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Tel. 93 865 10 01
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Tel. 900 110 112 / 93 864 71 52
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Mossos d’Esquadra Tel. 088 
Policia Local Tel. 93 864 96 96 
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Tel. 93 864 98 32
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Tel. 93 864 53 16
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Pavelló Municipal d’Esports  
Maria Víctor Tel. 93 864 55 02
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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. d'Anselm Clavé, 11
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 de Persones  
Adultes EMPA Auleda 
Tel. 93 864 04 90 - C. Don Bosco 31-33.

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

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

En aquesta edició del Butlletí Municipal del mes de 
maig trobem en portada l’aprovació de l’expedient de 
contractació per a la construcció de la nova Biblioteca 
i l’arxiu municipal de Palau-solità i Plegamans, un pas 
definitiu per fer realitat aquest projecte.

Però un dels temes més destacats d’aquesta edició és la 
organització d’una programació cultural de primavera 
i estiu amb el nom de ‘La Fresqueta’. A l’interior de la 
revista trobareu una agenda amb les activitats, els dies 
i el  lloc on se celebraran. Estigueu atents a les nostres 
xarxes socials per saber com fer les inscripcions, així com 
dels horaris definitius.

Aquest any s’ha pogut celebrar amb certa normalitat 
la Fira de Sant Jordi i l’entrega dels Premis de Prosa i 
Poesia 2021, i al Butlletí trobareu imatges de la Diada i 
informació dels guanyadors i guanyadores del concurs.

L’esport local està d’enhorabona i us informem que la 
final de la lliga europea femenina d’hoquei se celebrarà 
a Palau, així com de la construcció a la vila del primer 
camp de Discgolf de tot Catalunya.

Entre d’altres temes, podreu trobar detalls de la inaugu-
ració de la denominació de diferents parcs amb nom de 
dona, les conclusions del Pla Local de Salut, la campanya 
per promocionar els cursos del Programa de Formació i 
Inserció o l’aprovació del codi ètic de l’Ajuntament.

En aquest número hem inclòs una enquesta a doble 
pàgina que s’emmarca en l’estudi tècnic i participat de 
l’espai urbà en clau de gènere que s’està realitzant a 
Palau-solità i Plegamans.

Així mateix, podreu trobar consells davant la proliferació 
de la vespa asiàtica al municipi, una cartell per promoci-
onar el respecte a l’espai agrari de la vila i l’entrevista de 
la contraportada a Pere Farnés.  

Els plens municipals són l’últim dijous de 
cada mes. Pots 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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Pas definitiu per  
a la construcció de la  
nova Biblioteca municipal

L ’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat l’expedient de contractació 
per a les obres de construcció de 

la nova Biblioteca i l’arxiu municipal de 
Palau-solità i Plegamans. El pressupost 
de licitació total de licitació amb IVA és 
de 5.066.496.48 €. Els treballs de construc-
ció de la nova Biblioteca i l’arxiu tenen un 
termini d’execució de 15 mesos des del 
moment en que comencin les obres. 

L’edifici de la nova Biblioteca ha de ser 
el primer edifici de Catalunya amb aques-
tes característiques i dimensions que es 
construeixi amb energia geotèrmica. Serà 
un edifici cilíndric, lluminós i diàfan. 

A més de la biblioteca, s'inclourà un 
auditori -que es podrà utilitzar de forma 
completament independent-, l’arxiu mu-
nicipal i una cafeteria amb terrassa. Les 
àrees públiques estaran distribuïdes en 
dues plantes, si bé cal sumar-hi un soter-
rani, on hi haurà la zona restringida, amb 
sales de treball intern, un magatzem, un 
dipòsit documental, maquinària...

La regidora de Cultura Eva Soler, va 
voler destacar que aquesta aprovació al 
ple és un “pas més per fer realitat aquest 
equipament tan necessari per als nos-
tres veïns i veïnes”. Soler també va voler 
agrair la feina de tot l’equip tècnic que ha 

redactat plecs del projecte de construcció 
de la Biblioteca. 

PLAÇA I ESPAI ENJARDINAT
La reurbanització de l’entorn és un dels 
punts forts del projecte. L’edifici estarà en-
voltat d’una plaça, d’un espai enjardinat 
que inclourà una nova escalinata. Aquesta, 
seguint el contorn circular de l’edifici, salva-
rà el desnivell entre les avingudes Catalunya 
i Nostra Senyora de Montserrat, eliminant 
l’actual cul-de-sac del carrer Sant Genís. El 
nou equipament s’alçarà al terreny munici-
pal on ara es troben les pistes de petanca, 
al costat de la plaça de l’Alzina.  

Subvencions de la Diputació i la Generalitat
La construcció de la nova biblioteca ha 
obtingut diferents subvencions d’orga-
nismes supramunicipals com la Diputa-

ció de Barcelona i també compta amb el 
suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.   

400.000 €126.654,81€ 

811.398,30€ 202.849,58€

Departament de Cultura 
suposen un 7,90%  

del pressupost total

PUOSC, el Pla únic d’obres  
i serveis de Catalunya 

suposen un 2,50% del pressupost

Diputació de Barcelona 
suposen un 16,01%  
del pressupost total

Diputació de Barcelona 
suposen un 4% del pressupost total

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora de Cultura

“És un pas més per fer realitat 
aquest equipament tan necessari 
per als nostres veïns i veïnes”. 
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Èxit de la campanya  
OrientAcció

L a campanya d’orientació acadèmi-
ca OrientAcció; tria on, quan i com, 
de la regidoria de Joventut, s’ha fet 

aquest any en format virtual i presenci-
al. Els tallers “A la recerca de l’Ikigai”, 
adreçat als alumnes de 4t d’ESO dels  tres 
centres d’Educació Secundària, han arri-
bat a més de 200 joves.

Els alumnes de l’últim any de la ESO 
van realitzar un joc immersiu on s’havien 
d’obrir diferents candaus i resoldre enig-
mes i preguntes. Havien de buscar infor-
mació sobre les diferents opcions acadè-
miques, els diferents itineraris formatius i 
la preinscripció acadèmica. 

