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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 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

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

EDITORIAL

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans estrena nova 
imatge corporativa i marca de poble, una imatge que fa 
referència a un dels elements més arrelats del municipi 
que transmet la nostra força: l’aglà. Com no podia ser 
d’un altra manera, aquesta renovació s’aplica també al 
Butlletí Municipal.

Amb el lema ‘Un poble viu’, i el nou símbol, es genera 
una representació innovadora, que transmet dinamis-
me i modernitat. L’objectiu és preservar la identitat i 
l’essència de la vila, amb l’Alzina de Can Padró i l’aglà 
com a elements protagonistes. L’aglà simbolitza la unió 
i el punt de trobada dels veïns i veïnes de Palau-solità i 
Plegamans; la vida, les ganes de renéixer, arrelar i créi-
xer i el respecte per una forma de vida més sostenible i 
respectuosa amb l’entorn natural d’on venim.

Per això, el Butlletí que teniu a les vostres mans conté un 
obsequi molt especial a les pàgines centrals, a més de 
l’explicació de la raó del procés creatiu de la nova marca 
de poble. El Butlletí també us informa aquest mes de 
la creació del Pla Local de l’Habitatge i de la renovació 
del Pla Local d’Igualtat, així com del procés participatiu 
endegat per l’Ajuntament per donar veu a la ciutadania 
en l’elaboració del Pla Local de Salut, amb una enquesta 
retallable que trobareu a l’interior.

Com cada principi d’any, us fem un resum del Pressupost 
Municipal i de les ordenances fiscals, que es van aprovar 
per a aquest 2021. En aquesta edició trobareu també les 
propostes guanyadores del Pressupost Participatiu, que 
invertirà 240.000 euros del Pressupost Municipal en ini-
ciatives escollides per la ciutadania, i del Pacte de Poble, 
un acord de consens entre tots els partits amb represen-
tació municipal per millorar la vila en diferents àmbits.

D’altra banda, destaquem la creació de la  nova regidoria 
d’Innovació i Eficiència Energètica, las campanyes de 
promoció el comerç o l’entrevista de la contraportada a 
l’apicultor local, Carlos Sanz.  

Els plens municipals són l’últim dijous de 
cada mes al Saló de Sessions de la casa consis-
torial. Hi pots assistir 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

Segueix-nos a
@ajpalauplegamans @ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans www.palauplegamans.cat
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Bonificacions ordenances fiscals 2021

E l Ple Municipal Ordinari d’octubre 
va aprovar provisionalment les or-
denances fiscals de l'any 2021, que 

són les que regulen els impostos i taxes 
de l'Ajuntament. 

Sergi Plaza ha comentat que: “Aquest 
govern farà tots els esforços possibles per 
ajudar als sectors econòmics més malpa-
rats per la crisi, i al mateix temps intenta-
rem donar una empenta a la reactivació 

econòmica. No esmerçarem esforços en 
posar sempre les persones primer.”

Entre les principals modificacions, des-
taca la que fa referència a l’Impost sobre 
bens immobles (IBI). S’ha afegit un nou re-
càrrec del 50% pels habitatges buits en mans 
de grans tenidors. La majoria d’immobles 
estan en mans d’entitats bancaries i grans 
immobiliàries. Actualment hi ha comptabilit-
zades una cinquantena d’habitatges buits.  

IMPOST SOBRE ELS 
 BENS IMMOBLES (IBI)

95 %

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) 

95 %
TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS

100 %

IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA 

75 %

TAXA PER LA TINENÇA, CAPTURA, 
MANUTENCIÓI ELIMINACIÓ  

D’ANIMALS DOMÈSTICS 

 100 %
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

 51 %

IMPOST SOBRE  
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 50 %

De la quota els béns immo-
bles rústics de les Coopera-
tives Agràries i d’explotació 

comunitària de la terra.

Les construccions, instal·lacions  
o obres que incorporin sistemes  

per a l’aprofitament tèrmic o elèctric  
de l’energia solar

Aquells empadronats que els 
ingressos familiars no superen 

l’import del salari mínim  
interprofessional

A favor dels titulars de vehicles 
que emissions de CO2 es situen 

per sota dels 120 g/Km

Bonificació de la taxa  
durant els períodes en que 

resolgui l’Alcaldia
Si els ingressos de la unitat familiar 

són fins a 1,5 vegades el SMI

Aquells qui iniciïn l’exercici 
de qualsevol activitat em-

presarial, i tributin per quota 
municipal durant 5 anys

Tota la informació de 
les bonificacions  
en aquest enllaç:

Entre les principals modificacions destaca un nou recàrrec  
del 50% en el IBI dels habitatges buits en mans de grans tenidors

Apunt de regidor 
Sergi Plaza 
Regidor d'Economia

“Aquestes ordenances fiscals són 
l’eina per construir un Palau-solità i 
Plegamans socialment més just i amb 
els recursos i serveis que necessiten 
els nostres veïns i veïnes”. 
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Les propostes  
guanyadores  
del Pressupost  
Participatiu 2020

HABITATGES PER A  
LLOGUER SOCIAL  

per famílies amb 
necessitats, gent gran, 
víctimes de violència 

masclista, etc.
LA CREACIÓ D’UN 
BANC D’ALIMENTS 

SALUDABLES. 

NETEJA I MANTENIMENT 
DELS BOSCOS, CAMINS  

I ESPAIS NATURALS. 

PROPOSTES  
GUANYADORES

la inversió municipal  

240.000 €  
per les propostes que  

ha decidit la ciutadania

PATRIMONI

395.757 €

El pressupost municipal pel 2021  
puja a 19,4 milions d’euros
Destaca un augment en les partides de Serveis Socials i Cultura i 
en la creació de la nova regidoria d’Innovació i Eficiència Energètica

ÀREA DE JUSTÍCIA SOCIAL

1.202.488 €

CULTURA

865.760 €

nova regidoria INNOVACIÓ  
I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

1.187.081 €VIA PÚBLICA, PARCS I JARDINS,  
MEDI NATURAL I SOSTENIBILITAT

2.347.151 €

POLICIA LOCAL

1.858.537 €

+22%
d’increment del pressupost

+43%
d’increment del pressupost 
de Cultura en relació al 2020

+26%
d’increment del pressu-

post de a Policia Local en 
relació al 2020

PRESSUPOST MUNICIPAL

19.485.752,83 €
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L’Ajuntament estrena  
nou web municipal 
Amb un disseny renovat i més intuïtiu  
per facilitar la recerca d’informació

L 'Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha posat en marxa el nou web 
municipal amb un disseny renovat, 

més intuïtiu per facilitar la recerca de la 
informació o dels tràmits. 

El web funciona plenament, tot i que es-
tarà uns dies en fase de proves per detectar 
i modificar els últims detalls. Aquest web 
s’ha adaptat a la nova marca corporativa 
que s’ha dissenyat i que s’està implemen-
tant enguany. 

Com a novetats principals del nou dis-
seny, destaca la incorporació d’una visita 
de 360º per la vila, una eina que ofereix 
visites de diferents punts emblemàtics de 

Palau-solità i Plegamans amb visió pano-
ràmica de 360 graus. Són 11 localitzacions 
entrellaçades, que s’aniran ampliant. 

També existeix una nova secció anome-
nada “Visita’ns” on recull els principals 
atractius pels visitants de la vila. L’agenda 
és una altra de les seccions que ha reno-
vat el seu disseny i millorat les seves pres-
tacions. Així, destaca la incorporació de 
projectes nous com el Dimoni i les Pedres 
sobre la memòria oral i visual 
de Palau-solità i Plegamans. 

El nou web es pot trobar en 
el mateix domini i nom anterior: 
www.palauplegamans.cat.   

