien la viabilitat de  
la futura piscina municipal
La previsió és ubicar aquest equipament esportiu  
en un solar de 2.500 metres quadrats, encara per determinar

L ’Alcalde i regidor d’esports, Oriol Lo-
zano, acompanyat de tècnics munici-
pals, es va reunir amb responsables 

de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Bar-
celona, arran de la petició que es va fer des 
de l’Ajuntament d’engegar l’estudi de viabili-
tat per a la construcció de la piscina muni-
cipal a la vila. La previsió inicial seria ubicar 
aquest complex en un solar d’uns 2.500 
metres quadrats (encara per determinar).

En aquesta primera trobada, els repre-
sentants municipals van exposar als res-
ponsables de la Diputació la necessitat 

que té el municipi d’aquest equipament es-
portiu, així com de totes les opcions de què 
disposa en quant a espais i recursos per fer 
realitat el projecte.

La previsió de l’Ajuntament és poder dis-
posar d’un primer informe de la Diputació, 
amb la planificació, abans d’acabar l’any, i 
redactar l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte 
de l’equipament en el transcurs de l’any 2020.

L’equip de govern, amb l’Alcalde Oriol Lo-
zano al capdavant, van valorar molt positiva-
ment l’entusiasme de tots els tècnics impli-
cats en el projecte, “ja que és una reclamació 

històrica de la ciutadania  a la qual donarem 
resposta amb rigor i, en tot moment, amb la 
màxima informació i transparència ”.

En tot el procés d’anàlisi, caldrà estudi-
ar també les diferents formes de gestió del 
servei per poder-lo oferir de la forma més 
eficient possible. 

L'Ajuntament aprova  
el pressupost  
municipal  
de 2020

El pressupost per 2020, en 
termes globals ha experimen-
tat un increment del 

2,34 % respecte l’any ante-
rior, equivalent a la quantitat 
de 399.167,45 euros, amb les 
variacions segons capítols que 
s’analitzaran seguidament. 

ESTAT DE DESPESES

Denominació Euros

Despeses de personal 7.082.056,93   

Despeses en béns 

 corrents i serveis
7.785.055,15   

Despeses financeres 59.782,87

Transferències corrents 816.123,46   

Fons de contingència  

i altres imprevistos
87.000,00

Inversions reals 897.000,00   

Actius financers 31.000,00

Passius financers 699.531,36

TOTAL  DESPESES 17.457.549,77

ESTAT D'INGRESSOS

Denominació Euros

Impostos directes 9.896.422,35   

Impostos indirectes 252.802,66   

Taxes i altres ingressos 2.225.260,77   

Transferències corrents 3.996.090,78   

Ingressos patrimonials 327.609,72   

Transferències  

de capital
75.000,00   

Actius financers 10.000,00   

Passius financers 674.363,49

TOTAL  INGRESSOS 17.457.549,77

S’incrementa en un 
2,34% i puja a gairebé 

17,5 milions d’euros

Anunci Oficial 
canvi regidoria

D’acord amb el segon punt de la 
resolució núm. 1291 del dia 14 
d'octubre, s’ha de publicar en el 

Butlletí d’informació municipal el canvi de 
denominació de la regidoria de l’Àrea de 
Justícia Social substituint la denominació 
inicial d '̀”Acció Social, Igualtat i Dones”, 
per la d'“Acció Social, Igualtat, Feminisme 
i polítiques LGTBI+”. 
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Resultats locals 
de les Eleccions 
Generals del 10N

L a ciutadania de Palau-solità i Ple-
gamans va participar ahir, 10 de 
novembre, en les Eleccions a les 

Corts Generals, en les que s’escullen 
els i les representants al Congrés i al 
Senat per a la legislatura 2019-2023.

 En les eleccions al Congrés ha votat 
el 75% (8.440 persones), 5,29 punts menys 
que en les darreres Eleccions a les Corts 
Generals, el 28 d'abril d'aquest mateix any, 
quan va votar el 80,29% del cens electoral 
de la vila (8.956 persones). La participació 
per escollir el Senat en aquests comicis 
ha estat inferior que al 28A, en total el 
74,08% (8.337 persones) A l'abril ho van fer 
el 79,84% del cens (8.906 persones).

Resultats per candidatures al Con-
grés dels Diputats: 

La gestió dels llocs de  
treball municipals, a estudi
L’objectiu és adequar les places a les necessitats organitzatives

L 'empresa Faura-Casas Auditors-Con-
sultors té previst lliurar, en les properes 
setmanes, una auditoria per analitzar 

la gestió dels llocs de treball a l’Ajuntament. 
L’informe costarà 13.300 euros i analitzarà la 
situació per adequar les places a les necessi-
tats organitzatives del consistori.

L’alcalde i regidor de Recursos Humans, 
Oriol Lozano, va dir que des que van entrar al 
govern, “hem identificat situacions relatives a 
l’estructura de la plantilla de l’Ajuntament que 
requereixen adoptar mesures per a la seva 
regularització”. L’any 2012 la plantilla municipal 
era de 211 treballadors “i ara només en tenim 
168. La vila ha crescut en població i serveis, 
però el personal ha disminuït i és evident que 
els recursos han estat mal distribuïts”. L’existèn-
cia de complements econòmics arbitraris, la 
manca de cobertura de places per jubilació o 
places per publicar des de fa temps “són exem-

ples de situacions que no s’haurien de donar 
mai en un Ajuntament”, ha reconegut l’alcal-
de. El govern va detectar que des del 2003 no 
s’actualitza la valoració dels llocs de treball, i “16 
anys és un període de temps molt llarg”.
Elements que s’estudiaran:
• El conveni col·lectiu vigent, identificant les 

categories establertes i l’estructura de sous.
• La plantilla municipal aprovada amb el 

pressupost vigent.
• La relació de llocs de treball.
• La valoració de llocs de treball.
• La nòmina mensual vigent, identificant 

els conceptes salarials (tant fixes com 
variables) satisfets.

• L’organigrama jeràrquic-funcional.
• Entrevistes als responsables municipals 

de les diverses àrees de l’Ajuntament per 
obtenir informació sobre la realitat orga-
nitzativa de la plantilla. 

L’Ajuntament aprova la moció de resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre

D imarts 15 d’octubre es va celebrar 
un ple extraordinari amb motiu 
de l’anunci de la sentència del ju-

dici de l’1-O. Només hi va haver dos punts 
a l’ordre del dia: La ratificació de la urgèn-
cia de la convocatòria i la moció que pre-
sentaven ERC-AM i JxPSIP-Junts en res-
posta a la sentència del Tribunal Suprem.