Arran de la situació de pandèmia s’han 
fet servir les xarxes socials i les platafor-
mes digitals com a eines divulgatives.

Durant el primer trimestre de l’any 
s’han realitzat 52 assessoraments 
específics de l’àmbit acadèmic. 
Si vols demanar cita prèvia a 
l’Oficina d’Assessorament Jove 
de l’Espai Jove l’Escorxador pots 
enviar un correu electrònic a  
joventut@palauplegamans.cat 
o trucar al 93 864 51 18.  

VEÏNS I VEÏNES  
COMPRANT LLIBRES

Sant Jordi 2021

FIRA SANT JORDI A LA 
PLAÇA DE CA L'ESTRUCH

L'ALCALDE, ORIOL LOZANO, LA REGIDORA, LAURA NAVARRO, I EL REGIDOR, JORDI PLAZA, VISITANT LA FIRA

FIRA SANT JORDI A LA 
PLAÇA DE CA L'ESTRUCH

PARADA DE FLORS A  
LA PLAÇA DE CA L'ESTRUCH

L’Ajuntament 
lliura els  
Premis  
Sant Jordi 
de Prosa i 
Poesia 2021

E l 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, 
els jardins de la Masia de Can 
Cortès van acollir l’entrega de 

premis de la 30a edició del concurs lite-
rari de Prosa i Poesia Sant Jordi 2021. 
L'acte va comptar amb la col·laboració 
de l'Escola Municipal de Música. La seva 
directora, Anna Soley, va ser l’encarre-
gada de presentar l’acte, acompanyada 
de la música de Paulí Penya i Marc He-
ras durant la lectura dels fragments de 
les obres guardonades. 

L’alcalde, Oriol Lozano, la regido-
ra d'Ocupació i Benestar, Laura Na-
varro, el regidor de Joventut Ignasi 
Fargas i membres del Jurat van ser els 
encarregats de fer entrega dels guar-
dons als guanyadors i guanyadores. 
Aquest any s’han presentat 96 obres 
entre prosa i poesia, rècord de par-
ticipació del certàmen.  

S'han repartit 20 guardons,  
entre premis i mencions:

CATEGORIA INFANTIL A. Prosa
• 3r Premi: Maria Popescu Puig
• 2n Premi: Julia Gonzàlez Cerrillo
• 1r Premi: Aina Roman Piquer

CATEGORIA INFANTIL A. Poesia
• 1r Premi: Zoe Marin Garcia 

CATEGORIA INFANTIL B. Prosa  
• 3r Premi: Marta Duran Llorca
• 2n Premi: Ona Ibarz Casal
• 1r Premi: Jana Civit Soler 

CATEGORIA INFANTIL B. Poesia  
• 1r Premi: Biel Osuna Cosín

CATEGORIA JUVENIL. Poesia
• Premi Menció Jurat: Júlia Jiménez 

Chevallard
• Premi finalista: Mara Delgado 

Jiménez
• 1r Premi: Aina Civit Soler

CATEGORIA JUVENIL. Prosa
• Premi Menció Jurat: Anna Ortiz 

Catalan
• Premi finalista: Lorena Telleria 

Laragnou
• 1r Premi: Lara Arranz Sanchez

CATEGORIA ADULTS. Poesia
• Premi Menció Jurat: Maria del 

Carmen Esteve Bofarull
• Premi finalista: Helena Nuñez Diaz
• 1r Premi: Oriol Solà Prat

CATEGORIA ADULTS. Prosa
• Premi Menció Jurat: Eva Maria 

Pelegrí
• Premi finalista: Joan Puig Pérez
• 1r Premi: Andrea Coca Gómez

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor de joventut

“L’OrientAcció són uns tallers cabdals per 
a l’orientació de l’alumne de 4t, ja que 
rebre una bona orientació els permetrà 
fer allò que realment els interessa i 
sentir-se satisfets amb la seva elecció”. 
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PROGRAMACIÓ 
D’ACTIVITATS 
CULTURALS DE 
PRIMAVERA I 
ESTIU A L’ AIRE 
LLIURE
ELS MESOS DE MAIG,  JUNY 
I JULIOL, GAUDIM D’UNA 
ÀMPLIA PROGRAMACIÓ 
D’ACTIVITATS CULTURALS A
L’ AIRE LLIURE!

Estigueu atents/es a les xarxes socials de 
l’Ajuntament i a www.palauplegamans.cat per 
saber els horaris concrets de les activitats.
La programació es podria veure alterada arran 
de les mesures preventives per la COVID 19

MAIG
Dissabte 8 de maig
CONCERT KOVITCH
Lloc: Pista coberta | Aforament: 200 persones 

Dissabte 22 de maig
EXPOSICIÓ “YO DUELO” D’ÓSCAR FILLOLA
Lloc: Plaça de la Vila | Accés: lliure 

Dissabte 29 de maig
SAFARI DE LA BALDUFA TEATRE
Lloc: Plaça de ca l’Estruch |  Aforament limitat 

JUNY
Divendres 4 de juny
PIANO MARIA CANALS
Lloc: Plaça de la Vila

Dissabte 12 de juny
TRIBUT A LA NIT DEL SANT JORDI AMB CAT 
ROCK
Lloc: Plaça de Ca l’Estruch | Aforament limitat 

JULIOL
Dissabte 3 de juliol
CINEMA A LA FRESCA
Lloc: Hostal del Fum (Pel·lícula a determinar)

Dimarts 6 de juliol
SARDANES A LA FRESCA 
Lloc: Masia de Can Falguera | Aforament limitat
Per assistir-hi cal inscripció prèvia a: 
agrupaciosardanista@hotmail.com

Dissabte 10 de juliol
TALLER DE CIRC EN FAMÍLIA – TUSÍ(K)CIRC)
Lloc: Plaça de la Vila | Aforament limitat

Dimarts 20 de juliol
SARDANES A LA FRESCA 
Lloc: Plaça de ca l’Estruch | Aforament limitat
Per assistir-hi cal inscripció prèvia a: 
agrupaciosardanista@hotmail.com

INSCRIPCIONS 
GRATUÏTES A

palauplegamans.koobin.cat
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La vila acull el primer camp  
de Disc Golf de Catalunya 

L es obres de construcció del camp de 
Disc Golf al parc de l’Hostal del Fum 
han finalitzat. És el primer camp 

de disc golf de tot Catalunya i permetrà 
la realització de campionats internacio-
nals. L’alcalde i regidor d’Esports Oriol 
Lozano va visitar els treballs juntament 
amb l’entitat local que hi ha col·laborat, 
els Ultimate Flying Squirrels. 