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora de comunicació

“Així mateix, el nou portal tindrà una 
dinàmica de constant actualització amb 
l’objectiu de millorar el servei  i l’atenció  
a la ciutadania”. 
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El Pacte de Poble ja és una realitat
Les propostes aprovades sumen una injecció de 306.000 €

Apunt d'alcalde 
Oriol Lozano 
Alcalde

“L’acord de Pacte de Poble neix de la voluntat del govern 
d’incorporar a tots els grups polítics en el diàleg per 
consensuar les propostes més efectives que han d’arribar a la 
ciutadania i a les empreses locals més afectades per la crisi”. 

La reactivació de l’economia 
del municipi, la lluita contra 
l’atur, la creació d’ocupació es-
table i de qualitat i la generació 
d’oportunitats empresarials 
i laborals a tots els sectors i 
especialment als situats estra-
tègicament en millor posició de 
cara al futur.

La preservació i l’enfortiment  
de l’equitat social per garantir  
les necessitats bàsiques i la  
participació en àmbits essencials 
com la cultura, l’educació, l’esport, 
la igualtat de gènere o la inclusió i 
la salut, amb especial atenció als 
col·lectius més vulnerables.

Mesures en l’espai 
públic davant la crisi 
sanitària.

Mesures en l’organit-
zació municipal que 
garanteixin l’accés àgil a 
mesures i ajuts per part 
de la ciutadania, així com 
l’adaptació en l’organit-
zació interna.

Aprofitar les mesures que es plan-
tejaran per impulsar estratègies 
de poble orientades a la sosteni-
bilitat, a la preservació del medi 
ambient, a la lluita contra el canvi 
climàtic i a la creació d’oportuni-
tats de progrés social i econòmic 
sostenible en aquest àmbit.

Mesures en l’àmbit de l’habitat-
ge, l’exclusió residencial, gent 
gran, dependència i de les perso-
nes amb discapacitat.
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Ep! si condueixes  
un vehicle de mobilitat  
personal (VMP)
Respecta  
una mobilitat 
segura!

Campanya informativa  
de la Policia Local sobre  
els Vehicles de Mobilitat Personal

A rran de la seva ràpida proliferació, la Policia Local està fent una campanya infomativa 
sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP), on detallen les normes de circulació que 
s'han de seguir i promoure una mobilitat segura.

Els comportaments considerats incorrectes són, entre d'altres: 
 » Conduir de manera negligent. 
 » Conduir de manera temerària.
 » Circular dues o més persones en un VMP.
 » Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a  

aparells receptors o reproductors de so.
 » Conduir sota els efectes de l'alchohol.
 » Circular per la vorera o per un carrer residencial amb un monopatí,  

patins o aparells semblants a una velocitat superior al pas d'una persona.

CIUTADANIA6 



Procés  
participatiu 
per elaborar  
el Pla Local  
de Salut

Es farà una enquesta 
on la ciutadania podrà 
fer propostes per 
ajudar a millorar-ne  
la situació a la vila

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha iniciat els treballs d’elabo-
ració del Pla Local de Salut (PLS) per 

analitzar la situació actual en la matèria 
i afrontar els nous reptes durant els pro-
pers anys. 

Es planteja un document de caràcter 
analític (analitza i diagnostica la situació 
municipal en matèria de Salut), estratègic 
(defineix les directrius d’actuació munici-
pal) i de contingut operatiu (desenvolupa 
i proposa programes i actuacions).

A Palau-solità i Plegamans, la creació 
d’aquest Pla comptarà amb la participació 
de la ciutadania mitjançant una enquesta, 
que es pot respondre fins el 21 de març.

A quina zona vius?
 ❒ Can Falguera - Els Turons
 ❒ Can Puigoriol - La Pineda - Carrer de Dalt - Sant Roc
 ❒ Centre - Mas Pla - L’Alzina - Pla de l’Alzina - Can Cortès
 ❒ Can Duran - Montjuic
 ❒ La Sagrera - Can Cladellas - Can Clapés
 ❒ Els Pins de Can Riera - Serra de Can Riera - Can Riera -  

  Santa Magdalena - Can Parera
 ❒ Pedra Llarga - Illa del Pla - Carrer de Baix - Plana de Can Maiol
 ❒ El Castell - Turó del Castell - Tenda Nova - Can Maiol de Dalt

Edat?
 ❒ De 15 a 18 anys
 ❒ De 19 a 25 anys
 ❒ De 26 a 35 anys
 ❒ De 36 a 45 anys
 ❒ De 46 a 55 anys

 ❒ De 56 a 65 anys
 ❒ De 66 a 70 anys
 ❒ De 71 a 80 anys
 ❒ Més de 80 anys

Sexe
 ❒ Home
 ❒ Dona
 ❒ No binari

Nivell d’estudis finalitzats
 ❒ Educació primària
 ❒ Educació secundària
 ❒ Cicle Formatiu / Batxillerat
 ❒ Estudis universitaris

Què consideres que es pot millorar a nivell de medi ambient, 
infraestructures i polítiques de salut a Palau-solità i Plegamans?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar a nivell d’habitatge  
a Palau-solità i Plegamans?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar a nivell d’educació  
a Palau-solità i Plegamans?
La teva resposta:

Ens ajudes a pensar com millorar  
la Salut de Palau-solità i Plegamans?

Respon l’enquesta fins al 
21 de març i ajuda’ns a fer 

un Palau més saludable!
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Què consideres que es pot millorar a nivell d’hàbits  
de salut a Palau-solità i Plegamans?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar a nivell de treball/atur  
a Palau-solità i Plegamans?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar a nivell de xarxes socials i comunitàries 
(entitats/associacions/veïnatge) a Palau-solità i Plegamans?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar a nivell d’agricultura  
i productes de proximitat?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar en els sectors de població  
amb situacions socioeconòmiques més desfavorides?
La teva resposta:

Què consideres que es pot millorar en aspectes relacionats amb  
els serveis socials?
La teva resposta:

Retalla-la i diposita la butlleta a les urnes que 
trobaràs a l’Ajuntament, a la Masia de Can Cortès  
o a les farmàcies locals. 

www.palauplegamans.cat

Participa-hi! 
Respon aquesta enquesta fins  
al 21 de març.

També pots omplir l’enquesta:
Entrant en aquest link: 
http://bit.ly/3t2mRxK
 

Escanejant  
el codi QR

Per accedir a l’enquesta es pot escane-
jar el codi QR:

Ens ajudes a pensar com millorar la 
situació de la salut a Palau-solità i Plega-
mans? O bé, es pot omplir aquesta butlle-
ta i les que deixarem a l’edifici principal de 
l’Ajuntament, Masia de Can Cortès i a les far-
màcies locals. Les butlletes emplenades les 
podeu dipositar en les urnes 
que s’ubicaran en aquests 
mateixos espais.  

Apunt de 
regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de salut 
pública

“La política local de salut 
pública ha d’intervenir 
especialment en aquells 
factors que estan a l’abast de 
les competències locals, com 
són millorar les condicions,  
comunitàries i promoure els 
estils de vida saludables”. 

OCUPACIÓ I BENESTAR8 



11 projectes es presenten  
al programa @emprensocial
Les persones que formen part d'aquest  
projecte gaudiran de formació online gratuïta

E l programa @emprensocial ha regis-
trat onze projectes de 14 persones 
emprenedores. Aquests projectes 

que pretenen fomentar al municipi l’Eco-
nomia Social estan relacionats amb la 
millora de la salut, activitats culturals, 
banc del temps, apoderament de per-
sones i comunitats, enfortiments de 
comerços i persones emprenedores i as-
sessorament legal. 