El primer punt es va aprovar per unani-
mitat, mentre que la moció va rebre 10 vots 
a favor d’ERC-AM, JxPSIP-Junts i Primàries. 
Els regidors i regidores del PSC van assistir 
al Ple, però no van exercir el seu dret al vot i 
els dos regidors de Cs no hi van assistir.

La moció va ser la proposada per l’As-
sociació de Municipis per la Independèn-
cia (AMI) i l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM). 

Principalment, el text manifesta el re-
buig a la sentència, reclama la llibertat 
immediata dels presos i preses polítiques, 
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els 
exiliats i exiliades; mostra el compromís 
amb el dret a l’autodeterminació i reafir-
ma el caràcter pacífic i no violent del mo-
viment independentista. També exigeix a 
l’Estat que respecti la legitimitat de les 
persones votades a les urnes.

EL GOVERN I PRIMÀRIES  
NO VAN COBRAR  
PER ASSISTIR A AQUEST PLE

Arran de l’excepcionalitat del moment, 
ERC-AM i JxPSIP-Junts van decidir no 
cobrar les atribucions econòmiques que 
els hi pertocaven per assistència a aquest 
Ple municipal. També es va adherir el 
grup de Primàries.

Aprovada la moció, l’Ajuntament es va 
comprometre a treballar conjuntament 
amb el Parlament de Catalunya i aherir-se 
a totes les mobilitzacions de rebuig a la 
sentència condemnatòria. 

CANDIDATURES VOTS %

ERC-SOBIRANISTES 2.138 25,42%

PSC 1.455 17,30%

ECP-GUANYEM EL CANVI 1.393 16,56%

JxCAT-JUNTS 996 11.84%

VOX 655 7,79%

Cs 576 6,85%

PP 544 6,47%

CUP-PR 365 4,34%

PACMA 103 1,22%

MÁS PAÍS 101 1,20%

I.Fem 9 0,11%

PCTC 7 0,08%

RECORTES CERO-GV 6 0,07%

IZQP 2 0,02%

PCPC 2 0,02%

PUM+J 1 0,01%
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Treballs per  
netejar el fang 
d'alguns carrers 
afectats pel  
temporal de pluja

L ’Ajuntament va realitzar els treballs 
de neteja del fang acumulat en 
alguns carrers de Palau-solità i Ple-

gamans després del temporal de pluges i 
vent de finals del mes d’octubre. Els car-
rers més afectats a la vila van ser: Maria 
Jesús Francès Bravo, Arquitecte Falguera, 
Arquitecte Puig Boada, Camí Reial, pas-
satge Enric Borràs, passatge Nou del Nord.

En el cas del carrer Maria Jesús Fran-
cès Bravo, al tractar-se d’aparcament 
quinzenal a banda i banda, la neteja es va 
fer el dimecres 30 d’octubre en un dels 
costats i al dia següent es va netejar la 
part que va quedar pendent. L’objectiu va 
ser facilitar la neteja viària i no perjudicar 
als vehicles estacionats. 

Aquests treballs els va realitzar l’em-
presa adjudicatària del servei de neteja 
de la via pública al municipi, PAU SA, amb 
las màquines escombradores habituals. 
Per facilitar la feina, es va decidir substituir 
les escombres originals per raspalls me-
tàl·lics especials i llençar aigua, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir uns millors resultats.  

L’Ajuntament consulta a 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
pel manteniment i neteja  
de la Riera de Caldes

E l passat 13 de novembre va tenir lloc 
una visita del regidor de Planejament 
Territori de Caldes de Montbui, Jau-

me Mauri, així com una tècnica de l’ACA, a 
diferents espais de la Riera en el seu pas 
per Palau-solità i Plegamans i l’inici del 
terme amb Caldes de Montbui, per veure 
quines actuacions cal plantejar. 

A la visita es va parlar de com adap-
tar els criteris de recuperació d’espais 
fluvials establerts per l’Agència Catalana 
de l’Aigua a la idiosincràsia de la Riera al 
seu pas per la trama urbana de Palau i pel 
tram del terme municipal de Caldes, que 

transcorre per trama no urbana. Com 
també de la possibilitat d’obtenir subven-
cions a la propera convocatòria que s’es-
pera pel gener.   

El regidor de Medi Natural, Jordi Plaza, 
va posar en valor que “treballarem conjun-
tament amb Caldes de Montbui pel mante-
niment de la Riera”. 

Aquesta visita va venir precedida d’una 
reunió entre els alcaldes de Caldes de 
Montbui, Isidre Pineda i de Palau-solità i 
Plegamans, Oriol Lozano, en què es van 
tractar entre altres temes la Riera de Cal-
des, que passa pels dos municipis. 

S’eliminen tres àrees 
d’emergència de residus
Des de la seva instal·lació s’ha evidenciat 
un ús incorrecte de l’espai 

E l 30 de novembre es van retirar els contenidors per als 
residus orgànics i el rebuig de tres àrees d’emergèn-
cia de recollida de residus, com les del Passeig de la 

Carrerada (al costat de l’Espai Jove l’Escorxador), la del carrer 
Maria Aurèlia Capmany i la del Camí Reial de Can Puig-Oriol. 

S’han decidit retirar perquè se n’ha fet un mal ús llençant-hi 
tot tipus de residus, també per part d’empreses que hi han abo-
cat grans quantitats de residus quan aquestes àrees són d’ús 
exclusiu dels particulars. 

Tot i així, actualment restaran operatives dues àrees d’emer-
gència més:  la del carrer Nou de Can Riera i la de davant de la 
Deixalleria municipal.  

Des de l’Ajuntament es vol recordar que la forma habitual de 
recollida és mitjançant el sistema porta a porta. 

Es recullen a Can Puig-Oriol 
unes quatre tones de residus

U nes 46 persones voluntàries van participar en aques-
ta recollida voluntària promoguda per It’s Logic

El 3 de novembre, It’s Logic, promogut per veïns de 
Palau-solità i Plegamans, va organitzar una neteja voluntària al 
bosc de Can Puig-Oriol i va recollir unes quatre tones de residus. 
L’Ajuntament va aportar sacs i bosses per acumular els residus 
recollits i un camió per portar-ho a la deixalleria.