El Disc Golf és una activitat on hi po-
den participar persones de totes les edats 
i consisteix en llançar un disc volador cap 
a un objectiu, combinant el joc del frisbee 
amb el golf. 

El disseny del camp s’ha adaptat al 
parc existent repescant la seva configu-
ració actual i els seus usos, amb uns forats 
combinant els arbres i els espais oberts. 
S’ha tingut en compte també evitar una 
confrontació amb la zona de major interès 
ornitològic i de relax a més dels llocs de la 
zona de pícnic i de jocs infantils. 

Hi ha 18 forats de forma que els 9 pri-
mers són més curts i senzills i els 9 restants 
són de major complexitat tècnica i de ma-
jor longitud. 

D’aqueta manera el camp està prepa-
rat per a tot tipus d’usos de discgolf, des 
d’iniciació fins a nivells d’expert. 

Per altra banda la instal·lació d’aquest 
camp va estretament lligada a un projecte 
educatiu dinamitzat per l’equip local de 
Discgolf els Ultimate Flying Squirrels con-
juntament amb equips de Sabadell i pro-

Apunt d'alcalde 
Oriol Lozano 
Alcalde i regidor 
d’esports

“Aquest camp permetrà donar 
a conèixer la vila a través de 
la realització de campionats 
internacionals i nacionals. ”. 

Palau-solità i Plegamans  
acollirà la final a 8 de la lliga  
europea femenina d’hoquei
Es jugarà del 27 al 30 de maig amb  
i l’HC Palau en serà l’organitzador

E l Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor acollirà del 27 
al 30 de maig la final a 8 de la lliga europea femenina 
d’hoquei. La candidatura presentada per l’HC Palau ha 

estat la guanyadora per davant d’altres clubs d’arreu.
La final a 8 la disputaran a més de l’HC Palau (subcampió 

l’any passat) tres equips catalans més com el Voltregà (darrer 
guanyador), el Manlleu i el Cerdanyola, també el Telecable Gi-
jón i tres equips portuguesos, el Benfica, l’Stuart i el CACO.  

fessors d’Educació Física de La universitat 
d’Oviedo (qui van introduir aquesta pràcti-
ca per primera vegada a l’estat espanyol). 

Aquest projecte educatiu consistirà en 
una unitat didàctica per instituts en l’assig-
natura d’Educació Física i alhora inclogui 
activitats adaptades en matemàtiques i fí-
sica. D’aquesta manera pretenen acostar 
aquest esport als i les més joves.  

El Disc Golf és una 
activitat on ho poden 
participar persones de 
totes les edats
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Inauguració de tres parcs  
amb noms de dones il·lustres 
Neus Català i Pallejà, Clara Campoamor  
Rodríguez i Enriqueta Gallinat i Roman són  
les tres dones amb les quals s’han rebatejat  
tres parcs de Palau-solità i Plegamans 

L ’antic parc del Pla de L’Alzina serà 
ara el de Clara Campoamor Rodrí-
guez, una escriptora i política gran 

defensora dels drets de la dona i impulsora 
del dret al vot femení aprovat l’any 1931. 

El parc de Can Falguera s’ha rebatejat 
amb el nom d’Enriqueta Gallinat i Ro-
man, política catalana durant els anys de 
la Segona República i ferma lluitadora pels 
drets de les dones. 

El parc de Can Duran es diu ara Neus Ca-
talà i Pallejà. Català va sobreviure al camp de 
concentració nazi de Ravensbrück i va ser una 
gran activista antifeixista durant la seva vida. 

També va lluitar per la defensa de la memòria 
de les dones que van morir al camp nazi. 

En l’acte, celebrat el dimecres 10 de 
març als tres parcs, van assistir-hi regi-
dores del consistori i membres també 
del govern i de l’oposició. Va ser presidit 
per la regidora d’Igualtat, Feminisme i 
Polítiques LGTBIQ+, Patricia Freire, qui 
va explicar que “la nomenclatura d’una 
ciutat és el mapa de la memòria i és una 
eina important perquè es reconegui a 
qui mereixen ser visibles”. 

A més de les plaques, també s’identifi-
quen amb codis QR la biografia de cadas-

cuna de les dones il·lustres amb les quals 
s’ha decidit canviar el nom dels parcs. 

Durant l’acte van tenir protagonisme les 
regidores del consistori: Patricia Freire (ERC), 
Eva Soler (ERC), Laura Navarro (JxPsiP), Gi-
ovanna Sánchez (PSC), i Núria Solà (Primà-
ries). Cristina Pérez (PSC) va excusar la seva 
presència per motius personals.  

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
Regidora d’igualtat, 
feminisme i polítiques 
LGTBIQ+  

“La desigualtat en els noms dels 
carrers és un reflex de la desigualtat 
històrica de gènere i és per això que 
hem d’incorporar la perspectiva de 
gènere en l’espai públic”. 

Ajut econòmic anual per al pagament  
de l'impost de béns immobles (IBI)
Si es compleixen els requisits,  
la subvenció pot ser des del 50 al 100% 

L ’àrea de Serveis Socials, l’Ajunta-
ment destina prestacions econò-
miques per atendre situacions de 

necessitats puntuals, urgents i bàsiques 
de la ciutadania. És el cas dels Ajuts per 
a l’Impost sobre Bens Immobles IBI, per 
un import parcial del 50% o bé del 100%. 
Aquest ajut s’ha creat per pal·liar la càrre-
ga tributària de la quota liquida de l’im-
post corresponent a l’habitatge habitual a 
Palau-solità i Plegamans per l’any en curs. 

