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Butlletí d’informació municipal de Palau-solità i Plegamans

elButlletí

A l’interior del butlletí 
trobareu un tríptic amb la 

informació sobre 
LA NOVA ORDENANÇA 

DE CIRCULACIÓ 
I SEGURETAT 

VIÀRIA



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
Farmàcia Can Cortès
Tel. 938 64 00 46 - C/Camí Reial, 54
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. 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 Saba-
dell) 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: Mirada Local. 
Fotografia i redacció: Departament de Comunicació de l’Ajuntament  
de Palau-solità i Plegamans. 
Imatge portada: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Podeu contactar amb la redacció a comunicacio@palauplegamans.cat. 
Impressió: Agpograf. Gratuït.

EDITORIAL

En aquesta edició del Butlletí Municipal del mes de 
gener del 2022 trobem en portada l’aprovació del 
pressupost municipal, on es destaca que aquest puja 
un 1,35% i se situa en 19,7 milions d’euros. Alhora, es 
donen detalls sobre les inversions, els ingressos i les 
despeses dels comptes d’enguany.

 A més, parlem dels pressupostos participatius, que 
permetran a la ciutadania decidir a què es destinen 
120.000 euros dels comptes municipals. I encara hi ha 
un altre procés participatiu en marxa, al què també 
fem referència en aquest butlletí: el de la transforma-
ció de l’Avinguda Catalunya.

 En aquest número també trobareu tota la informació 
sobre el resultat del procés per decidir l’especialitza-
ció de la nova biblioteca municipal, que s’ha decidit 
que sigui ‘Energies renovables, natura i món rural’. 
I fem balanç del primer mes de la recollida porta a 
porta de les cinc fraccions de residus.

 I encara hi ha més, perquè trobareu encar-
tat en aquest butlletí un tríptic amb tota 
la informació sobre la nova ordenança de 
circulació i seguretat viària. 

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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En marxa els Pressupostos 
Participatius de 2021

CIUTADANIA6

Un acte públic celebrat a finals de no-
vembre a la Sala Polivalent va donar 
el tret de sortida a la tercera edició 

dels Pressupostos Participatius de Pa-
lau-solità i Plegamans, que permetrà 
a la ciutadania decidir a què es destinen 
120.000 euros del Pressupost Municipal.

El regidor de Participació, Ignasi Fargas, 
va donar els detalls d’aquesta edició, que 
se centrarà en dos àmbits, inclosos en el 

Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-23: 
transició ecològica i educació.

 Fargas va explicar que fins el 31 de gener 
la ciutadania podia presentar propostes, 
i que les que superin el  primer tall  de 
la Comissió Tècnica Interdepartamental, 
passaran a un Fòrum Ciutadà de Priorit-
zació, on els assistents consensuaran els 
projectes finalistes, que passaran a la vo-
tació ciutadana final. 

El dissabte 27 de novembre es va ini-
ciar el procés participatiu relatiu 
a la transformació urbanística de 

l’Avinguda Catalunya de Palau-solità i 
Plegamans, un projecte que té un pressu-
post inicial d’1,5 milions d’euros. El procés 
es va endegar amb una sessió informativa 
i una passejada exploratòria per l’Avingu-
da, amb l’objectiu de recollir les propostes 
i la problemàtica dels diferents col·lectius. 

Fases del procés:

• D’informació, de consulta i de debat 
ciutadà.

• De retorn: es traslladaran les conclu-
sions de les fases anteriors a la ciuta-
dania a través d'un informe.  

• De validació: tant els participants 
com la ciutadania validaran els resul-
tats del procés, així com els criteris 
de seguiment i avaluació.

• De seguiment: es crearà una comis-
sió de seguiment pròpia del procés 
que liderarà aquesta fase.

• D’avaluació.

La iniciativa permetrà a la ciutadania 
decidir a què es destinen 120.000 euros 
dels comptes municipalsApunt de regidor 

Ignasi Fargas 
Regidor de Participació 
i Govern Obert

“Amb aquesta tercera edició 
dels pressupostos participatius 
l’Ajuntament vol consolidar aquesta 
fórmula de participació ciutadana, i 
per això demanem als veïns i veïnes 
de la vila que s’ho facin seu i que 
s’impliquin en el procés". 