Entre altres, hi havia 43 kg de vidre, 800 kg de metall, 700 kg de 
fusta, 1.500 kg de runes, 650 kg de plàstics i 200 kg de restes de 
pneumàtics. També es van trobar objectes pesants com un sofà o 
una nevera, cadires o una tanca. Van participar un total de 46 per-
sones voluntàries d’entre 2 i 65 anys de Palau-solità i Plegamans, 
Caldes de Montbui, Sentmenat i altres. 
Es van fer dos grups per a la gestió, un 
encarregat de recollir les escombraries 
i un altre de separar-les per després 
carregar-ho al camió. 
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Pista de Gel
sintètic
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Unes 7 mil persones  
passen per la Fira Tapa’n’birra

L a vila va acollir, els dies 16 i 17 de no-
vembre, la primera edició de la Fira 
Tapa’n’ birra. Unes 7.000 persones 

es van apropar a la plaça de la Vila i plaça 
Onze de Setembre per gaudir de les activi-
tats, de cervesa artesana i de restauradors 
locals de Palau-solità i Plegamans. Músi-
ca en directe, jocs per nens i nenes, tast 
guiats de cerveses o diferents concursos 
van fer de la Fira un espai dinàmic i de festa. 

El regidor de Fires, Jordi Plaza, va fer 
una bona valoració d’aquesta primera edi-
ció i destaca “que ha incidit molt positi-
vament als restauradors locals, els quals 
també estan molt contents”.  

Durant la fira els i les assistents van 
poder gaudir de sis cerveseries artesanes 

catalanes: Cerveses Traüt (Santpedor), Bar-
ret Cerveses (Barcelona), Oriental Brewing 
Company (Granollers), Comic Beer (Car-
dedeu), Senglaris (Sant Cugat del Vallès) i 
Quana Beer (L’Ametlla del Vallès). Els res-
tauradors locals que van oferir tapes i men-
jar durant tota la fira van ser el restaurant 
Efímer, La Vermu&Teca, el Restaurant Can-
dombe i el restaurant La Kama.  

A la fira hi van participar 
un total de 6 cerveseries 
artesanes de Catalunya
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Primera  
reunió del  
3r Consell  
d’Infants

E l passat 12 de novembre, va te-
nir lloc, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, la primera reunió 

del tercer Consell d’Infants. Seguint la 
trajectòria del primer Consell, creat el 
curs 2017-18, catorze nens i nenes de 
5è de Primària de totes les escoles 
de la vila. Aquest curs, la proposta 
plantejada pel Consell d’Infants gira-
rà al voltant de combatre la violència 
a dins i fora les aules, triada d’entre 
d’altres amb temàtiques de tota mena. 

Els nens i nenes van rebre la ben-
vinguda de l’alcalde, Oriol Lozano i el 
regidor d’Educació Ignasi Fargas, els 
quals van destacar la tasca del Con-
sell d’Infants i van plantejar diverses 
situacions relacionades per comba-
tre la violència, per tal que els infants 
s’introduïssin en la matèria. 

Els i les membres del consell d’in-
fants abans de triar el projecte final 
van posar sobre la taula diferents 
temàtiques que havien treballat prè-
viament a classe. Van sortir temes 
com per exemple; l’allotjament per a 
famílies amb pocs recursos, bicis de 
lloguer per millorar la mobilitat, una 
protectora d’animals o una millora de 
neteja dels barris, entre d’altres. Fins 
a la nova sessió del Consell d’Infants, 
els i les representants posaran en 
comú les seves idees amb la resta de 
la classe i començaran a proposar 
projectes per combatre i prevenir la 
violència a dins i fora les aules.  

Reivindiquem la fi  
de les violències masclistes

E l passat 25 de novembre Dia interna-
cional per l’erradicació de la violència 
envers les dones, l’Ajuntament de Pa-

lau-solità i Plegamans va celebrar un acte ins-
titucional per commemorar l’efemèride. A les 
12 h va començar a la sala Polivalent amb la 
benvinguda a càrrec de l’alcalde Oriol Lozano, 
la regidora d’Acció Social, Igualtat, Feminisme 
i Polítiques LGTBI+ Patricia Freire, una lectura 
del manifest per part de l’alumnat del PTT de 
la vila, l’actuació musical de l’Escola Munici-
pal de Música i va finalitzar amb la projecció 
del vídeo de l’Associació Dones per les Dones 

“Rompe tu silencio”. A més durant l’acte també 
es va fer un minut de silenci en memòria de 
les víctimes per violències masclistes. 

Enguany el lema que englobava la cam-
panya del 25N a Palau-solità i Plegamans 
era “Teixint xarxes des dels feminismes” i 
s’ha volgut deixar palès la importància del 
treball conjunt per l’eradicació de les vio-

lències masclistes des de tots els àmbits, 
com diu un fragment del manifest que es 
vallegir durant l’acte institucional: “Encara 
avui es fa imprescindible seguir treballant 
conjuntament i coordinadament amb la 
implicació de totes les administracions 
i agents socials per l’eradicació de totes 
les violències masclistes i la reparació de 
totes les supervivents”. 

La regidora Patricia Freire, va destacar 
aquest treball conjunt manifestant que 

“és imprescindible el compromís de tots 
i totes i sobretot de l’administració per 
l’eradicació de les violències masclistes”. 
Per la seva part, l’alcalde de Palau-solità i 
Plegamans, Oriol Lozano, va subratllar la 
importància de les polítiques per lluitar 
contra les violències masclistes, “volem 
un país amb polítiques efectives per ga-
rantir els drets de les dones, ens volem 
vives lliures i rebels”.  

Uns 180 alumnes d’ESO de la vila  
participaran en el Servei Comunitari

E l Teatre de la Vila va acollir el passat 
dilluns 28 d’octubre l’acte de presen-
tació de l’assignatura curricular de 

Servei Comunitari pel curs escolar 2019-
2020. Uns 150 alumnes de 4t d’ESO de l’Ins-
titut Ramon Casas i Carbó i 30 de 3r d'ESO 
de l'Escola Marinada participen enguany 
en aquesta iniciativa i realitzaran unes 1.800 
hores de servei comunitari durant el curs.  