Les bonificacions s’apliquen  per re-
duir o compensar l’import de l’IBI a de-
terminats immobles i a aquelles persones, 

propietàries o llogateres, que compleixin 
condicions familiars o de renda previstes 
a la normativa vigent.  

Cita prèvia a través del 
telèfon de l’Ajuntament 
Tel. 93 864 80 56  
o de la pàgina web

Si voleu més informació 
i conèixer els requisits 
i criteris per a la 
concessió d’aquest ajut, 
consulteu aquest enllaç. 

Apunt de regidor 
Sergi Plaza 
Regidor d'Economia

“Aquestes ajudes municipals estan 
pensades per cobrir tots aquells supòsits 
on no arriba la llei actual, que en tractar-se 
d'un impost regulat per l'Estat, no permet 
als Ajuntaments fer cap alteració”. 
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Una espècie exòtica en expansió
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Les reines hiver-
nen a l’espera del 
bon temps

Les reines creen el vesper primari 
on neixen les primeres obreres.
                           El vesper primari sol 
                                    ser petit i el fan 
                                         un lloc protegit, 
                                              molt sovint 
                                                 en construccions 
                                                      humanes.

                            La colònia es 
                           trasllada al vesper 
                           secundari i creix 
                          l’activitat. Aquest
                     vesper és molt més gros
                   i sol estar a gran alçada 
              en arbres de fulla caduca
         (pollancres, àlbers,plataners,
 robínies...) a prop de rieres.

Neixen les 
noves reines 
i s’aparellen 
amb els mascles. 
Surten entre 200 i 
500 reines del vesper.

Hivern

Primavera

EstiuTardor

El Pla Local de Salut  
continua avançant

U n total de 157 persones van par-
ticipar entre el 18 de febrer i el 21 
de març a l’enquesta habilitada 

(online i presencial) per dir la seva sobre 
els determinants de la Salut a millorar per 
incorporar-los al Pla d’acció del Pla Lo-
cal de Salut de Palau-solità i Plegamans 
2020-2024.

Del total de persones que van realit-
zar l’enquesta, 142 van fer-ho online i 15 
mitjançant la butlleta. Tots els barris han 
estat representats en les enquestes i amb 
uns percentatges similars, essent el barri 
del Centre, Mas Pla, Pla de L’Alzina i Can 

Cortés els més representats. La població 
d’entre 36 i 45 anys ha estat la que més 
ha participat i quant a sexe, la participació 
més alta ha estat en dones. 

Ara, el Pla Local de Salut es troba en la 
fase d'anàlisi de les enquestes i, les pro-
postes que en sorgeixin quedaran reflec-
tides al Pla Local de Salut. Quan s’obtingui 
tota la informació es realitzarà un retorn 
a la població.

El Pla local de Salut neix amb la clara 
vocació de convertir-se en una eina de tre-
ball per orientar i implementar arreu del 
municipi les polítiques de salut a dur a ter-

me, de forma transversal, amb totes les  
regidories i altres administracions, i amb 
la col·laboració i treball en xarxa amb les 
entitats, associacions, ciutadania, etc.   

Apunt de regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de salut pública

“L'objectiu és establir un marc de 
referència per a totes les actuacions 
públiques en matèria de salut i 
benestar que es desenvolupen a 
nivell de govern local”. 

Campanya per promocionar  
la inscripció als Programes  
de Formació i Inserció (PFI)
S’ha gravat un vídeo amb testimonis  
i experiències d’alumnes, docents i famílies

E l Programa de Formació i Inserció (PFI) i el Pla de Tran-
sició al Treball (PFI–PTT), que s’adreça a joves majors de 
16 anys que no es graduen a l'ESO, ha iniciat el període 

d’inscripcions per al proper curs 2021-2022. Aquests programes 
de la Generalitat de Catalunya, que a Palau-solità i Plegamans 
organitza del Servei de Desenvolupament i Ocupació (DESOC) 
de l’Ajuntament, inicien els i les joves en la formació professional, 
amplien la seva formació bàsica i els atorga un títol que amplia 
les possibilitats d’aconseguir feina o de continuar estudiant. 

Tenen una durada d’un curs escolar (octubre-juny), amb 
pràctiques en empreses incloses, i atorguen un certificat amb 
efectes laborals i acadèmics com a auxiliar en el sector profes-
sional que cada jove hagi triat.

Per promocionar aquest servei i les oportunitats que pot 
proporcionar als i les joves de la vila, l’Ajuntament ha gravat un 
vídeo amb els testimonis i les experiències d’alumnes, ex-alum-
nes, docents i famílies. Allà expliquen els beneficis d’aquests 
programes i com han canviat la vida de les persones implicades. 
Podeu trobar els vídeos al web municipal www.palauplega-
mans.cat i a les xarxes socials municipals.  

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Ocupació i Empresa

“Amb aquesta campanya hem volgut donar a 
conèixer els beneficis d’aquests programes 
formatius que han donat una sortida a més de 
400 joves des de fa més de 20 anys”. 
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                     vesper és molt més gros
                   i sol estar a gran alçada 
              en arbres de fulla caduca
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Delimitar les pautes per a les 
relacions adequades entre els àmbits 
de govern i administració i normalitzar 
les relacions personals internes.

Reforçar els estàndards de 
conducta en l’exercici de les 
responsabilitats públiques.

S’aprova el codi ètic  
i de bon govern de  
l’Ajuntament  

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat el Codi 
Ètic i de Bon Govern, per tal de recollir els principis, les 
regles i els models de conducta a seguir per les persones 

que ocupen càrrecs electes i per a tot el personal. 
El nou codi ètic estableix la relació entre els càrrecs electes, 

així com entre el govern municipal i l’oposició, mantenint, per 
exemple, reunions periòdiques per donar compta d’iniciatives 
i afavorir el consens.

L’Ajuntament designarà una Comissió d’Ètica perquè faci un 
seguiment i una avaluació periòdica del Codi Ètic. Els membres de 
la Comissió seran nomenats al ple municipal. Aquestes revisions 
periòdiques es duran a terme, com a mínim, un cop l’any.  