Les persones que formen part d’aquest 
projecte gaudiran de formació online gra-

tuïta per a la construcció i incubació del 
seu projecte, amb càpsules formatives, 
conceptes teòrics i pràctics, sessions de 
treball i d’acompanyament individualitzat 
per anar desenvolupant el projecte enfo-
cant tots els àmbits a treballar.  

Uns dolços  
personalitzats,  
les pastetes 
Patufets

A questes pastetes han estat cre-
ades pels mestres pastissers 
de tres forns i pastisseries de 

la vila, Jordi Cañadillas d’Inesana 
Pastisseria, Josep Corominas de Pas-
tisseria Corominas i Pere Turón de la 
pastisseria Turón. 

Neixen amb la voluntat de promoci-
onar la vila i el seu patrimoni com ele-
ment dinamitzador del comerç. És un 
producte de km0 fetes a la vila, seques 
i dolces amb gust a ametlla i vainilla.

S’ha fet una inversió de 3.900 € per 
la primera compra de 1.600 unitats que 
s’ha repartit a les escoles a l’hora de fa-
cilitar les etiquetes per les pastisseries 
per una tirada inicial. 

Es poden adquirir per un preu in-
ferior a 3 €. Els dolços Patufets volen 
fer a més un homenatge al personat-
ge popular cata-
là Patufet creat 
per l’escriptor i 
veí il·lustre de la 
vila, Josep Maria 
Folch i Torres.  

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Ocupació i Empresa

“Aquest programa neix per ajudar a les persones participants a 
trobar idees de negoci sota els valors de l’economia social i que 
generin impacte en el territori i per altra banda acompanyar a 
desenvolupar models de negoci sostenibles econòmicament”. 

Tots aquests projectes 
pretenen fomentar  
al municipi  
l'Economia Social 

Campanya per promocionar el comerç de  
proximitat: ‘Donem vida al comerç. Un poble viu’
S’han distribuït uns vinils informatius amb codi QR per enganxar als aparadors 

Amb el lema "Donem vida al comerç. 
Un poble viu" es vol animar als veïns 
i veïnes de la vila a comprar en les 

botigues més properes. S’han confeccio-
nat 300 vinils que s’han enganxat als apara-
dors de les botigues, locals de restauració 
i establiments, els quals incorporaran un 
codi QR amb informació i el lema ‘Donem 
vida al  comerç. Un poble viu’. 

El codi es pot llegir amb el telèfon mò-
bil i dona accés directe a un llistat d’es-
tabliments comercials de Palau-solità i 
Plegamans, on es poden trobar adreces 
i telèfons, lloc web, horaris o correu elec-
trònic, si s’escau.

En la mateixa línia, aquest passat Na-
dal, es van fer tres vídeos fent promoció 
del comerç de proximitat i donant a 
conèixer aquest nou eslògan ‘Donem 

vida al comerç. Un poble viu’. Els ví-
deos es poden trobara les xarxes socials 
de l’Ajuntament i al canal de youtube  
municipal.  

#DonemVidaAlComerç
#UnPobleViu.  

Descobreix 
el teu comerç 
en aquest 
enllaç:

Vídeo 
campanya  
de Nadal:

Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de Comerç

“La iniciativa té l’objectiu de superar 
entre tots i totes aquesta crisi 
sanitària i econòmica que està 
afectant  amb molta virulència al 
sector comercial”. 
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REFORCEM  
LA NOSTRA IDENTITAT! 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS ESTRENA NOVA MARCA DE POBLE. 
RECUPEREM LES NOSTRES ARRELS.

L’alzina de Can Padró
L’Alzina de can Padró ha estat durant segles un 
dels símbols més destacats de la vida del poble. 
És citada al costumari català com l’alzina més 
gran de Catalunya i objecte de simbolismes al 
seu voltant que han perdurat fins avui.

Aquesta alzina gegant va néixer d’una aglà 
d’una altra immensa alzina que un llamp va 
ferir de mort fa gairebé uns 400 anys. Es va 
convertir, amb el temps, en el lloc de passejades 

i trobades, en mig de terres de conreu, i de les 
reunions dels membres dels antics ajuntaments.

La desaparició dels conreus i la urbanització 
progressiva de l’entorn van anar debilitant-la 
i les plagues i malalties van fer la resta.

Properament s’instal·larà una 
exposició sobre l’alzina de Can  
Padró, amb material gràfic a  
l’Avinguda Nostra Senyora de  
Montserrat, tocant a la Plaça de l’Alzina.

Agraïment a Qu4trePins Quaderns de Cultura pels continguts  
i a Jaume Ventura per la cessió de fotografies del seu arxiu

Una exposició  
farà reviure el  
passat de l’alzina  
de Can Padró

Alçada: 19 m 
Diàmetre de capçada: 24 m 
Circumferència del tronc: 3,9 m
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Llimar la cua de l'aglà.

Posar-lo en un recipient 
envoltat de paper 
absorbent humit.

Regar-lo, sempre ha 
d'estar el paper humit.

Al cap de 2 mesos, 
aproximadament, tindrà 
les seves primeres fulles.

Trasplantar-lo a un test 
i seguir-lo regant.

Planta  
el cor  

de la vila

Malgrat els esforços, va morir a finals dels anys 80. Una altra alzina jove a prop 
de la vella va donar continuïtat al nom de la plaça, tornant a iniciar el cicle vital.

L’aglà,  
la força del poble

L’aglà simbolitza la unió i el punt de 
trobada dels veïns i veïnes de Palau-solità 

i Plegamans; i sobretot simbolitza la vida, les 
ganes de renéixer, arrelar i créixer i el respecte 

per una forma de vida més sostenible i 
respectuosa amb l’entorn natural d’on venim.

Per això, l’Ajuntament proposa 
desenvolupar una marca de poble amb el 

simbolisme de l'aglà i el lema “un poble 
viu”; on les entitats i associacions, els veïns i 

veïnes s’hi sentin representats i en formin part.

CIUTADANIA 11 11 



Elaboració del Pla Local d’Habitatge
El document analitza la situació actual per  
afrontar nous reptes durant els propers anys

L ’Ajuntament del Palau-solità i Plegamans està en ple pro-
cés d’elaboració del Pla Local d’Habitatge (PLH) per analit-
zar la situació actual en la matèria i afrontar els nous reptes 

durant els propers anys. 
El PLH és el document tècnic que defineix, per un període 

de sis anys, les estratègies i propostes que cal desenvolupar per 
fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne 
en condicions assequibles. 

El regidor d’Urbanisme, Jordi Plaza, explica que “l’habitatge 
és una prioritat del nostre govern i  hem de treballar, entre tots, 

per trobar les millors maneres de resoldre el què, sabem, és una 
problemàtica important pels nostres ciutadans i ciutadanes. 
Reafirmen el compromís d’aquest govern per ajudar a garantir 
el dret a un habitatge digne i a un preu assequible.”

La creació d’aquest Pla s’ha dividit en tres fases. 
• Anàlisi i diagnosi de la situació actual de l’habitatge al munici-

pi amb una enquesta ciutadana: Ens ajudes a pensar com mi-
llorar la situació de l’habitatge a Palau-solità i Plegamans?

• Un taller participatiu per identificar les principals problemà-
tiques vinculades als habitatges de Palau-solità i Plegamans. 

• Un segon taller participatiu per avaluar les propostes reco-
llides al Pla, afegir-ne de noves i prioritzar-les. 

El govern local entén que la implicació de la ciutadania és 
necessària per conèixer la realitat des de diferents punts de vista, 
atès que el tema de l’habitatge és molt complex i hi ha molts 
col·lectius involucrats.  