Es tracta d’un projecte de voluntari-
at que vol promoure que els alumnes de 
secundària experimentin i protagonitzin 
activitats de compromís cívic, aprenguin 

en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin 
en joc els seus coneixements i capacitats 
al servei de la comunitat. El servei comuni-
tari permet desenvolupar la competència 
social i ciutadana i promou valors ins-
trumentals en l’exercici de la ciutadania: 
compromís, actitud crítica, responsabilitat, 
esforç, respecte, participació, diàleg i a més, 
és una oportunitat d’ús de l’aprenentatge. 

Les entitats i equipaments adherits 
a l’experiència són l’Escola d’Adults, les 
escoles Bressol El Sol i Patufet, el Punt 
TIC, Càritas, el Centre de dia Els Meus 

Avis, i les escoles Can Periquet i Can Cla-
dellas. Altres entitats i organitzacions de 
Palau-solità i Plegamans que participen en 
el servei comunitari però que no van poder 
assistir a la presentació són la Biblioteca 
Municipal, Residencial Palau, l’Agrupació 
Sardanista, el Taller d’Arts, Ràdio Palau o 
les escoles Palau i Folch i Torres. 
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Laura Gómez  
finalitza 5a al  
Campionat d’Espanya 

L a patinadora local del Club Pati-
natge Artístic Palau, Laura Gómez 
Funes, va obtenir una meritòria 5a 

posició al Campionat d'Espanya en cate-
goria infantil que es va disputar a Sara-
gossa a finals d’octubre. 

El Pavelló Segle XXI va acollir l'última 
competició de l'any d’aquesta modalitat 
davant de més de 1.000 persones que van 
vibrar amb les joves promeses d’aquest 
esport. Un total de 108 patinadors de 15 

Comunitats Autònomes van participar en 
aquest esdeveniment en el qual es dona-
ven cita les futures promeses de l'esport. 
Cal recordar que la patinadora local, Laura 
Gómez, també va ser tercera en el Campi-
onat de Catalunya de la mateixa categoria 
el passat mes de juliol a Vidreres.

L’Ajuntament vol felicitar la Laura per 
la seva cinquena plaça i també per la seva 
bona trajectòria durant aquest any. 

Comença el  
rodatge de  
la 2a temporada 
de la sèrie de TV3  

“Les de l’Hoquei”

E l passat dilluns 11 de novembre 
va començar el rodatge al pavelló 
municipal Maria Víctor el rodatge 

de la 2a temporada de la sèrie de TV3 
“Les de l’Hoquei”. El pavelló s’ha convertit 
de nou en la pista del Club Patí Minerva, 
l’equip d’hoquei fictici de la sèrie on s’in-
clou un bar, vestuaris, etc. 

L’alcalde Oriol Lozano va visitar el ro-
datge acompanyat de membres de la pro-
ducció que li van mostrar des de la sala 
de realització fins a escenes del rodatge, 
també va poder conversar una estona 
amb algun dels actors o actrius com la Dè-
lia Brufau, que va fer de pregonera durant 
la passada Festa Major de Palau-solità i 
Plegamans o David Solans, nou fitxatge 
per aquesta segona temporada. 

CONVENI DE  
COL·LABORACIÓ  
AMB LA PRODUCTORA  
I L’AJUNTAMENT

U n conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la productora de 
la sèrie de TV3 “Les de l’Hoquei” 

regularà l’ús que s’ha fet de les instal·la-
cions municipals durant l’any 2019, en 
la gravació de la 1a temporada, i del que 
se’n farà durant l’any 2020, en la filmació 
de la segona temporada.

Els acords
Entre altres coses, l’acord determina 

que l’Ajuntament, aplicant les ordenances 
corresponents en cada cas, es compromet 
a facilitar a la productora Brutal Media l’ús 
dels espais municipals i públics.

El conveni preveu també que l’Ajunta-
ment valori econòmicament totes aquelles 
despeses ocasionades de manera extraor-
dinària durant la gravació de la segona tem-
porada de la sèrie i traslladar un informe a la 
productora en un termini màxim de 15 dies, 
per a la seva avaluació.

La productora Brutal Media, de la seva 
banda, es compromet a fer front del paga-
ment de les despeses extraordinàries de 
la filmació de la 1a temporada, un total de 
6.858,18 euros, i de les que es puguin gene-
rar durant la gravació dels nous capítols de 
la 2a temporada. 

Medalla de plata guanyada  
al Campionat d’Europa

L ’alcalde i regidor d’Esports, Oriol Loza-
no, i diferents regidors i regidores de 
l’Ajuntament, van fer al mes d’octubre 

un reconeixement institucional als jugadors 
i jugadores d’Ultimate Frisbee de Palau-soli-
tà i Plegamans, per haver-se proclamat sub-
campions del  d’Europa Sub 20 mixte amb la 
selecció espanyola, al campionat que es va 
celebrar a Polònia al mes d’agost.

L’Ajuntament va voler fer un homenatge 
a Laia Tió, Pau Segalés, Gerard González i 
Claudia Bernabé, jugadors i jugadores de 
l’equip local Flyng Squirrels i membres de la 
selecció. La corporació els hi va fer entrega 
d’un petit obsequi i es va projectar un vídeo.

L’alcalde i regidor d’Esports, Oriol Lozano, 
va felicitar els jugadors i jugadores per aquest 
nou èxit de l’esport a Palau-solità i Plegamans i 
va destacar que: “A més de l’èxit esportiu que 
suposa el subcampionat d’Europa aconse-
guit, volem posar en valor que l’Ultimate Fris-

bee és una modalitat esportiva mixta, que 
promou i posa en pràctica la igualtat de gè-
nere en la lluita per un objectiu compartit... i 
és en aquests valors que ens hi identifiquem”.

UN ÈXIT ACONSEGUIT AMB TREBALL
Els jugadors i jugadores de la nostra vila 

van fer història en aconseguir amb la selecció 
la primera medalla de plata en uns europeus 
Sub 20, en una duríssima final contra Letònia 
(15-10), als Youth Ultimate Championships.

En la fase de grups, on jugaven els 7 equips 
de la divisió mixta Sub 20, es van imposar amb 
comoditat a alguns equips després de perdre 
el primer partit contra Hongria. Això els va va-
ler per arribar a les semifinals, novament con-
tra Hongria a qui, aquest cop, van guanyar per 
poder disputar la final contra Letònia.