El procés participatiu per a la transformació 
de l’Avinguda Catalunya ja s’ha iniciat
El projecte té un pressupost inicial d’1,5 milions d’euros

“El govern municipal 
vol que siguin 
els palauencs i 
palauenques els qui 
decideixin com ha de 
ser la nova Avinguda 
Catalunya, i per això 
promou aquest procés 
participatiu, amb 
l’objectiu d’eixamplar 
els espais de 
participació ciutadana”



El mes de desembre va finalitzar el 
procés participatiu per escollir l’es-
pecialització de la nova Biblioteca 

Municipal. Durant tres setmanes, els ve-
ïns i veïnes de la vila van poder escollir la 
temàtica entre cinc propostes. En total es 
van emetre 205 vots, 70 presencials (1 en 
blanc) i la resta van ser tots telemàtics. La 
proposta guanyadora ha estat Energies 
renovables, natura i món rural.

La temàtica guanyadora Energies reno-
vables, natura i món rural es proposava 
davant la situació de canvi climàtic i de l’es-
gotament de recursos naturals, i on les ener-
gies renovables són un factor clau perquè les 
generacions futures puguin també disposar 
d’aquests recursos, així com preservar el 
món natural  i rural del qual tant depenem.  

La ciutadania decideix que l'especialització 
de la nova biblioteca municipal sigui 
‘Energies renovables, natura i món rural
Aquesta ha estat la temàtica guanyadora de les cinc propostes 
incloses en el procés participatiu que es va tancar el mes de desembre

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora d’Educació i 
Cultura

“La importància d’aquesta temàtica 
radica en que cada vegada més 
necessitem formar-nos i desenvolupar 
sistemes que ens ajudin a combatre 
el canvi climàtic i a ser més racionals 
amb l’ús que fem dels recursos que 
ens ofereix el planeta” 
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Es van repartir de la següent 
manera entre les cinc opcions:

Energies renovables, natura i món rural 
16 vots presencials + 51 vots telemàtics. 
En total: 67 vots

Educació en el lleure i oci alternatiu 
17 vots presencials i 35 vots telemàtics. 
En total: 52 vots

Cultura i patrimoni medieval 
21 vots presencials i 26 vots telemàtics.
En total: 47 vots

L’esport femení
10 vots presencials i 13 vots telemàtics. 
En total: 23 vots

Arts escèniques 
5 vots presencials i 10 vots telemàtics. 
En total: 15 vots
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L’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans va repartir durant el mes de 
novembre els Passaports Culturals 

als centres educatius de secundària del 
municipi. El Passaport Cultural, premiat el 
darrer octubre a la 1a edició dels Premis 
ACM a les millors iniciatives locals, és una 
eina que té per objectiu facilitar la proximi-
tat, l'interès i la motivació cap a la cultura.  

El Passaport cultural arriba als 
instituts de Palau-Solità i Plegamans

L’Ajuntament aconsegueix la 
realització del Pla Director 
de la Comanda Templera

Aquesta iniciativa va ser premiada per l’Associació Catalana de 
Municipis

La Diputació de Barcelona concedeix 
al consistori un recurs tècnic per a la 
realització d’aquest Pla Director

L a Diputació de Barcelona (DIBA) 
ha concedit a l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans un re-
curs tècnic per a la realització 

del Pla Director de la Comanda Tem-
plera, que va ser sol·licitat pel consis-
tori el 3 de març de 2021 i està valorat 
en 17.545 euros.

L’objecte del Pla Director de la Comanda 
Templera de Santa Magdalena, consisteix 
en estudiar i valorar econòmicament les 
intervencions necessàries per a la con-
servació d’aquest element patrimonial 
tan rellevant, sense alterar els espais arqui-
tectònics singulars del conjunt i potenciant 
els seus valors històrics i arquitectònics. 

“Un cop segellat, el 
passaport, quan 
es consumeix o es 
participa d'activitats 
culturals,s'obtè una 
bonificació a l'avaluació 
de l'assignatura de lengua 
catalana o literatura”.