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
Regidora d'habitatge

“És una eina fonamental d’actuació del govern 
incloure aquests processos participatius a totes les 
accions que sigui possible, i li hem volgut donar la 
importància i l’entitat que té”. 

Pis per fer servir com habitatge d’emergència
S’utilitzarà en casos de manca de domicili  
com desnonaments, separacions o violència de gènere 

L ’Ajuntament ha adquirit un pis per 
al seu ús com habitatge d’emergèn-
cia. S’ha adquirit per un import de 

76.254,25 € i es procedirà a la seva refor-
ma. També s'han elaborat unes bases que 
ja s'han aprovat al Ple Municipal. 

Aquest pis es va adquirir a inicis del mes 
de novembre en modalitat de tempteig. 
L’Ajuntament hi va poder optar amb l’auto-
rització de l’Agència de l’Habitatge. Consta 
de 3 habitacions, 1 bany, cuina i menjador i 
actualment s’està treballant per restablir-ne 
els subministraments i adaptar-lo per acollir 

a 2 persones o unitats familiars. Les obres 
de rehabilitació de l’immoble ascendeixen 
a uns 12.000 € i està previst poder-lo tenir a 
punt de cara a inicis del 2021.

En el reglament, aprovat al ple munici-
pal, queda recollida la temporalitat màxi-
ma i les condicions d’ús i de copagament 
que hauran d’assumir les persones usuà-
ries del servei. 

Des del govern municipal s’està molt 
satisfet amb aquest projecte, ja que és la 
primera vegada que es posa a disposició 
de la ciutadania un servei d’habitatge, i es 

valora com un pas important que marca un 
canvi de tendència. El govern insisteix que el 
seu compromís amb l’habitatge es clar i que 
per això es va crear una regidoria específica, 
per poder-ho afrontar correctament. 

El govern local entén que  
la implicació de la ciutadania és 
necessària per coneixer la realitat  
des de diferents punts de vista 

 Edifici de Serveis Socials
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S'endega un estudi tècnic per 
donar una perspectiva de 
gènere a l’espai públic de la vila
Es realitzarà una activitat participativa per 
detectar punts negres o elements considerats 
de risc des d’una perspectiva feminista

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha encarregat un estudi tècnic 
per donar una perspectiva de gène-

re a l’espai públic de la vila. Aquest estudi 
es farà mitjançant el treball de camp i la 
participació ciutadana.

Es tracta d’entendre la funcionalitat 
de l’espai públic des del punt de vista de 
com les dones l’utilitzen i com a punt de 
partida per a la millora de la seva percep-
ció d’aquest. Es farà un recull de les debi-
litats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
detectades i es determinarà de quina ma-
nera s’utilitza l’espai lliure actual.

A partir de l’anàlisi elaborat, es definirà 
una diagnosi amb perspectiva de gènere i 
que ajudarà a realitzar una diagnosi col·lec-
tiva que consistirà en la participació de les 
dones en el disseny de la ciutat i en la recu-
peració de la memòria històrica col·lectiva.

Aquesta participació vol ser una acti-
vitat interactiva que s’encamini a situar 
sobre plànol diferents punts negres o 
elements considerats de risc des d’una 
perspectiva feminista. 

Es tindran en compte qüestions com la 
il·luminació dels carrers, la situació de les 

parades de bus, els parcs o places, etc. Entre 
les persones participants la idea és elaborar 
un plànol on s’hi reflecteixin tant les situa-
cions de risc percebut (punts negres) com 
d’altres qüestions que afecten les dones o 
la infància, entre d’altres (espais de difícil 
accés o paviment perillós, entorns d’equi-
paments, zones brutes o deixades, rutes 
amables, etc.).

L’espai públic té un paper molt impor-
tant en l’habitabilitat i la vida quotidiana 
dels entorns urbans. S’ha demostrat que 
l’espai públic està majoritàriament mas-
culinitzat i no està pensat per a les dones i 
d’aquesta manera fa que sigui hostil.

Històricament s’han dissenyat els 
usos i l’espai públic sense tenir en comp-
te la mira de gènere i la idea d’aquest es-
tudi és aplicar la perspectiva de gènere 
en un urbanisme històricament dirigit 
des del punt de vista masculí.  

Actualització  
del Pla Local 
d’Igualtat

L ’Ajuntament està elaborant el 
Pla Local d’Igualtat, una eina 
que va néixer l’any 2015 amb 

l’objectiu de planificar i prioritzar actu-
acions en matèria d’igualtat de gènere. 

Aquest document requereix una 
renovació per fer efectiu amb més 
elements i eines el dret d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes, així com la voluntat de col-
laborar a eliminar la discriminació 
per raó de sexe en qualsevol àmbit 
social: salut, educació, treball, cul-
tura, esport, etc. 

El nou Pla Local d’Igualtat vol ser 
transversal, ja que incumbeix totes les 
àrees municipals i comporta l’adquisi-
ció de compromisos polítics per part 
del consistori. 

Per elaborar aquest Pla s’està comp-
tat amb les aportacions de treballa-
dors i treballadores municipals que 
han volgut col·laborar en la seva elabo-
ració així com amb diverses entitats 
de la vila que també aportaran les 
seves opinions i els seus coneixements.

PARTICIPA AL GRUP  
DE DISCUSSIÓ!

Per aquest motiu, des de la regido-
ria d’Igualtat, Feminisme i Polítiques 
LGTBI+ es va convidar a la ciutadania 
a participar un grup de discussió que 
es va realitzar de forma virtual. En 
aquesta sessió es va recollir l'opinió 
de les veïnes i veïns de la vila sobre 
els avenços en matèria d'igualtat que 
han pogut veure aquests darrers anys 
al poble.  

La idea és aplicar la 
perspectiva de gènere 
en un urbanisme 
històricament dirigit des 
del punt de vista masculí
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Innovació i Eficiència Energètica  
és la nova regidoria de l’Ajuntament
S’encarregarà de vetllar per la instal·lació i manteniment  
dels edificis municipals, de l’estalvi energètic i de promoure  
l’ús d’energies renovables als edificis públics 

H a entrat en funcionament la nova 
regidoria d’Innovació i Eficiència 
Energètica (AIRE). Aquesta àrea es 

crea amb l’objectiu de gestionar totes les 
instal·lacions municipals amb la finalitat 
de controlar la despesa d’energia, la intro-
ducció de mesures d’innovació i eficiència 
energètica, la seguretat i el manteniment. 

La necessitat de crear aquesta regidoria 
sorgeix per donar resposta treure aquest 
text a la declaració d’emergència climàti-
ca mundial. D’aquesta manera servirà per 

introduir polítiques de reducció energètica 
i crear àrees específiques per la gestió de les 
instal·lacions i de l’energia. 

L’actual regidor del govern municipal 
Sergi Plaza ocuparà la cartera d’aquesta 
regidoria i estarà acompanyats de tècnics 
municipals i de la brigada d’electricitat 
que passar a ser l’equip de manteniment 
d’AIRE i que s’encarregarà del manteniment 
i innovació energètica de les instal·lacions i 
edificis municipals i de l’enllumenat públic. 

L’oficina estarà situada al primer pis de 

l’edifici de la nau de serveis municipals al 
carrer Ter cantonada amb carrer Maria 
Aurèlia Campmany.

La regidoria pretén fer de les instal·la-
cions municipals un exemple d'eficiència 
dels recursos i de l’energia a la ciutadania, 
des dels més petits a les escoles fins als més 
grans a qualsevol dels edificis municipals 
o a l'enllumenat dels seus carrers, i que pu-
guin veure les instal·lacions del seu poble com 
un exemple motivador per fer un ús racional 
de l’energia i de les noves tecnologies.  