Enhorabona a tots, als jugadors i juga-
dores, als entrenadors, als familiars i tots 
aquells que han fet possible aquesta gesta. 
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Palau-Solità i Plegamans  
cardioprotegeix el seu  
Mercat Setmanal
En el marc d’un projecte impulsat per la Fundació Barcelona 
Salut amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” 

E l Mercat Setmanal té previst instal·lar 
aviat un desfibril·lador de darrera ge-
neració per tal de prevenir episodis 

cardíacs sobrevinguts gràcies a una inici-
ativa impulsada per la Fundació Barcelona 
Salut, l’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans, la Diputació de Barcelona, i que 
compta amb la col·laboració de l’Obra Soci-
al “la Caixa”. Aquest mercat compatibilitza 
més d’una setantena de parades. 

En el marc del projecte “Mercats de Cata-
lunya cardioprotegits”, aquest desfibril·lador 
s’instal·larà cada setmana al Mercat Setmanal 
per donar servei en aquest espai i cardiopro-
tegir tota l’àrea comercial i rodalies. D’aquesta 
manera, Palau-solità i Plegamans es converti-

rà en una de les primeres localitats de Catalu-
nya amb el seu mercat dotat d’aquest disposi-
tiu a l’abast de qualsevol persona davant d’una 
necessitat terapèutica. 

Oriol Lozano va explicar: “És una opor-
tunitat poder disposar d’aquesta eina en 
el nostre Mercat Setmanal que, amb més 
de 70 parades, és un dels punts on passa 
més gent de la vila. Segons les dades de 
la  Fundació Barcelona Salut, aquest any 
s’han salvat 42 vides als mercats catalans 
gràcies a un d’aquets aparells”. 

PROXIMITAT I ACCESSIBILITAT
El desfibril·lador automàtic és un dispo-

sitiu de fàcil utilització que només actua en 

cas de necessitat i que pot ser aplicat per 
qualsevol persona tot i que no tingui conei-
xements sanitaris. 

A Catalunya, una de cada quatre per-
sones mor a causa d’una malaltia del cor. 
Poden afectar tothom, tan homes com 
dones, i a qualsevol edat: des de nadons 
fins a gent gran. Amb aquest nou aparell, 
Palau-solità i Plegamans, disposa de 8 des-
fibril·ladors: quatre fixes en diferents punts 
de la vila (Masia de Can Cortès, IEM Can 
Falguera, Pavelló Municipal d’Esports Ma-
ria Víctor, i zona peatonal del centre-Camí 
Reial), dos mòbils pels vehicles de la Poli-
cia Local, i un extra per a la Prefectura de la 
Policia Local. 

L’Ajuntament contracta en pràctiques tres joves  
del Programa de Garantia Juvenil del SOC
Les persones seleccionades donaran suport  
a diferents àrees municipals durant sis mesos

L ’Ajuntament ha contractat en pràctiques tres joves, d’entre 
18 i 30 anys, que donaran suport durant sis mesos a dife-
rents àrees municipals. Això ha estat possible gràcies a la 

concessió a l’Ajuntament d’una subvenció de 33.000€ otorgats 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a in-
centivar la contractació en pràctiques de persones joves benefi-
ciàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Els tres llocs de treball són per donar suport tècnic a l’àrea de 
Medi Ambient, a l’àrea de Comerç i Turisme, i a l’àrea de de Territori. 

La subvenció té com a objectiu d’incentivar la contractació 
en pràctiques de joves beneficiaris/es del programa Garantia Ju-

venil. "La Garantia Juvenil, és una iniciativa europea d’ocupació 
per reduir l’atur juvenil".

El servei local d’ocupació i empresa, Palau Avança, recomana 
la inscripció al SOC i al Programa de Garantia Juvenil d’aquelles 
persones joves que es trobin en situació d’atur no només per po-
der optar en el futur a aquest tipus de contractes en pràctiques, 
pels quals ser-ne beneficiàries és imprescindible, sinó per poder 
gaudir de les oportunitats que ofereix el Programa: formació per 
desenvolupar competències professionals, oportunitats d’inser-
ció al mercat laboral a través de pràctiques i contractes laborals, 
ajuts a l’emprenedoria i autoocupació i orientació laboral. 
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L’Ajuntament premia quatre  
projectes locals a la Tarda  
d’Emprenedoria 2019
Cross Box i Momentar guanyen el Concurs de Palau Avança

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha lliurat els premis del Concurs 
d’Emprenedoria i empresa, organitzat 

per Palau Avança, el servei municipal d’Ocupa-
ció i Empresa. L’acte d’entrega es va celebrar el 
passat 26 de novembre a l'auditori de la Masia 
de Can Cortès, dins la Tarda d’Emprenedoria i 
empresa. L’Alcalde, Oriol Lozano, i la regidora 
d’Empresa i Ocupació, Laura Navarro, van ser 
els encarregats de fer entrega dels xecs i els 
diplomes als projectes guanyadors. L’Alcalde, 
Oriol Lozano, va felicitar tots els projectes, a 
les persones guanyadores candidates, posant 
l’èmfasi en «l’empenta, els esforços per tirar en-
davant una idea i crear un negoci». 

Els projectes premiats són:
• Momentar. (Categoria A 2 – A noves lí-

nies empresarials) Xec de 4.000 €. És 
una empresa que es dedica al disseny 
i realització física (targeta amb imant, 
xapa... ) que es poden personalitzar.

• Cross Box. (Categoria B –Empreses de 
recent o nova creació) Xec de 6.000 €. 
És un centre d’entrenament que s’ubica 
en un petit i antic gimnàs d’esquaix, si-
tuat a la urbanització de Can Duran.

Així, es va lliurar un accèssit als següents 
projectes empresarials:
• Vio Exclusive Wear. Accèssit de 4.000 €. Em-

presa que es dedica a fer roba tècnica es-
portiva amb disseny disruptiu i diferencial. 

• Mr Salud. Accèssit de 2.000 €. Empresa 
que es dedica a la gestió de l’espai de 
consultes mèdiques Atenpalau. 

Medea i Fast Food, grups guanyadors  
del Palau Ressona 2019

L a Sala Corral de l’Espai Jove l’Escorxador, la 
sala polivalent de l’equipament, va acollir 
la fase final de l’edició d’aquest any 2019 

del concurs de música jove Palau Ressona. Els 
sis grups finalistes, tres per categoria, van oferir 
una actuació d’uns 20 minuts cadascun. Al final 
del concert, el jurat va desvetllar el seu veredicte, 
convertint els grups Medea (categoria A, entre 21 
i 30 anys) i Fast Food (categoria B, entre 12 i 20 
anys) en els guanyadors del certamen.