“La Comanda Templera de 
Palau-solità i Plegamans, 
catalogada com a Bé 
Cultural d’Interès 
Nacional, té un gran 
valor històric com a 
mostra representativa 
i tipològica de 
l’arquitectura religiosa 
dels Templers a 
Catalunya”.



E l ‘Badalaboca’, la I Mostra de Cinema 
Infantil de Palau-solità i Plegamans, 
es va tancar amb un èxit total de par-

ticipació. El cicle de sessions de cinema fa-
miliar en català, dirigit a infants d’entre 2 i 12 
anys, es va celebrar a la vila la setmana del 2 
al 7 de novembre, i s’hi van ocupar un total 
de 1.594 butaques entre les 58 pel·lícules i 
curtmetratges que s’hi van projectar.

La Sala Corral de l’Espai Jove l’Escor-
xador, la sala polivalent de l’equi-
pament, va acollir el dissabte 13 de 

novembre la fase final de l’edició del 
2021 del concurs de música jove Palau 
Ressona. Els  grups finalistes van oferir 
una actuació d’uns 20 minuts cadascuna. 
Al final del concert, el jurat va desvetllar el 
seu veredicte, convertint els grups Dilema 
(categoria A, entre 21 i 30 anys) i Smegma 

Més de 1.500 assistents de 40 municipis 
diferents gaudeixen del ‘Badalaboca’

Dilema i Smegma, 
grups guanyadors del 
Palau Ressona 2021

La I Mostra de Cinema Infantil de 
Palau-solità i Plegamans es va celebrar 
la setmana del 2 al 7 de novembre

La final del concurs de música jove es va 
celebrar el dissabte 13 de novembre 
a la Sala Corral de l’Espai Jove l’Escorxador

Tot i que el 52,87% dels assistents 
eren de Palau-solità i Plegamans, n’hi 
va haver molts de poblacions veïnes. 
És el cas de Caldes de Montbui (7,91% 
del públic), Santa Perpètua de Mogo-
da (5,25%), Barcelona (4,24%), Polinyà 
(2,94%), Mollet del Vallès (2,73%), o Sa-
badell (2,51%), entre moltes altres.  

(categoria B, entre 12 i 20 anys) en els gua-
nyadors del certamen.

Dilema va ser premiat amb la grava-
ció d’una maqueta, sota supervisió d’un 
productor professional, i la seva distribu-
ció en plataformes digitals a través de la 
Cúpula Músic. D’altra banda, Smegma va 
rebre com a premi la gravació d’una can-
çó i el videoclip d’aquesta, així com una 
actuació en directe a la vila. 
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“En aquesta edició, el 
jurat va tenir en compte 
criteris relacionats amb la 
musicalitat, l’originalitat, 
la projecció, la posada en 
escena i la inclusió de la 
perspectiva feminista”.

“Amb el ‘Badalaboca’ 
l’Ajuntament ha 
volgut generar espais 
i dinàmiques de gaudi 
familiar del fet cultural, 
així com consolidar el 
cinema com a part de la 
programació cultural 
estable del municipi”.



L'Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans va presentar a la ciutadania, a 
mitjans de desembre, el projecte de 

cohabitatge jove a la masia de Can Maiol, 
un important element patrimonial, arqui-
tectònic i històric. La idea de sumar el co-
habitatge jove, el cooperativisme i la recu-
peració per la vila de la masia de Can Maiol 
sorgeix de la feina conjunta i transversal de 
les regidories d’habitatge, de joventut i de 
patrimoni; i ofereix una gran oportunitat a 
joves del municipi que vulguin iniciar un 
nou projecte de vida i de feina.

El consistori faria la cessió del dret d’ús 
de la masia de Can Maiol a una agrupació 

de persones constituïdes legalment en 
cooperativa d’habitatge, compromesos 
a tirar endavant un projecte de vida i pro-
fessional a la masia i el seu entorn.

El model de cohabitatge liderat per 
una cooperativa d’habitatge obriria la 
porta a vincular l’ús residencial amb 
l’explotació i cura de l’entorn agro-fo-
restal de la masia. Es tracta d’un model 
en el qual els espais privatius es comple-
menten amb espais comuns i polivalents, 
que aporten a més d’estalvi i sostenibilitat 
(cuina, espai de rentadores, etc.), la possi-
bilitat de desenvolupament professional 
(co-working, aules i espais de treball). 