Els equips de treball  
donarà suport a altres 

àrees amb el muntatge de 
les instal·lacions d’actes.

Es marcaran les prioritats pel que 
fa a les inversions en l’àmbit de 
les instal·lacions i l’eficiència 
energètica dels equipaments i 
instal·lacions municipals existents.

Es realitzaran i executaran els projectes dins 
de l’àmbit de les instal·lacions, i s’establiran 
els criteris a seguir dels possibles pro-
jectes que es puguin desenvolupar des 
d’altres àrees de l’Ajuntament pel que fa a 
les instal·lacions municipals, tant d’equipa-
ments com a la via pública.

Gestionarà el servei municipal 
d’aigua potable i/o la relació amb 

el corresponent concessionari.

Totes les gestions amb les diferents 
companyies de serveis no municipals 

(gas, electricitat i telèfon ) pel que fa a 
manteniment de les seves xarxes, millo-

res, noves instal·lacions, incidents, etc. 

Realitzarà la gestió de les instal·laci-
ons dels edificis municipals (electri-
citat, aigua, gas, ascensors, alarmes, 
climatització, SAI’s, etc. ) així com de 

l’enllumenat públic pel que fa al mante-
niment, a les innovacions i millores, a la 

implantació de fonts d’energia renova-
ble, a l’eficiència energètica, a la segure-

tat, als contractes, a la facturació, etc. 

Palau Avança, el primer equipament  
amb plaques solars

L ’edifici del Palau Avança compta des del 21 de desembre 
d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques. D’aquesta 
manera es converteix en el primer equipament munici-

pal en alimentar-se d’energia neta renovable. Es van instal·lar 
un total de 22 plaques al sostre de l’edifici que abastirà d’energia 
elèctrica els serveis que s’hi allotgen i amb l’energia sobrera que es 
generi es revertirà a la xarxa elèctrica general, per abaratir la factura 
de la llum i per proporcionar energia neta a altres edificis.

La instal·lació de les plaques 
les ha realitzat una empresa lo-
cal que ha ofert un preu compe-
titiu. D'aquesta manera també 
també s’ha volgut donar suport al teixit productiu del poble. El regi-
dor de Serveis Municipals explica que Sergi Plaza “amb aquesta in-
tervenció es pretén reduir la despesa elèctrica i sobretot reduir 
la contaminació produïda per la producció d’energies fòssils”.   

TERRITORI14 



C. 

C-59

C-59

C-155

C-155

BV-1421

C-59

A CALDES DE MONTBUI
C-59

10 punts de wifi públic nous
L’Ajuntament ha rebut una subvenció  
de 15.000 euros per la seva instal·lació

P alau-solità i Plegamans compta 
amb 10 punts de Wifi públic nous en 
diferents espais de la vila. Aquesta 

instal·lació està emmarcada dins la ini-
ciativa WiFi4EU a la qual es va adherir 
l’Ajuntament per poder sol·licitar aques-
tes connexions que s’han ofert a municipis, 
comarques i diputacions de Catalunya per 
la instal·lació de punts d’accés wifi a espais 
públics com parcs, places o equipaments 
municipals per facilitar l’accés gratuït a in-
ternet de la ciutadania als principals cen-
tres de la vida pública del municipi.

Per a la instal·lació d'aquests punts s’ha 
rebut una subvenció de 15.000 € per finan-
çar-ho.  Aquesta és la segona convocatòria 
d’aquesta iniciativa que s’emmarca en els 
plans de la Unió Europea de donar suport 
a la instal·lació de connexions d’alta veloci-
tat a entre 6.000 i 8.000 municipis de tot el 
bloc comunitari durant el període 2018-2020, 
amb un pressupost de 120 milions d’euros. 

La condició és que la connexió que s’ofe-
reixi des de cada punt sigui d’alta qualitat, 
d’almenys 30 Mbps. La Comissió Europea 

supervisarà a distància que es compleixi 
aquest criteri sobre la qualitat de la connexió.

Això permetrà ampliar i millorar els punts 
de la xarxa wifi pública ajpspnet ja existents, 
ubicats a la Casa Consistorial, la Masia Can 
Cortès, l’edifici de Promoció Econòmica, 
l’edifici de Serveis Socials, el Pavelló Muni-
cipal d’Esports Maria Victor, el Centre Cívic i 
l’Espai Jove l’Escorxador.  

Els espais i equipaments del 
municipi on s’han instal·lat el punts 
d’accés wifi nous són els següents: 

• Espai Jove l’Escorxador
• Pista semicoberta el pavelló
• Plaça Dr. Robert
• Plaça de la Vila
• Plaça de Ca l’Estruch
• El centre cívic
• Torre Folch
• Plaça 1 d’octubre
• Skate park
• Masia de Can Falguera 

Arranjaments de la via pública
ARRANJAMENT DEL PAVIMENT

S’han arranjat diversos vials del mu-
nicipi: sanejament i reconstrucció de 
paviment d’aglomerat asfàltic i formigó 
malmès i reconstrucció total en aquelles 
zones deteriorades amb deformitats i en-
sorraments. Els sectors afectats:
• Pol. Ind. Riera de Caldes: Av. Camí 

Reial, Via Augusta i c.dels Aiguaders.
• Can Falguera: Camí de la Creu de 

Baduell
• Can Cladellas: C. de Pompeu Fabra
• La Pineda: C. del Gall.

ARRANJAMENT I CONNEXIÓ DEL 
CARRER DANTE AMB PESSEBRE

L’obra, ha tingut un cost de 17.576,46 
euros, i ha consistit, en la desbrossada i 
retirada de 10 centímetres de gruix de 
capa vegetal de la cuneta. Els treballs han 
servit també per anivellar el carrer i s’ha 
retirat la barana existent al final del carrer 
Pessebre. Així mateix, s’ha construït una 
rampa d’accés per connectar els carrers 
Pessebre i Dante.  

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DE CAN FALGUERA

S’instal·laran unes pistes de petanca i 
de bitlles catalanes i cinc pistes de pàdel. 
Les instal·lacions comptaran també amb 
un espai de bar. Amb un pressupost de 
201.586,97 €.  

Espai Jove l’Escorxador

Skate parc
Pista semicoberta el pavellóPl. Dr. Robert

Pl. de la Vila
Pl. 1 d'octubre

Pl. de Ca l'Estruch

Torre Folch

Masia Can Falguera

Centre cívic

L’autobús urbà 
disposa d’una 
nova parada  
al sector Els 
Turons-Can 
Falguera

D urant el mes de gener va en-
trar en funcionament una 
nova parada de l’autobús 

urbà de Palau-solità i Plegamans per 
millorar el servei i apropar-se a altres 
zones de la vila. 

La parada es troba al carrer de la Pu-
jada, cantonada amb Camí de la Serra. 
Ara, el bus, en lloc de pujar per avinguda 
Folch i Torres cap a Can Falguera ho fa pel 
carrer de la Pujada. L’objectiu d’aques-
ta modificació es poder apropar aquest 
servei als veïns i veïnes que viuen al sec-
tor de Els Turons-Can Falguera.

A més d’aquest canvi, s’ha produït 
una modificació en l’horari de prestació 
del servei ja que les expedicions que di-
lluns i dimarts cobrien l’entrada i sortida 
de l’Institut Ramon Casas i Carbó ja no 
es faran perquè l’horari lectiu al centre 
es exclusivament als matins.  
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#JovesForaDeSèrie  
dona veu als joves
En diferents vídeos, es dona veu a  
adolescents que expliquen les seves experiències 
i reflexionen sobre com els afecta la pandèmia

L es àrees de Joventut i de Comunica-
ció i Transparència de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans han fet una 

campanya mediàtica per despenalitzar 
els i les joves de la vila arran de l’expansió 
de la COVID-19, i advertir a tothom, jovent 
i persones adultes, que aquest segment re-
presenta la quarta part de la població i que, 
com la resta de col·lectius, hi ha membres 
responsables i d’altres que no ho són tant.