Medea és un grup que parteix d'influències 
del heavy metal fins al hard rock, des del punk 
més progressiu. El grup tracta temes com la du-
alitat de la societat o la bogeria del nostre sub-

conscient.; mentre que Fast Food és una  banda 
que va sorgir del Palau Ressona 2018. Diferents 
joves que formaven part d'altres grups de músi-
ca van decidir formar aquesta formació de punk 
irreverent.

El jurat va tenir en compte criteris relacionats 
amb la musicalitat, l’originalitat, la projecció, la posa-
da en escena i la inclusió de la perspectiva feminista. 
Medea va ser premiat amb la gravació d’una maque-
ta, sota supervisió d’un productor professional, i la 
seva distribució en plataformes digitals a través de 
la Cúpula Músic. D’altra banda, Fast Food va rebre 
com a premi la gravació d’una cançó i el videoclip 
d’aquesta, així com una actuació en directe a la vila.  

Més informació 
de les Empreses 
premiades

Momentar

Cross Box

Vio Exclusive 
Wear
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L’equip de govern d’ERC 
i Junts diu NO a donar 
suport al nou sector 
d’activitats econòmi-
ques de Llevant en el 
qual es preveuen més de 
750 llocs de feina

El Grup Municipal del PSC de Pa-
lau-solità i Plegamans hem endegat 
una sèrie d’accions per reivindicar i 
defensar el nou sector d’activitats 
econòmiques de Llevant que s’ha 
de desenvolupar a les zones de Can 
Planes i de Llevant. Dos nous sectors 
de creixement en l’àmbit econòmic i 
industrial que realitzarà la Generali-
tat de Catalunya a través de l’Incasòl. 
Aquest nou espai té un potencial per 
crear més de 750 nous llocs de feina.

Lamentem la decisió de l’equip de 
govern d’ERC i Junts de votar en 
contra de la moció que vam pre-
sentar per donar suport al projecte. 

Considerem perillosa la deriva que 
ha iniciat l’equip de govern municipal 
sobre la qüestió. En aquest sentit cri-
tiquem la falta de visió de l’equip de 
govern en intentar perdre una gran 
oportunitat per a la vila. Durant molt 
de temps, i especialment durant la 
campanya, vam advertir a ERC que 
feien demagògia en prometre atu-
rar el desenvolupament de la zona 
si accedien al govern. Ara hem vist 
com l’equip de govern ha començat a 
recular i en poc temps començaran a 
parlar de les bondats del projecte.

Els socialistes defensem aquesta nova 
zona, per una banda, per la importàn-
cia estratègica pel desenvolupament 
futur de la vila en relació amb el seu 
dinamisme econòmic i empresarial. 
Per altra banda, pel factor de generar 
nous llocs de feina estables que po-
den afavorir a una part important de 
la ciutadania de Palau. I per últim, per 
seguir apostant per una vila oberta, 
conscient del seu paper en l’àmbit ter-
ritorial i d’ubicació estratègica.

Aprofitem aquestes línies per de-
sitjar-vos a tots un Bon Nadal i un 
molt bon inici d’any, en companyia 
de les persones estimades! 

Junts fem més poble, 
junts tenim més força i 
junts ho farem possible!

El nou Govern municipal ja camina 
i ja ha posat les bases pels enormes 
canvis que comporta el fet que 
Junts per Palau-solità i Plegamans 
formi part d’aquest nou equip de 
Govern que integra una majoria 
clara i independentista. Ja podem 
afirmar sense problemes que tot el 
que ens hem proposat serà portat 
a terme. I és que, per tirar endavant 
els projectes el que cal és el seu su-
port econòmic. Amb l’aprovació de 
les Ordenances Fiscals i els Pres-
supostos Municipals per a l’any 
2020, ja podem dir que tenim les 
eines per engegar tots els canvis 
i millores que ens hem proposat. 
Gràcies a les nostres aportacions 
i experiència, s’ha aconseguit dis-
posar d’uns pressupostos realistes 
que en cap cas el seu increment 
via impositiva, ha suposat l’afecta-
ció d’una forma directa a les butxa-
ques dels nostres conciutadans. 
Els canvis també s’han començat a 
notar en la forma com contactem 
amb les persones i les escoltem a 
l’hora d’afrontar el manteniment, 
millores i arranjaments diversos en 
els espais verds i via pública. Com 
hem canviat a millor el Concurs 
dels emprenedors i hem impulsat 
la conexió entre empreses, de-
mandants de feina i formació. Tam-
bé hem apostat pel Turisme i per 
treballar colze a colze amb tots els 
nostres comerciants, amb noves 
iniciatives que sí impulsen la seva 
activitat, com per exemple la instal-
lació d’una Pista de gel, totalment 
sostenible, al llarg de tot el periode 
nadalenc, així com iniciant un gran 
nombre de projectes que ben aviat 
començaran a veure la llum. Final-
ment, ja hem començat a planifi-
car la redacció d’un nou Pla local 
de Salut, que volem culmini amb 
uns serveis sanitaris millors pels 
nostres veïns i veïnes.

Per últim, us volem desitjar que 
passeu molt bones festes i que 
tingueu una immillorable entrada 
d’any! 

PSC Junts x PalauERC

Ja tenim pressupostos 
pel 2020

Uns pressupostos amb un caràc-
ter marcadament social, on les 
persones se situen al centre de les 
polítiques del Govern Local.

Els serveis bàsic com la seguretat 
ciutadana, habitatge, urbanisme, 
medi ambient o els serveis de clave-
gueram i abastiment d’aigua pota-
ble són el 44% de tot el pressupost. 
Diners que aniran destinats a dotar 
l’Ajuntament d’allotjaments d’emer-
gència, la convocatòria de 5 noves 
places de policia local, la millora del 
servei de recollida de residus i la ne-
teja viària, entre moltes altres coses.

El 24% del pressupost anirà destinat 
a serveis preferents per a nosaltres 
com la cultura, l’educació, la salut 
pública, joventut i esports. ERC apos-
tem per la cultura popular i per això 
recuperarem la festa del Guirigall, 
crearem el festival de cinema infantil, 
apostem decididament per la partici-
pació juvenil i la protecció del nostre 
patrimoni cultural i arquitectònic. 