Cohabitatge jove, cooperativisme 
i recuperació del patrimoni a la 
masia de Can Maiol
L’Ajuntament va presentar el mes de 
desembre a la ciutadania el projecte de 
cohabitatge jove a la masia de Can Maiol

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
Regidora d’Habitatge

“Des de l’Ajuntament s’estan duent 
a terme diverses polítiques per fer 
front a l’escassetat d’habitatge 
de lloguer a preus assequibles 

-que  dificulta l’emancipació de 
les persones joves- i facilitar així 
l’accés a l’habitatge. D’aquí la 
importància de desenvolupar 
noves formes de democratització 
de l'habitatge”. 

Espai útil de l’edifici: 1.200 m2

Repartits en :600 m2 d’espais 
comuns i comunitaris i 
400 m2 d’espais privatius

7 unitats de convivència.

Cost de l’inici de la rehabilitació 
de la masia, de la seva estructura 
i de la coberta: 565.000€

Subvenció del Departament de 
Cultura de la Generalitat: 
156.000€

ASPECTES A DESTACAR:
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L’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans va obrir el mes de novem-
bre una nova partida de 100.000 

euros de subvencions per a la recupe-
ració econòmica del sector empresarial, 
comercial i de serveis, dirigida a empreses 
i autònoms/es que hagin vist afectada la 
seva activitat de forma significativa com 
a conseqüència de les mesures adoptades 
per a contenir la propagació de la pandè-
mia de la Covid-19.  

Poden beneficiar-se d’aquesta sub-
venció aquelles persones físiques o ju-
rídiques que desenvolupin una activitat 
empresarial, comercial i/o de serveis a 
Palau-solità i Plegamans amb una factu-
ració inferior a 1 milió d’euros en l’exercici 
econòmic 2019. L’atorgament d’aquesta 
subvenció és compatible amb qualsevol 
altre ajut o subvenció que el/la benefi-
ciari/ària hagi obtingut. Podran tornar a 
demanar la subvenció totes les empreses 

i persones autònomes que compleixin 
els requisits anteriors, encara que hagin 
gaudit d’aquest ajut en alguna de les dues 
convocatòries anteriors de l’ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans. 

L’Ajuntament concedeix 100.000 
euros en subvencions per a empreses 
i persones autònomes afectades 
per la Covid-19
L’objectiu és facilitar la recuperació 
econòmica del sector empresarial, 
comercial i de serveis de la vila
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Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Empresa i 
Ocupació

“Amb aquestes noves subvencions 
l’Ajuntament vol fer front als 
problemes econòmics que han hagut 
d’enfrontar empreses i persones 
autònomes com a conseqüència 
de la pandèmia de la Covid-19, i 
mostrar-se d’aquesta manera al 
costat dels veïns i veïnes de la vila que 
pateixen aquesta situació”. 

Apunt de regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de Salut Pública

“El Pla de Salut de Palau-solità 
i Plegamans és una aposta de 
l’Ajuntament per treballar en l’àmbit 
de proximitat de la ciutadania i per 
incidir en un escenari favorable per 
al treball sobre els determinants de 
la salut amb l’objectiu de reduir les 
desigualtats en aquest àmbit". 

L’Ajuntament aprova el Pla de Salut 
de Palau-solità i Plegamans 2020-24
És el marc de referència per a totes les 
actuacions públiques en matèria de salut 
que es desenvolupen a nivell de govern local

E l Ple municipal del passat mes 
de novembre va aprovar el Pla 
de Salut de Palau-solità i Plega-

mans 2020-24. Es tracta del marc de 
referència per a totes les actuacions 
públiques en matèria de salut que es 
desenvolupen a nivell de govern local i 
és l’instrument que ordena el procés de 
millora de l’entorn per fer del municipi 
un context més saludable. 

El Pla Local de Salut es desplega en dues 
grans fases: la fase diagnòstica, que per-
met identificar les necessitats, punts forts i 
dèbils i la situació general de l’estat de salut 
de les persones del municipi; i el Pla d’acció, 
que recull les actuacions que s’han de dur 
a terme per donar-hi resposta. El que es va 
aprovar el mes de novembre és el Pla d’ac-
ció, que es va iniciar el 2020, coincidint amb 
l’inici de la pandèmia del coronavirus.  