La campanya, amb el títol "Joves fora de 
sèrie", fa pedagogia a través d’un vídeo que 
no tothom està vivint de la mateixa manera 

la situació de crisi actual. En el reportatge es 
barregen declaracions de joves i títols de sèri-
es de televisió molt conegudes per remarcar 
que el jovent ha estat un dels col·lectius més 
vulnerables durant el confinament i un dels 
que més pateix les conseqüències de la crisi 
econòmica i social. 

El pots veure  
en aquest enllaç:

La Torre Folch es convertirà  
en un viver cultural

L a Torre Folch es convertirà en un viver cultural; un espai de dinamitza-
ció i de suport a les entitats, per impulsar activitats i projectes culturals 
de referència i potenciar el teixit associatiu i la col·laboració. Gràcies 

a la reforma que s'ha realitzat recentment s'hi habilitaran espais flexibles: 
d'exposició, de co-working i creació cultural, sales de reunions i de treball i 
una sala polivalent per a actes, xerrades o tallers formatius.

Els jardins seran un espai important obert a la ciutadania on poder realitzar 
diferents tipus d'activitats: concerts de petit format, teatre ... I on la Fundació 
Folch i Torres tindrà un paper molt important en la seva dinamització, gene-
rant noves propostes i programacions regulars. Ja s'ha començat la inversió 
en sonorització i enllumenat.

La regidora de Cultura i Patrimoni, Eva Soler va explicar que “la Torre Folch 
no podia tenir un altre destí que no fos cultural, mantenint l'empremta i 
l'univers de la família Folch i Torres. Serà un referent d'activitat cultural de 
la comarca i el país”.  

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor de joventut

Principalment, s’ha volgut 
donar veu al jovent en un 
moment en el que sense ser 
escoltats/des estan sent jutjats/
des diàriament: “la voluntat és 
mostrar, amb aquesta filmació, 
el seu punt de vista a través 
de les seves experiències i 
reflexionar en el fet que no es té 
en compte que la socialització 
és bàsica en el procés de 
desenvolupament dels/les 
adolescents i joves”. 
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Les escoles recullen 240 racions d’aliments per  
al projecte ‘Recooperem’ del Consell Comarcal
Aniran destinades a l’associació Càritas de la vila 
per a les famílies més vulnerables que ho necessitin

L es escoles de la vila participants 
en el projecte ‘Recooperem’ del 
Consell Comarcal del Vallès Oc-

cidental han recollit 240 tàpers amb 
racions d’aliments sobrants des de 
l’adhesió de Palau-solità i Plegamans 
al projecte. Aquests tàpers aniran desti-
nats a l’associació Càritas de la vila que 
ho repartirà a les famílies més vulnerables 
que ho necessitin. El projecte no s’atura 
i les escoles seguiran recollint el menjar 
sobrant durant aquest curs. 

Aquest programa facilita la recuperació 
dels aliments a les cuines col·lectives, que 

d’altra forma es malbaratarien, es congelen 
i es destinen a entitats socials de proximitat.  
Les racions aportades per les escoles com-
plementen les aportacions del banc dels 
aliments. Són menjars sans, equilibrats i 
de regeneració de baix cost. 

L’Ajuntament va iniciar la seva par-
ticipació en aquest projecte fa tres set-
manes amb l’adquisició de quatre conge-
ladors per tal que els menjadors escolars 
puguin fer el refredament i conservació 
de forma ràpida i segura així com la bona 
disposició dels directors de les escoles i de 
les empreses gestores d’aquestes cuines.

Les escoles que hi participen són: l’Es-
cola Can Cladellas, l’Escola Can Periquet; 
l’Escola Josep M. Folch i Torres, l’Escola 
Palau, l’Escola bressol municipal Sol i l’Es-
cola bressol municipal el Patufet. Des de 
cada una d’aquestes escoles hi ha hagut 
un a les cuines escolars que s’ha encarre-
gat de realitzar la feina de fraccionar, enva-
sar, etiquetar i congelar aquells aliments 
dictaminats sense risc.  

Nova zona de Calistènia o  
"street workout" per fer exercici  
aprofitant el propi pes corporal
L’espai s’ha complementat amb una pista  
de bàsquet i dues taules de ping-pong

L 'Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans instal·lat un circuit de Calistè-
nia, una pista de bàsquet i dues tau-

les de ping-pong al carrer de Maria Aurèlia 
Campany. Aquesta zona és molt freqüen-
tada per adolescents i joves arran de l’exis-
tència del Skatepark a poca distància.

Aquest tipus de circuit de Calistènia, 
coneguts com "street workout", consis-
teixen en l'entrenament de totes les capa-
citats físiques mitjançant el pes corporal, 
on també es poden incorporar diferents 
acrobàcies o diferents estructures fixes. Es 
vol oferir les diferents possibilitats de pràc-
tica esportiva, tant individual com grupal. 

La instal·lació disposa de 997 m2 on a 
més de l’àrea de Calistènia, s’ha instal·lat una 
pista de bàsquet, dues taules de tennis taula 

i una zona de pícnic. A la zona es col·locarà 
una placa informativa sobre el seu bon ús.

El cost total de la instal·lació ha estat de 
37.889,82 €, que contempla els elements 
de Calistènia, el muntatge, el paviment de 
seguretat, una rampa adaptada, la pista de 
bàsquet i les duies taules de tennis taula. 

 
Només l’àrea de Calistènia  
ja ocupa 240 m2 i disposa  
dels següents elements:

• Demeter (adaptat)
• Paral·leles baixes (adaptat)
• Plataformes salts
• Barres 3 alçades
• Àrea Kronos (multi elements)
• Paral·leles doble alçada

La nova zona per fer exercici físic no 
s’obrirà de manera immediata, a l’espera de 
l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.  

Vídeo tutorial exercicis  Calistènia

EDUCACIÓ I CULTURA 17 



Celebrem que el 
govern municipal no 
hagi pogut aturar el 
sector econòmic de 
Llevant

Des del Grup del PSC celebrem que fi-
nalment el govern municipal d’ERC 
i Junts no hagi pogut aturar, com 
anunciaven al seu pacte de govern, 
el nou sector d’activitats econòmi-
ques i industrials de Llevant, que de-
senvolupa la Generalitat a través de 
l’INCASÒL. Els socialistes critiquem 
la falta de visió de l’equip de govern 
en fer tot el possible per perdre una 
gran oportunitat per a la vila que pot 
crear més de 750 llocs de feina.

Els socialistes, únic partit que ha de-
fensat aquest projecte fins al final, 
defensem la singularitat d’aquest 
nou sector. Sempre hem considerat 
que ens havíem d’aprofitar d’aquest 
projecte, ja que suposa un avantat-
ge competitiu per a la reconstrucció 
econòmica post-COVID, la creació 
de llocs de feina, la reindustrialit-
zació del nostre territori i el desen-
volupament futur de la vila. 

Durant molt de temps, i especial-
ment durant la campanya, vam ad-
vertir a ERC que feien demagògia en 
prometre aturar-lo si accedien al go-
vern. Una promesa que van traslla-
dar per escrit al pacte de govern. Ara 
hem vist que tot van ser promeses 
buides, ja que sabien perfectament 
que no podrien complir amb elles.