El 8% del pressupost es destinarà a 
acció social, augmentant la inversió 
en ajudar a tots els veïns i veïnes, 
garantint la igualtat d’oportunitats 
per a tothom amb accions directes 
com el finançament de la socialitza-
ció dels llibres escolars per a tots els 
alumnes de primària de l’escola pú-
blica i augmentant els recursos per 
a persones dependents. 

El 5% del pressupost es destinarà a 
activitats de promoció econòmica 
com el comerç i turisme, suport a les 
PIME’s, el transport públic i comuni-
cació. Donarem tot el suport a la peti-
ta i mitjana empresa de la nostra vila i 
aplicarem el pla de turisme redactat 
per la Diputació de Barcelona. Apos-
tem decididament pel transport pú-
blic, així com per la transparència i la 
comunicació directa implementant 
noves fórmules de comunicació més 
àgils amb la ciutadania.

En resum, un pressupost pensat 
per millorar la vida de la ciutadania 
de Palau-solità i Plegamans. 
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Fem balanç...?

1 Ple de constitució+3 ordinaris+2 ex-
traordinaris; 6 Comissions Informati-
ves; 6 Juntes de Portaveus; 1 Consell 
Escolar Municipal; 1 Consell Escoles 
Bressol; assistència a actes; 6 moci-
ons presentades; 18 preguntes escri-
tes a regidories; 6 preguntes orals; 3 
comunicacions per escrit; argumen-
tacions del sentit del vot emès en els 
punts de les ordres del dia; reunions 
amb regidors del govern per aclarir 
dubtes; assistència a l’Assemblea de 
Càrrecs Electes convocada pel Con-
sell per la República a Barcelona...

Balanç que valorem positivament, 
que enforteix la nostra feina i el desig 
de fer-la créixer i ser fidels als nostres 
principis: treballar per el poble i de-
fensar els nostres objectius de país. 
Considerem, però, que cal  practi-
car l’autocrítica, imprescindible en 
tota actuació individual i col·lectiva. 
Aquest és el nostre compromís.

L’Administració pública, suposa una 
experiència que, com totes, té as-
pectes que enforteixen els ànims i 
d’altres que requereixen superació i 
esforç constant. Seguim, però, amb 
l’objectiu de fer política d’una altra 
manera i apostem per més participa-
ció i empoderament de la ciutadania 
en el dia a dia del complex món mu-
nicipal. Transparència, fiscalització i 
la lluita per les llibertats individuals i 
col·lectives són fites irrenunciables. 

El nostre agraïment a les persones 
de la Coord Local de Primàries(CL) 
per les contínues tasques de recerca, 
opinió i assessorament i a L’Assem-
blea Local(AL) que, mensualment, 
exerceix la sobirania i la democràcia 
directa i decideix el sentit del nostre 
posicionament polític en totes i ca-
dascuna de les qüestions a debatre.

Volem compartir i fer arribar un 
record molt sentit  pels presos i 
preses polítiques, per les perso-
nes exiliades, per les encausades 
i per les represaliades. Desitgem 
de tot cor que aviat s’acabi aquest 
mal son i la injustícia que patei-
xen. Bones Festes a tothom! 

¿Qué está pasando con 
la biblioteca?

En la pasada legislatura se aprobó por 
parte del equipo municipal el proyecto 
de la nueva biblioteca para los habitan-
tes de Palau-solità i Plegamans. Dicho 
proyecto contaba con los recursos su-
ficientes para llevarse a cabo.

Previendo las dificultades del 
proyecto, nuestro grupo ya dijo en 
su día que no tenía claro la finaliza-
ción de la biblioteca para la anterior 
legislatura y parece ser que, desafor-
tunadamente, tampoco para ésta.

Según el actual equipo de gobierno, 
se ha decidido suspender el contra-
to con el despacho de arquitectos y 
paralizar temporalmente el proyec-
to, ya que ha habido un incremento 
de coste de 1.460.429 €. Esto implica 
plantear un nuevo proyecto, asumir 
el incremento de costes o reducir la 
magnitud del actual.

¿Cómo es posible esta desviación 
de casi un 50 % del coste en tan 
pocos meses, desde la aprobación 
del proyecto actual?

El Ayuntamiento ha facilitado una 
nota de prensa, que a groso modo,  
desglosa las partidas de este incre-
mento. Nos extraña la magnitud del 
desvío presupuestario. El caso es que 
la Diputación de Barcelona ha de-
cidido suspender el contrato con el 
despacho de arquitectura. Esta situ-
ación cambia nuestra opinión sobre 
el proyecto, en el sentido de que  si el 
presupuesto anterior nos parecía ele-
vado, ahora creemos que es excesivo 
para una población como Palau-solità 
i Plegamans, ya que dicho importe lo 
tendríamos que asumir todos los ve-
cinos por culpa de unos y otros.

Pensamos que este sería un buen 
momento para replantear las prio-
ridades en materia de inversión e 
infraestructura y sin descartar la bi-
blioteca, volver a revaluar otras alter-
nativas de interés para el municipio 
dado que, parar temporalmente este 
proyecto significaría, muy probable-
mente, solicitar uno nuevo, con los 
gastos que esto representa. 

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut 
inserit pels diferents grups municipals. Aquests 
textos tan sols expressen la seva opinió i no pas 
la de l’Ajuntament.

REGlDORS I 
REGIDORES
EQUIP DE GOVERN
Oriol Lozano (ERC)  
Alcalde, Regidor d’Esports i 
Recursos humans.

Eva Soler (ERC)  
1a Tinença d’Alcaldia d’Educació 
i Cultura. Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Cultura i Patrimoni i 
Comunicació i Transparència. 

Patricia Freire (ERC)  
2a Tinença d’Alcaldia de Justícia 
Social. Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Feminisme i polítiques 
LGTBI+, Gent Gran i Habitatge. 

Laura Navarro (JuntsxPalau)  
3a Tinença d’Alcaldia d’Ocupació 
i Benestar. Regidora d’Empresa 
i Ocupació, Via Pública, Espais i 
Jardins. 

Ignasi Fargas (ERC)  
4a Tinença d’Alcaldia de Ciutadania. 
Regidor d’Educació, Participació i 
Joventut.

Jordi Pujol (JuntsxPalau)  
5a Tinença d’Alcaldia de Territori. 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i 
Consum. Portaveu grup municipal.

Jordi Plaza (ERC)  
Regidor de Medi Natural, Gestió 
ambiental i Pagesia, Festes 
Populars, Fires i Mercats. Portaveu 
grup municipal. 