Les persones majors  
de 65 anys podran utilitzar  
gratuïtament el bus urbà
L’Ajuntament ha adquirit títols socials 
T-10 d’una zona destinats a la gent gran

A partir del 8 de març, els veïns i veïnes de Palau-solità i 
Plegamans majors de 65 anys empadronats al municipi, 
poden fer ús de l’autobús urbà (Línia 296) gratuïtament.

Les persones majors de 65 anys podran recollir el títol social 
T-10 d’una zona a les oficines de l’Ajuntament de Palau-so-

lità i Plegamans de dilluns a 
divendres de 15 a 20 hores i 
beneficiar-se d’aquest servei 
de transport públic. 

Per poder recollir-la hauran 
d’acreditar, mitjançant el DNI, 

l’edat i lloc de residència.   

Definir les línies bàsiques que han 
de presidir la gestió municipal.

Incorporar les estratègies 
d’actuació per a la consecució 
d’una democràcia real i efectiva, a 
través de la participació ciutadana 
i del govern obert.

Integrar la dimensió ètica en  
el funcionament de l’Ajuntament.

Els objectius específics 

Aquí pots consultar  
el Codi ètic i  
de bon govern

Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de mobilitat  
i transport

“Des de l’Ajuntament hem volgut promocionar 
aquest servei, per potenciar el transport 
públic urbà i facilitar a les persones grans la 
mobilitat dintre del municipi.” 

El nou document reforçarà els 
estàndards de conducta en l'exercici 
de les responsabilitats públiques

CIUTADANIA10 



Com  
experimentem  
l’espai urbà?
Per reforçar els valors 
cívics i construir una 
societat més justa i 
igualitària per a totes 
les persones

L ’enquesta s’emmarca en l’estudi 
tècnic i participat de l’espai urbà en 
clau de gènere que s’està realitzant 

a Palau-solità i Plegamans. L’objectiu 
és aportar informació directa sobre les 
vivències de la ciutadania del municipi 
tenint en compte aspectes sovint invisi-
bilitzats, com són les discriminacions, de-
sigualtats i violències per raó de gènere.

El qüestionari és totalment anònim i 
serà processat amb el propòsit de millorar 
Palau-solità i Plegamans, així com reforçar 
els valors cívics i construir una societat més 
justa i igualitària per a totes les persones.    

Ocupació
 ❒ Treball no remunerat  

 (cura de familiars, feines  
 de la llar, etc.)

 ❒ Treball remunerat 
 ❒ Les dues anteriors
 ❒ A l’atur o sense ocupació
 ❒ En situació d’economia  

 submergida

Sector professional
 ❒ Administració, banca i serveis financers 
 ❒ Construcció 
 ❒ Comerç-hoteleria
 ❒ Indústria (metall, química, etc.) 
 ❒ Indústria digital (informàtica, noves    

    tecnologies, etc.)
 ❒ Serveis socials i sanitaris
 ❒ Altres serveis (neteja, reparació,   

 transport, etc.)

Nivell d’estudis finalitzats
 ❒ Educació   

 primària
 ❒ Educació   

 secundària
 ❒ Cicle Formatiu  

 / Batxillerat
 ❒ Estudis   

 universitaris

Participa-hi.
Retalla la butlleta i diposita-la  
a les urnes que trobaràs a:
» Ajuntament - Can Cortès
» Espai jove l’Escorxador
» Edifici Serveis Tècnics (Ajuntament)

Respon a l’enquesta  
fins el 24 de maig

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

1. Si vius a Palau-solità i Plegamans, quants anys fa 
que hi vius?

 ❒ Menys de 5 anys
 ❒ Entre 5 i 10 anys

 ❒ Fa més de 10 anys
 ❒ Sempre hi he viscut

2. Creus que estan ben senyalitzats els carrers, 
places, serveis i altres llocs municipals d’interès

 ❒ Sí,    
 totalment

 ❒ Sí,   
 parcialment

 ❒ No, s’ha de  
 millorar

3. Indica, si ho consideres, quins llocs del municipi caldria 
senyalitzar millor...

4. Com acostumes a desplaçar-te pel municipi?  
 ❒ A peu
 ❒ Bici, patinet

 ❒ cotxe, moto
 ❒ transport públic

5. Si et desplaces a peu, en bicicleta o patinet, què 
milloraries perquè els desplaçaments siguin més 
segurs i agradables? 

 ❒ La xarxa de carrils bici     
 ❒ Els passos de vianants

 ❒ La pacificació del trànsit
 ❒ Altres...

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

6. Si et desplaces en transport públic, creus que 
les parades es troben ben distribuïdes per tot el 
municipi i hi ha bona freqüència? 

 ❒ Caldria 
millorar la 
distribució i la 
freqüència 

 ❒ S’hauria 
de millorar la 
distribució de 
les parades

 ❒ S’hauria 
de millorar la 
freqüència

 ❒ Hi ha bona 
distribució i 
freqüència
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www.palauplegamans.cat

9. Consideres que els espais esportius a l’aire lliure 
del municipi contemplen la possibilitat de fer-hi 
diferents esports atenent a criteris d’inclusivitat 
(diversitat de gènere, diferents edats, persones 
amb diversitat funcional...)? 

 ❒ Sí  ❒ No

7. Indica quina és la franja horària i la línia de busos 
on detectes més mancances... 

15. Quins llocs del municipi et semblen més 
insegurs? 

 ❒ Aparcaments
 ❒ Places/parcs
 ❒ Carrers
 ❒ Solars sense activitat

 ❒ Zones amb locals  
 d’oci nocturn 

 ❒ Parades de bus
 ❒ Altres...

16. Hi ha alguna franja horària que associïs a més 
sensació d’inseguretat (dia i nit)? 

 ❒ Matí (7 h-12 h)
 ❒ Migdia (12 h-16 h)
 ❒ Tarda (16 h-19 h)

 ❒ Vespre (19 h-21 h)
 ❒ Nit (21 h-7 h)

17. Indica els factors que li generen inseguretat?
 ❒ Mala il·luminació
 ❒ Carrers sense gent

 ❒ Poca presència policial
 ❒ Altres...