Des del Grup del PSC ens sentim orgu-
llosos del projecte que es va treballar 
amb INCASÒL: un sector d'alt nivell 
de sostenibilitat, amb 89.000 m2 per 
construir un gran Parc Urbà, aconse-
guint el certificat BREEAM en urbanis-
me, amb la protecció de l’antiga Via 
Augusta, conservant les dues masies 
de Can Planes i Can Boada Nou i reur-
banitzant tota l’entrada a la vila.

Ara el govern municipal, amb mit-
ges veritats, intentarà justificar el 
seu canvi d’opinió. Però el que han 
d’explicar a la ciutadania és perquè 
van prometre allò que sabien per-
fectament que no podien complir.   

Passió pel poble, 
fem-ho junts

En aquest primer butlletí municipal 
de 2021 volem ressaltar el fet que hem 
deixat enrere el fatídic 2020 amb l'apa-
rició de la COVID-19, però no les seves 
terribles conseqüències per tots cone-
gudes. El 2021 serà l’any de la vacuna-
ció i la superació. Per això comptem 
amb un pressupost municipal rècord 
de 19.485,752,83 €, que suposa un in-
crement de l'11,62% en relació amb el 
pressupost de l'any anterior. La pandè-
mia ha condicionat  la gestió municipal 
de l'equip de govern del qual Junts en 
forma part i n’és corresponsable de 
les línies bàsiques d’actuació. Malgrat 
les dificultats que la COVID-19 ha impo-
sat, valorem positivament el pacte 
de govern, que, amb els seus errors i 
encerts, pensem que ha sabut donar 
resposta a les necessitats de les perso-
nes del nostre poble. Celebrem el pro-
cés participatiu per elaborar el Pla Lo-
cal d’Habitatge fet pels serveis tècnics 
de l’Ajuntament en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona. Encorat-
gem a tècnics i responsables polítics a 
complementar-lo amb una memòria 
econòmica del que costaria portar-lo 
a la pràctica, un estudi detallat de la 
demanda a fi i efecte de conèixer els 
problemes reals i concrets que afecten 
al poble, quines actuacions s'haurien 
de prioritzar per poder millorar la si-
tuació de l'habitatge al municipi i una 
planificació realista per executar-lo. 
L’aprovació d’una nova partida de 
100.000 € en subvencions per empre-
ses i persones autònomes afectades 
per la COVID-19 és la constatació de la 
feina feta per part de la regidoria d’Em-
presa, treballant transversalment amb 
d’altres regidories implicades, per do-
nar resposta a un dels sectors més cas-
tigats per les limitacions imposades a 
causa de la pandèmia. En total, són 
200.000 € destinats a aquestes aju-
des. També destacar la signatura del 
Pacte de Poble, on les distintes forma-
cions polítiques amb representació a 
l'Ajuntament, van arribar a consensos, 
deixant de banda interessos partidis-
tes, per portar a terme una sèrie d'actu-
acions per fer front a la crisi derivada de 
la pandèmia en diferents àmbits, amb 
una injecció de 306.000 €.  

Un any de reptes  
i oportunitats

Encetem un nou any, un any que 
ens ha de servir per deixar enrere 
la pandèmia, girar pàgina i encarar 
el camí cap a la recuperació eco-
nòmica. La campanya de vacunació 
ens ha de permetre al llarg del segon 
trimestre anar recuperant poc a poc 
la normalitat prèvia a la pandèmia, 
i aquesta és una notícia que sens 
dubte genera una certa esperança 
tant a veïns i veïnes com al nostre 
teixit comercial. Nosaltres, consci-
ents que tenim l’obligació de posar 
les eines al servei de la ciutadania 
per aquesta recuperació, vam apro-
var per aquest 2021 un pressupost 
històric de 19,5 milions d’euros. 
Des d’ERC teníem molt clar que la 
forma per sortir amb èxit d’aques-
ta crisi era generar oportunitats, i 
això vol dir posar-hi tots els recursos 
en el desenvolupament i millora de 
la nostra vila. Mica en mica Palau-so-
lità i Plegamans es va transformant 
malgrat la complicada situació, i 
en aquest sentit el pressupost mu-
nicipal ens permetrà tirar endavant 
projectes com la biblioteca muni-
cipal, habitatges d’emergència 
social, la caldera de biomassa, 
la recuperació de la Masia de Can 
Maiol i engegar el servei de porta a 
porta de 5 fraccions, entre d’altres. 
En definitiva el que volem és fer de 
la política una eina útil, perquè 
els períodes convulsos també ens 
poden servir per reinventar-nos, 
per ser més creatius i adonar-nos 
d’aquelles febleses que tenim i abo-
car més esforços.

Ens espera un any ple de reptes que 
cal que afrontem tots plegats, amb 
empatia i deixant enrere retrets i crí-
tiques, perquè això és el que espera 
la nostra ciutadania, rebre respos-
tes i solucions a les necessitats del 
dia a dia.  

ERC PSC Junts x Palau
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Ara i aquí... 
Un nou any!

Quan es faci públic aquest escrit, ja 
hauran passat les eleccions del 14F. 
No sabem quin resultat decidirà la 
ciutadania de Catalunya ni la com-
posició del nou Parlament Català, 
així com i qui serà el nou Govern de 
Catalunya. En tot cas, des del nos-
tre Grup Municipal desitgem que el 
moviment independentista sigui 
el guanyador d’aquestes eleccions 
tan estranyament convocades, dis-
cutides i confrontades. Esperem que 
els grups que esperonen l’odi, la xe-
nofòbia, el racisme i la persecució a 
col·lectius vulnerables o a minories 
que s’han de protegir, no hagin tri-
omfat i quedin fora de l’hemicicle on 
rau la representació democràtica del 
poble. La inclusió i la bona convivèn-
cia són aspectes imprescindibles per 
generar una societat més justa i soci-
alment més equitativa. Desitgem que, 
tant el govern sortit com els grups a 
l’oposició, sàpiguen generar sinergies 
positives, honestes i beneficioses per 
a la  ciutadania de Catalunya. 

La situació pandèmica que vivim fa 
difícil la interacció social i ens qües-
tiona algunes de les nostres opcions 
i activitats. El nostre poble no és una 
excepció i està sotmès a situacions 
greus en tots els àmbits: social, eco-
nòmic, empresarial, comercial...

El nostre Grup Municipal és sensible 
a aquesta situació i, des de la nostra 
humil posició al Consistori, donem 
i donarem suport a totes aquelles 
qüestions i iniciatives que suposin 
un efecte real i positiu per a la ciu-
tadania. S’han generat ajudes per a 
situacions desfavorables, però en vo-
lem més i estem segurs que el Govern 
de la població així ho farà. El Pacte de 
la Taula del Poble va ser una bona ini-
ciativa. Esperem i lluitarem perquè la 
gent del nostre poble se senti acom-
panyada i atesa en aquests moments 
tan difícils que ens toca viure. 

Un bon Govern i un bon Poble, me-
reixen un bon AGERMANAMENT!  

A propósito de 
las elecciones 
autonómicas 

Cuándo esta publicación salga a la 
luz, habremos votado de nuevo en las 
elecciones al Parlament. Han sido unas 
elecciones autonómicas, y nada más, 
aunque algunos tendrán la tentación 
de darles un sentido que no tiene. 

Uno de los aspectos más bochorno-
sos, ha sido la mala fe del "govern de 
la Generalitat" que en un intento de 
acercar las mismas a sus intereses, 
cometió el error de suspenderlas 
pasándolas al 30 de Mayo. La sus-
pensión fue dictada por el vicepresi-
dente Pere Aragonés, saltándose 
sus propias atribuciones, así como 
las del Parlament, que fue quien las 
convocó. Ciudadanos era favorable 
a un retraso pero respetando las nor-
mas y la ley, cosa que no ocurrió y 
provocó que los tribunales anularan 
el decreto de suspensión. 