Ovidiu Popescu (JuntsxPalau) 
Regidor de Comerç i Turisme, 
Mobilitat i Transport. 

OPOSICIÓ
Marc Sanabria Robledo (PSC) 
Portaveu. 
Cristina Pérez Gómez (PSC)
Ignacio Martínez Rivas (PSC)
Giovanna Sánchez Giménez (PSC)
Miquel Cañizares Gómez (PSC)
Juan Martín Nieto (C’s) 
Andrés Martínez Palacio (C’s) 
Portaveu. 
Núria Solà Bujons (Primàries) 
Portaveu.  

Si voleu contactar amb els regidors i 
regidores de l’Ajuntament, podeu tru-
car al telèfon 93 864 80 56 o escriure 
al correu electrònic info@palauplega-
mans.cat. 

A www.palauplegamans.cat hi figuren 
resums biogràfics de tots els membres 
del Ple Municipal i formularis individu-
als per contactar-hi.
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Paco   
Romera

@PalauSolidari 
Palau Solidari
@ONGD Palau Solidari

info@palau-solidari.org

President de l’ONG Palau Solidari

“El que de veritat t’omple en un moment determinat és quan  
veus que hi ha un infant que pateix i rep una ajuda, veure la  
seva cara de felicitat et fa sentir bé. La satisfacció  
d'ajudar els altres, convé que tothom ho provi.”

E l Francisco Romera, o Paco com el 
coneix tothom, va néixer fa 62 anys 
Pozo Alcón, un poble de la província 

de Jaén i molt a prop de la serra de Cazorla. 
Va arribar a Palau-solità i Plegamans ara ja 
fa quasi 30 anys després de viure a la pro-
víncia de Teruel i a Badalona. Treballa a una 
farmacèutica i actualment és el president 
de l’ONG Palau Solidari de la qual forma 
part des que va arribar a la vila.

Com va néixer Palau Solidari? Al princi-
pi era una associació que feia activitats 
al poble. Arran d'un huracà i a través d'un 
contacte d'allà que va demanar ajuda per 
fer alguna cosa, l'associació cultural es va 
convertir en una ONG. Vam fer un quinto 
solidari per recollir diners i construir una 
casa de fusta i allò va ser el començament 
de Palau Solidari com ONG.

Quanta gent formeu part de Palau Solida-
ri? Tenim uns 199 infants apadrinats, que 
no vol dir que tinguem 199 socis, n'hi ha 
alguns que tenen dos o tres infants a apa-
drinats. Serem uns 170 més o menys.

Que el va motivar a formar part de Palau 
Solidari? Porto tota la meva vida fent co-
ses d'aquest tipus, quan era molt jove ja 
estava en centres d'excursionistes i cen-
tres socials. Quan vaig arribar a Palau duna 
manera natural vaig acabar formant part de 
Palau solidari.

Que li aporta? Hi ha una cosa que penso 
que hauria d'estar més a l'abast de tothom, 
conèixer l'empatia i la compassió, una part 
que et fa feliç. L'ésser humà per alguna raó 

quan ajuda a una persona necessitada es 
troba millor, és més feliç. Aquesta part que 
tu agafes de l'esforç, quan fa molts dies 
que treballes en aquest sentit perquè has 
de fer la comptabilitat o fer el control de 
totes les cartes dels apadrinats. El que de 
veritat t'omple en un moment determinat 
és quan veus que hi ha un infant que pateix 
i rep una ajuda, veure la seva cara de felici-
tat t'omple, la satisfacció d'ajudar els altres. 
Convé que tothom ho provi.

Quins projectes teniu en marxa? Estem 
portant el Punt Tic i ja hem començat 
el 'Cap nen sense joguina'. Alhora estem 
construint una escola al Perú, al poble de 
Lanturachi i que ja s'està acabant.

Com heu col·laborat amb aquesta escola? 
Per poder fer efectiu un projecte, el primer 
que fem és que sigui una sol·licitud dels 
pobladors de la zona, ells demanen l'ajuda 
i quan la necessitat es fa tangible es posen 
en contacte amb el nostre contacte al Perú. 
Després marquem una sèrie de requisits 
per poder fer el projecte com que el terreny 
sigui públic, després es fa un document 
on les famílies es comprometen a posar el 
que tinguin al seu abast, pedres, fusta, etc., 
i a més una quantitat d'hores on han de 
col·laborar amb la construcció de l'escola. 
Col·laboren els mestres, els pares els in-
fants i d'aquesta manera el projecte el fem 
comunitari, de la població. El disseny sí que 

passa per mans d'un arquitecte de la mu-
nicipalitat, també demanem a l'Ajuntament 
que ells també posin el que tinguin. A la ve-
gada nosaltres proporcionem un camió, el 
xofer i la gasolina.

Principalment col·laboreu aportant re-
cursos econòmics. Sí, i amb la gestió, amb 
voluntaris que col·laboren o bé amb la 
construcció de l'escola o amb suport als 
i les mestres, donant un cop de mà o fent 
activitats amb els nens entre altres coses.

És l'únic projecte ara mateix que teniu 
obert? Al Perú fem aquest projecte de 
l'escola però a més a més, també tractem 
temes d'urgències sanitàries per famílies, 
com que la sanitat hi ha una petita part 
que és pública, són els usuaris que han de 
pagar els medicaments o les visites i no-
saltres els ajudem en aquest sentit. També 
a famílies que estan vivint al carrer, Palau 
Solidari té una casa a Oxampampa i hem 
acollit famílies que viuen al carrer mentre 
busquem un habitatge o alguna sortida al 
seu problema. Ara per exemple també te-
nim un voluntari peruà vivint a la casa, és 
cuiner i començarà un projecte per ense-
nyar nutrició a les famílies i a les escoles, la 
forma de combinació d'aliments per tenir 
una dieta saludable.

Teniu doncs gent local que treballen o col-
laboren directament per Palau Solidari. Si, 
hi ha la Noemí i el Willy que és el cuiner que 
ara farà aquest projecte. A més també fan 
el seguiment dels infants apadrinats allà i 
quan es detecta que algun està fluix en al-
guna matèria es fa repàs escolar. 

"Tenim uns 199 infants 
apadrinats, entre uns 170 
socis aproximadament"

https://www.facebook.com/ONGD-Palau-Solidari-119772388180119/
https://twitter.com/PalauSolidari