18. Has patit alguna agressió o assetjament per raó 
de gènere o orientació sexual a l’espai públic de 
Palau-Solità i Plegamans? (si la resposta és “No” o 
no vol contestar, ja ha acabat l’enquesta)

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Preferiria no   
     contestar

20. Vas denunciar els fets a la policia? 
 ❒ Sí  ❒ No

21. Si no els vas denunciar, podries indicar per quin 
motiu? 

 ❒ Per por  ❒ Crec que no      
         serveix de res

 ❒ Altres...

19. Podries indicar a quin lloc i en quina franja 
horària va passar?

8. Enumera quines són les places i els espais verds 
que més utilitza? 

10. Podries indicar quins espais es podrien millorar 
atenent a criteris d’inclusivitat que permetin que 
l’espai públic sigui per a totes les persones (llocs 
amb barreres arquitectòniques, llocs on la pràctica 
esportiva està molt masculinitzada, etc.)?

11. Quins elements de cures i d’atenció a les 
persones creus que són més importants a l’espai 
públic?  

 ❒ Banys públics
 ❒ Canviadors per a nadons
 ❒ Bancs a l’ombra

 ❒ Fonts
 ❒ Altres...

12. L’espai públic de Palau-solità i Plegamans dona 
visibilitat a les dones i a la seva història (plaques 
dels carrers, monuments, murals, etc.)?  

 ❒ Sí, totalment  ❒ Sí,       
         parcialment

 ❒ No, s’ha de   
 millorar

13. En cas que creguis que es pot millorar la 
visibilitat de les dones al municipi, com consideres 
que es podria aconseguir (exposicions, murals, 
plaques dels carrers, etc.)?

14. Consideres que hi ha usos lingüístics o imatges 
que poden ser discriminatoris per raó de gènere o 
d’orientació sexual a l’espai públic (publicitat a la 
via pública, etc.)? En podries posar algun exemple 
del municipi?

Participa-hi!
Respon a l’enquesta  
fins el 24 de maig
Gràcies per la teva  
col·laboració
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Durant les caminades i excursions, o 
quan feu esport, respecteu la feina de 
les persones que cuiden i treballen en 
el sector agrícola

Per cuidar els espais agraris 
i zones de conreus:

Dugueu els animals lligats i recolliu
els seus excrement

Respecteu la fruita, verdura o qualsevol 
material dels camps de conreu, són 

propietat privada

Respecteu els camps de conreu 
(estiguin cultivats o no).

Seguiu els camins marcats.

Deixeu l’entorn net i sense deixalles

Respectem i protegim
el nostre espai agrari

L’activitat agrària té benefi cis ambientals i ens 
ajuden en l’adaptació al canvi climàtic, a part 
del valor com a identitat cultural i patrimonial 
del municipi. Sabies que els camps de conreu...
• Conserven la biodiversitat.
• Són refugis climàtics que redueixen l’impacte 

de l’escalfament global.
• Regulen els fl uxos d’aigua, nutrients i carboni.

Gaudeix del paisatge agrari sense malmetre'l

Apunt de regidor 
Jordi Plaza 
Regidor Medi Natural

“Hem de protegir i respectar l'espai 
agrari que ens envolta. Hem de gaudir 
del paisatge sense malmetre'l”. 
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El govern municipal 
d’ERC aprova 
l’eliminació de tots 
els contenidors de 
residus de la vila 
sense escoltar les 
preferències dels 
veïns i veïnes de 
Palau
A fi de donar compliment dels percen-
tatges de recollida selectiva establerts 
per la Unió Europea, tots els Ajunta-
ments del nostre entorn estan disse-
nyant nous sistemes adaptats a les 
realitats dels seus diferents barris, a 
fi de garantir més facilitats als seus 
ciutadans i ciutadanes en la sepa-
ració correcta de les escombraries.

Paradoxalment, a Palau-solità i Ple-
gamans hem viscut la situació oposa-
da: El govern d’ERC ha optat per la im-
posició d’un model de recollida porta a 
porta 5 fraccions a tota la vila, eliminant 
tots els contenidors del municipi; fent 
un cop més cas omís a les preferències 
i necessitats dels vilatans i vilatanes, i a 
les diferents realitats de cada barri.

De la mateix manera des del Grup 
Municipal del PSC-CP volem denun-
ciar que no només no s’han tingut en 
compte, en una decisió tan rellevant 
per a la vila, les preferències dels veïns 
i les veïnes, sinó que en un exercici pro-
pagandístic, el passat mes d’octubre 
vam haver d’assistir a una ficció de 
procés participatiu on es demanava 
als ciutadans que escollissin quina 
hora preferien per a la recollida de 
les 5 fraccions, sense poder posici-
onar-se sobre el model de recollida. 

Cal destacar a més, que els experts 
indiquen que per garantir l’èxit dels 
nous models de separació intensi-
va de residus, cal comptar amb una 
bona acollida ciutadana del sistema 
implementat, de manera que es fa im-
prescindible la participació real de 
la ciutadania en el co-disseny del sis-
tema. A més, per tal de fer conviure el 
nou sistema amb uns carrers nets, els 
estudis indiquen que és imprescin-
dible ampliar la neteja viària fent 
especial incidència en l’aigualeig 
de voreres.  

Junts avancem!

La gestió diària d'un Ajuntament 
com el nostre amb un pressupost 
anual pròxim als 20 M d'Euros, ge-
nera un cúmul de noticies diàries 
difícils d'assimilar.

No obstant això, des de Junts volem 
destacar tres projectes que represen-
taran un gran impacte i avenç per a 
les persones del nostre poble, atès 
que es tracta d'equipaments que 
aporten millores en els àmbits de la 
Cultura, de l’Esport, de la Salut i de 
l’Ocupació. Ens referim:

1r A l'aprovació al ple del mes de fe-
brer, per unanimitat, de l'expedient de 
contractació de les obres de construc-
ció de la Biblioteca i Arxiu Municipal. 
Equipament llargament esperat i que 
si res més no ho endarrereix, esperem 
sigui una realitat abans de les noves 
eleccions municipals.