El bus urbà afegeix quatre parades 
al seu recorregut per arribar a Can 
Parera i Can Clapés

L'autobús urbà de Palau-solità i Plega-
mans ha introduït modificacions en 
els horaris i el recorregut d'algunes 

de les expedicions que circulen de dilluns 
a divendres. El recorregut i els horaris de 
l'autobús urbà que circula els dissabtes 
feiners no ha experimentat cap canvi.

En concret, quatre de les expedicions 
que s'efectuen de dilluns a divendres 
allarguen el recorregut fins als barris de 
Can Parera i Can Clapés, amb l’objectiu 

d’apropar-hi el servei de l'autobús urbà.

Pel que fa a Can Parera, les noves pa-
rades es troben al carrer Noguera/Baixa-

da de Can Parera (horaris: 8.19 h, 10.19 
h, 12.19 h i 13.49 h) i al carrer Noguera 
amb el Camí de Can Parera (horaris: 8.20 
h, 10.20 h, 12.20 h, 13.50 h), mentre que 
les dues de Can Clapés estan ubicades al 
Camí de Sentmenat/Camí de Can Cla-

pés -cementiri municipal- (horaris: 8.51 h, 
10.51 h, 12.51 h i 14.21 h) i al carrer Sent-

menat amb carrer Sant Jaume (horaris: 
8.52 h, 10.52 h, 12.52 h i 14.22 h). 

Els itineraris ampliats es van posar en 
servei el 2 de gener de 2022

Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de Mobilitat 
i Transport

“L’autobús urbà és un molt bon 
servei, necessari per a part de 
la població en un municipi tan 
extens com el nostre. Els canvis 
introduïts es mantindran durant 
6 mesos i una vegada acabat 
aquest període se’n valoraran els 
resultats”. 

El cementiri municipal compta amb 
un nou espai de dol dedicat a les morts 
gestacionals i/o perinatals

El Cementiri Municipal de Palau-solità 
i Plegamans ja compta amb un nou 

espai de dol dedicat a les morts ges-

tacionals i perinatals. Aquesta nova zona, 
presidida per una olivera, té l’objectiu de 
dedicar un espai físic per a totes aquelles 
famílies que han hagut de passar per una si-
tuació tan delicada com la de perdre un nadó 
durant l’embaràs o a la setmana de tenir-lo.

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb la 
col·laboració i suport d’ANHEL (Associació 
de famílies en dol del Vallès), creada pel desig 

d'ajudar a les famílies que passen per la de-
vastadora situació de viure un dol relacionat 
amb la maternitat i la paternitat. 

La iniciativa s’ha dut a terme amb el suport de l’Associació de 
famílies en dol del Vallès (ANHEL)
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“Aquest espai es el 
resultat d’1 any de 
treball amb l’associació 
ANHEL, i des de 
l’Ajuntament creiem 
que és una excel·lent 
iniciativa”.



El primer mes del Porta a Porta aconsegueix 
reduir significativament la fracció de rebuig

El primer mes del Porta a Porta s’ha 
tancat amb un balanç molt positiu. La 
ciutadania s’ha implicat activament en la 

implantació d’aquest nou servei de recollida 
de les 5 fraccions de residus. A més, durant el 
mes de desembre de 2020 i de gener de 2021 
es van recollir 147.260 quilos de rebuig, men-
tre que en el mateix període del 2021 i el 2022 
se n’han recollit 93.240, el que mostra una re-
ducció molt significativa d’aquesta fracció. En 
relació a l’orgànica, el 2020-2021 es van recollir 
152.840 quilos, i ara se n’han recollit 157.120.

A més, en aquests moments s’estan re-
dissenyant rutes de recollida per arribar a 
passar per tots els carrers de Palau-solità i 
Plegamans, i si no s’ha recollit la brossa du-
rant la nit, es recull l’endemà al matí. 

Palau-solità i Plegamans compta amb 
una nova zona de jocs al Parc de 
l’Hostal del Fum. La instal·lació 

dels nous tobogans gegants i les tirolines 
es va iniciar al mes d’octubre i és resul-
tat dels pressupostos participatius del 
2017, quan la ciutadania va decidir que 
els diners destinats als Pressupostos par-
ticipatius s’invertirien en la creació d’un 
gran parc en aquest espai.