La normativa de mítines y concentra-
ciones en medio de una crisis sanitaria 
ha sido contradictoria. Muchas perso-
nas no pueden ir a trabajar al tener sus 
negocios reducidos o cerrados, pero 
podían acudir a concentraciones ma-
sivas saltándose las propias recomen-
daciones sanitarias. Digno de un guión 
de película de los hermanos Marx. 

Ciudadanos coherente con su posi-
ción, ha hecho una campaña básica-
mente telemática, renunciando a los 
mítines y grandes concentraciones. 
La campaña se ha seguido a través de 
las redes sociales, publicidad calleje-
ra por medio de banderolas, carteles 
y pancartas, y en los debates, en las 
televisiones y emisoras de radio. 

Ciutadans Palau, en su línea de apoyo 
a las medidas de lucha contra el CO-
VID-19, ha renunciado a instalar la ha-
bitual carpa informativa en la calle, a 
pesar de tener autorización adminis-
trativa. Hemos potenciado nuestras 
redes sociales de Facebook y Twitter y 
hemos abierto un canal en Instagram 
donde hemos publicado aspectos de 
la campaña, así como puntos del pro-
grama electoral.  

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, Noves Tecnologies  
i Govern Obert. 

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. 

Sergi Plaza (ERC) 
Regidor de Serveis Municipals i 
Economia, Innovació i Eficiència 
Energètica

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

Si voleu contactar amb els regidors i regido-
res de l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 
93 864 80 56 o escriure al correu electrònic 
info@palauplegamans.cat. 

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

PrimàriesC’s
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i Carlos  
    Sanz Lahuerta

Apicultor a Palau-solità i Plegamans

"La vespa velutina és un problema greu no només pels  
apicultors, sinó en general per la població per la seva  
agressivitat. A més, ha vingut per quedar-se  
i de moment no té depredador"

E l Carlos Sanz Lahuerta viu a Palau-solità 
i Plegamans des de fa més de 30 anys, 
al Pla de l’Alzina. La seva activitat prin-

cipal actualment,  i des de fa més de deu anys, 
és l’apicultura, gestionant apiaris d’abelles, 
un d’ells ubicat a Can Burgès, a la nostra vila. 
Produeix mel de collita pròpia que es pot tro-
bar a les principals carnisseries i fruiteries de 
la vila amb el nom de “Mel Escutia”, en honor 
al cognom del seu sogre, de qui ha heretat la 
feina com apicultor.

En què consisteix la feina d’un apicultor?  
Bàsicament, el que fem els apicultors és pro-
porcionar a les nostres abelles les millors 
condicions possibles perquè puguin elabo-
rar la mel, i a canvi, els hi traiem l'excedent, 
una part de la seva producció. L'altra part 
es queda al rusc, perquè tinguin el seu re-
bost ple de cara a l'hivern. Cal no oblidar 
que elles elaboren la mel perquè saben que 
arribarà l'hivern i la necessitaran, tant per 
la seva alimentació com per la de les cries 
que han de néixer. Jo practico l'apicultura 
transhumant. És a dir, trasllado les meves 
arnes o ruscos d'un indret a altre, segons 
l'estació de l'any, buscant sempre les diver-
ses floracions. Aquesta pràctica em permet 
recollir mel de diferents varietats. 

Quin procés es segueix per recollir la mel? 
A dins dels ruscos on viuen grups d’abelles hi 
ha els quadres amb cera i és on les abelles van 
fent de magatzem, l'eixamplen i a dins de cada 
hexàgon van depositant la mel i quan està ple 
el tanquen. Aquests quadres són els que no-
saltres agafem, posteriorment amb processos 
manuals i ajudats per alguna màquina traiem 
el tap de cera i surt la mel, per un sistema de 
centrifugació, es filtra i va al pot. 

I després la vens? M’agrada vendre directa-
ment la meva mel a qualsevol persona que 
contacti amb mi via whatsapp, per exemple. 
El boca orella funciona i cada vegada hi ha més 
persones que em demanen. I es que la mel 
agrada perquè és totalment natural o crua, és 
a dir, tal com l'elaboren les meves abelles és 
envasada. No ha sofert cap pasteurització ni 
manipulació, i per tant, conserva totes les seves 
propietats, que són moltes. No obstant també 
es pot trobar a les principals carnisseries i frui-
teries de la vila amb la etiqueta de collita pròpia 
“Mel Escutia”. A més estic adherit a la venda de 
proximitat, que és un sistema promocionat per 
la Generalitat destinat principalment als pro-
ductors del sector primari. Cal tenir present que 
els apicultors som ramaders.

Per què seria un problema que les abelles 
desapareguessin? Segons diuen diferents es-
tudis les abelles pol·linitzen el 80% dels arbres 
fruiters i altres vegetals. Per tant, si elles no pol-
linitzen, la producció d'aliments disminuiria de 
forma considerable, posant el risc l'alimenta-
ció de la població mundial. Malauradament el 
nombre total d'abelles al món disminueix any 
rere any. Degut, entre altres factors, a l'ús de 
«química» als conreus. Sort que a poc a poc hi 
ha conreus que són ecològics o no fan servir 
aquest tipus de productes tan nocius per les 
abelles i per altres insectes.

Que en penseu els apicultors de la vespa 
asiàtica? És un problema que ja ens preocu-
pa molt des de fa anys, perquè aquesta vespa 
velutina és una espècia invasora que es va 
detectar ja fa 10-12 anys a França i des d'aquí 
es va començar estendre's a poc a poc per 
tota Europa. A Catalunya, pràcticament ja la 
tenim instal·lada a tot el territori. Els apicul-

tors en les assemblees que fem, veiem que 
és un tema que s'ha de lluitar. Ja no es tracta 
d’eliminar-les, que és una missió impossible 
ara. El que es tracta és de controlar que no 
vagi a més el nombre fins que les abelles ha-
gin desenvolupat estratègies de defensa. És 
un problema greu no només pels apicultors, 
sinó en general per la població, per la seva 
agressivitat. A més, ha vingut per quedar-se 
i de moment no té depredador i una de les 
seves principals fonts d'alimentació són les 
abelles i altres insectes A més de matar-ne 
en gran quantitat les bloqueja a les abelles 
dins de l'arna i no surten a fer tot el procés 
de fabricació de mel.

Com es pot intentar combatre aquesta ves-
pa? La Generalitat ha deixat una mica el tema 
en mans dels municipis. Una de les coses que  
fem els apicultors i que funciona i, a més, és a 
l'abast de tothom que vulgui, és el trampeig.  
És a dir, la col·locació de trampes, molt senzi-
lles, amb una ampolla de plàstic fer un forat i 
posar un líquid atraient. Aquestes trampes es 
podrien col·locar per tot el poble i alhora fer 
un control de totes les captures. El trampeig 
és una cosa relativament fàcil, econòmica i que 
ens estalviaria la retirada de nius de velutines  
a l’estiu o a la tardor. 

Què hem de fer quan veiem niu d'aquests o 
una vespa a prop seu? El primer que ha de fer 
és no acostar-se. Mantenir la distància i avisar 
a la policia municipal, perquè com a minin el 
senyalitzin, si es cau. Però crec, que els pobles 
haurien d'organitzar-se amb entitats supra-
comarcals per establir acords amb empreses 
de control de plagues per tal de fer efectiva la 
retirada dels nius el més ràpidament possible 
una vegada localitzat.  
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Tipus de mel: de Mil flors recollida a Palau- 
solità i Plegamans i Sentmenat, d’Alta 
muntanya recollida al Pirineu, de Farigola 
recollida a l’Anoia i de Bosc recollida al 
Parc Natural de Sant Llorenç. 
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