2n El passat 26 de març, l'empresa 
consultora ITIK va comunicar a 
l'equip de govern la finalització de 
l'estudi de viabilitat de la nova pis-
cina coberta, en el que representa 
l’inici de les gestions necessàries 
per assolir aquest equipament tant 
reclamat per la ciutadania.

3r Finalment, la definitiva llum ver-
da al polígon industrial de llevant i 
PAU de Can Planes. Els polígons exis-
tents compten amb una considerable 
antiguitat, absència de sòl disponible 
per a noves construccions i moltes de 
les seves naus manquen de les condi-
cions per a la implantació d'empreses 
de nova generació. Per aquest motiu, 
el de Llevant és una gran oportunitat 
per al futur industrial de PsiP amb 
la creació de riquesa implícita i per 
tant, de Catalunya, a la altura dels 27 
projectes presentats pel conjunt dels 
actors econòmics del país per a ser 
finançats pels fons europeus Next 
Generation.

Des de Junts, continuem treballant 
en altres projectes, també del nos-
tre programa electoral, com sempre 
enfocats a la millora de la qualitat de 
vida dels nostres conciutadants.  

Toca revisar  
el POUM

Durant les últimes setmanes s’ha par-
lat molt del desenvolupament urba-
nístic del nostre poble, i en concret del 
PMU-07 Camí Reial amb la intenció 
de confondre a la ciutadania i generar 
crispació per interès electoralista. 

En primer lloc volem desmentir que 
s’estigui per construir cap centre co-
mercial, el que s’ha presentat per 
part dels propietaris dels terrenys 
és un projecte amb 2.175m2 d’ha-
bitatges i  3.160m2 de sòl comercial 
destinats a locals en planta baixa i 
un supermercat. Aquest projecte 
compleix amb els requisits de la 
fitxa inclosa en el POUM aprovat el 
2015 pel Govern PSC – ICV – VdePsiP, 
que estableix un màxim de 5.015m2 
d’habitatge (no en defineix el mí-
nim) i un mínim de 885m2 de sòl 
comercial (no en defineix el màxim).  

Cap Pla de Millora Urbana (PMU) de-
fineix l’ordenació concreta del sector, 
quan es vol executar cal redactar 
un Planejament Derivat que ho 
faci, precisament és el que ara s’ha 
aprovat inicialment i està en revisió. 
L’aprovació inicial és un tràmit que 
no es pot negar si més del 50% dels 
propietaris del sector es posen d’acord. 

Si el PSC volia evitar aquests tipus 
de projectes, ho hauria d’haver 
previst en la redacció del POUM i 
no esperar que altres gestionem 
la pèssima planificació urbanística 
que ens han deixat.

Per aquest motiu, pel problema de 
l’habitatge al nostre municipi i per 
buscar una millor solució pels barris 
pendents d’urbanitzar, s’ha endegat 
una revisió del POUM. Cal esperar 
a les conclusions d’aquesta revisió, 
però és evident que un POUM on es 
preveu executar, en els primers sis 
anys, més de 40 sectors urbanístics 
dels quals només se n’han iniciat 
una dotzena necessita una revisió 
en profunditat que ens porti a cor-
regir errors, buscar solucions més 
adequades als temps actuals i sem-
pre pensant els habitants.  

ERC PSC Junts x Palau
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Potser...  
només somnis

Encara convivim amb la pandèmia, 
la Covid-19 segueix fent mal i ge-
nerant dolor i patiment a moltes 
famílies. No podem obviar el nos-
tre temps. Ens ha tocat viure una 
experiència dramàtica i incerta i, no 
per menys esperada, no impossible.

Vivim en un poble, el que era nostre 
o vam escollir, pensant que sempre 
seria això, un poble...no molt gran 
però amb els suficients serveis i 
prestacions per dur una vida tran-
quil·la, senzilla, plàcida i en creixent 
sostenibilitat. 

 Respectem que el pensament lliure 
de les persones pugui fer desitjar una 
altra tipologia de població (més gent, 
més edificis, més cotxes, més...més 
de tot). Nosaltres, des del nostre Grup 
Municipal i, sense ànim de menyste-
nir cap opció, preferim el  poble que 
som ara, els nostres paisatges, els 
nostres carrers, els nostres arbres, la 
identitat que poc a poc es va gestant... 
i ens inquieta la paraula POUM. Ente-
nem que cal dinamitzar i actualitzar 
les poblacions, contemplar avenços 
socials i econòmics, vetllar per  la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes i 
procurar-los-hi habitatges dignes i 
llocs de treball que els permetin viure 
l’esperança dels seus somnis. 

El desenvolupament del POUM, que 
sospitem no es va gestar precisament 
amb aquesta premissa, ens preocupa. 
Ens intranquil·litza el creixement des-
mesurat que es pot produir, les noves 
construccions, els polígons industri-
als que poden dinamitar els bons 
paisatges que gaudim i contemplem. 

No ens posicionem en contra del pro-
grés, però sí confiem que el govern 
actual neutralitzi amb encert, seny i 
bona salut l’intent, d’altres períodes, 
de convertir Palau-solità i Plegamans 
en una ciutat grisa i freda que deixaria 
enrere la flaire de ser només un poble. 
Sí, un poble modern, amb expectati-
ves, però conservant sempre allò que 
teníem o que hi vam venir a buscar.  

Las vulnerabilidades 
de internet

A principios de año, el Ayuntamien-
to de Palau junto con otros Ayunta-
mientos, fue víctima de una estafa 
que en nuestro caso ha implicado un 
quebranto de cerca de 350.000 € para 
las arcas municipales.

Detectada esta situación, el propio 
equipo de gobierno informó a los 
grupos municipales de la situación y 
estos pidieron que una vez recabada la 
información sobre lo sucedido y se co-
nociera el importe total de la estafa, se 
hiciera público al resto del municipio, 
cosa que posteriormente se ha hecho.

El hecho que entendemos no tiene 
transcendencia política, es una situa-
ción de carácter únicamente adminis-
trativo, de la que fácilmente podemos 
ser víctimas cualquiera de nosotros.

Al haber vivido en carne propia los 
perjuicios de este tipo de estafas, sí 
que sería conveniente que  se revi-
saran los procesos administrativos, 
se actualicen los programas de for-
mación del personal  y se refuerce 
la seguridad de los distintos trámi-
tes, puesto que desgraciadamente 
este tipo de delitos son cada vez más 
sofisticados y están ejecutados por 
gente con alto nivel de preparación.

Un ámbito particularmente sensible 
es el de la seguridad informática, la 
cual nos facilita muchos trámites y 
gestiones personales y empresaria-
les, pero que presenta vulnerabilida-
des importantes. La ciberdelincuen-
cia está cada vez más presente en 
diferentes niveles, llegando a afectar 
a grandes empresas, organismos es-
tatales e incluso particulares. Es por 
esto que se requiere que las medidas 
de seguridad se vayan actualizado 
para minimizar el riesgo que lleva las 
conexiones on-line de los equipos. 

En consecuencia, pedimos a los ges-
tores municipales tomen las medidas 
necesarias para garantizar que no 
volvamos a sufrir situaciones como 
esta y nos anticipemos lo mejor que 
podamos a los distintos riesgos que 
internet tiene.  

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 Pere  
    Farnés Agramunt

Palauenc jurista. Tuitejant sobre el passat històric de     
        Palau-solità i Plegamans des de l'octubre de 2020.

"Als pobles com el nostre és important tenir  
en compte que les persones grans del municipi són  
autèntics testimonis i ens poden explicar molt.  
Tot el que sabem és gràcies a elles, sinó s'aprofita  
això ens en penedirem més endavant"

E n Pere Farnés és un apassionat de 
la història. Passió que combina 
actualment amb la seva feina com 

advocat al despatx de Farnés Advocats, 
al centre de la vila. Del barri dels Turons 
de tota la vida un fil seu a Twitter sobre 
la comanda templera es va fer viral a ni-
vell local. Després d’aquest n’han vingut 
més sobre la història local de Palau-so-
lità i Plegamans i actualment no para 
d’explicar-nos fets històrics i curiositats 
interessants que ens toquen de prop.

Quan fa que vas obrir aquest perfil de 
Twitter? És el meu personal i el tinc des 
del 2012 però és durant el confinament que 
em van agafar ganes de publicar curiositats 
d'història locals.  Va ser després de l'estiu 
quan vaig voler fer un fil curt de 10 tuits 
però finalment me’n van sortir 50. El vaig 
publicar, va tenir un èxit que no m'esperava 
i des de llavors vaig pensar que potser la 
gent tenia interès en temes del poble. I ara 
només parlo de temes de la vila. 

Tot va començar doncs amb la Coman-
da. Sí, trobo que és un lloc de Palau poc 
conegut i de molta importància i vaig voler 
donar-ho a conèixer. La tenim com molt 
apartada; el castell, la casa Folch o Can 
Cortès els veus bé, en canvi la Comanda 

està enmig d'una casa i sinó hi vas expres-
sament no et ve de pas. Té una història de 
prop de mil anys en relació als templers; 
una ordre militar que dona molta atracció 
i que la gent visita a altres llocs com Mi-
ravet, Tortosa però que aquí hi tenien un 
edifici importantíssim que  controlava to-
tes les posicions templeres del Vallès, Baix 
Llobregat inclús la Cerdanya, la Noguera. 

Per què creus que els Templers van tri-
ar aquesta zona per instal·lar-s’hi? Es 
tractava d'una comanda rural que gesti-
onava les possessions templeres agràries 
que tenien per finançar per exemple les 
croades. La comanda està prop de l'en-
clavament entre la riera de Caldes i la rie-
ra de Sentmenat, és una zona molt fèrtil. 
Hi passava també l'antiga Via Augusta 
que en aquell moment era molt utilitza-
da i el camí reial que unia Barcelona amb 
Caldes, estava molt ben comunicada. 

Com et documentes? Sobretot en els 
més de 30 números de la revista local 
QuatrePins. A més vaig llegint diferents 
llibres que s'han publicat sobre la història 
de la vila, també per internet consulto 
els arxius fotogràfics o documentals de la 
Generalitat o del Govern espanyol. 

Com d’important és cuidar el patrimoni 
local? S'han d'entendre dues coses, no és 
només preservar pedres, que alguns po-
drien dir, tot això acaba beneficiant el po-
ble en general perquè si tens un patrimoni 
molt ben cuidat atrau a les persones que 
el venen a veure i genera negoci. I no és 

només un tema econòmic, tenim el patri-
moni que tenim perquè les generacions 
prèvies a nosaltres l'han cuidat i depèn de 
nosaltres mantenir-lo perquè les futures 
generacions també el puguin gaudir.

I alhora preservar la memòria histò-
rica.  A les grans ciutats s'han fet molts 
estudis i llibres sobre la història local, als 
pobles com el nostre és important tenir 
en compte que les persones grans del 
municipi són autèntics testimonis i ens 
poden explicar molt. Tot el que sabem és 
gràcies a elles, sinó s'aprofita això ens en 
penedirem més endavant. 

Com és d'important la transmissió als jo-
ves de la seva història passada? Crec que 
és molt important per comprendre l'entorn 
on vius, per exemple: Per què Palau té una 
carretera que travessa ala vila de nord a sud 
totalment recte? Per la via del tren. Per què 
el centre està on està? Era on hi havia l'esta-
ció. Per què tenim dues esglésies? Per què 
hi havia dos pobles. És la forma per ajudar 
a comprendre el món que t'envolta i ajudar 
entendre perquè les coses són com són. 

Quines altres curiositats històriques tens 
pendent publicar? La història de Palau té 
moltes anècdotes i sobretot n'hi ha dues 
que em sorprenen molt. Una és quan l’in-
tent, durant la Transició, d’obtenir un sub-
marí soviètic per poder posar-lo al parc de 
l'Hostal del Fum com a monument. També 
el segrest de l’alcalde i el seu substitut per 
part dels carlins i amb l’amenaça d’acabar 
segrestant a tot el poble el 1840.  

Preservar el patrimoni 
beneficia al poble. Si tens 
un patrimoni ben cuidat 
les persones el venen a 
veure i això genera negoci

@perefarns
historiapsip.blogspot.com 
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