A més, s'ha modificat la zona de taules 
de pícnic, amb nou noves taules, tres d'elles 
adaptades. L’empresa adjudicatària de 
l’obra va ser Happyludic i el cost d’aquesta 
nova zona de jocs és de 112.745,26 euros. 

L’Ajuntament agraeix la implicació ciutadana en la recollida 
selectiva de les cinc fraccions de residus

Aquesta obra 
és resultat dels 
pressupostos 
participatius 
del 2017

Nou espai de tobogans gegants 
al Parc de l’Hostal del Fum
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Apunt de regidor 
Jordi Plaza 
Regidor d’Urbanisme

“Agraïm molt especialment la bona 
disposició de la ciutadania i la seva 
participació per tal d’aconseguir que el 
Porta a Porta funcioni, i destaquem el 
seu compromís per fer que Palau-solità 
i Plegamans sigui una vila encara més 
compromesa amb el medi ambient”. 

L’Ajuntament ha portat 
a terme la creació 
d’aquest nou espai 
aplicant el que la 
ciutadania va decidir 
en els pressupostos 
participatius del 
2017, creant d’aquesta 
manera un espai de 
gaudi per a tots els veïns 
i veïnes de la vila”. 

5.300 kits del porta a porta entregats.
41 tapa-contenidors per a 76 habitatges 
plurifamiliars

20 habitatges plurifamiliars   
amb penjadors pels cubells

709 contenidors de diferents capacitats 
entregats als comerços.

S’han retirat els antics contenidors de 162 
ubicacions (un total de 522 unitats), que 
ha significat l’alliberació de 1.114 m2.



El nou model de re-
collida d’escombra-
ries d’ERC arriba 
sense el consens de 
la ciutadania

Ja ha arribat el nou sistema porta a 

porta de totes les fraccions a l’estil 

ERC, es a dir, sense el consens de la 

població, agreujant la ja deficient ne-

teja dels carrers i espai públic de la vila.
• El govern d’ERC i Junts l’ha implantat 
de manera unilateral, sense realitzar 
una consulta real sobre el mateix, més 
enllà d’una “enquesta cosmètica” sobre 
possibles horaris.

• El nou sistema genera dificultats en les 
famílies a l’hora de reciclar correctament. 
Cal donar facilitats no posar dificultats.

• Un calendari insuficient de reco-

llida. S’ha reduït un dia de recollida 

d’orgànica i els envasos i plàstic po-

den arribar a acumular-se a les llars 

durant gairebé tres dies.

• Genera greus problemes en habi-

tatges petits i en pisos, ja que s’ha 
de destinar més espai a guardar els 
residus durant dies.

• No s’han eliminat els contenidors als 

carrers com van prometre en el seu 

programa electoral. Ara trobem con-

tenidors comunitaris que dificulten 

l’accessibilitat de les voreres, i els “pals 

metàl·lics” per penjar els residus. Un 

element que el govern del PSC al 2015 

va descartar per antihigiènic i perillós.

• S’han eliminat totes les àrees 

d’emergència, espais que facilitarien 
el correcte reciclatge, deixant tots els 
barris sense cap alternativa.

• Les sancions (de 120€ a 750€ les 

lleus, per no separar de forma to-

talment correcta els residus) poden 

suposar una vulneració de la pro-

tecció de dades i el dret a la intimi-

tat. A la pràctica serà fàcil multar a 
les cases però gairebé impossible als 
pisos, al compartir contenidor.

• S’han retirat tots els contenidors de 

recollida de roba i de l’oli usat, sense 
donar alternatives a la ciutadania. 

Moció del govern 
municipal per tal 
d’aturar el polígon 
industrial de llevant

Els grups municipals de Junts per 
Palau i ERC, conjuntament amb la 
plataforma @CuidemGallecs, pre-
senten una moció al Ple Municipal de 
Gener per tal d’aturar l’execució de 
la construcció del Polígon Industrial 
de Llevant sud i Can Planes, així com 
la incorporació d’aquests terrenys al 
PEIN de Gallecs (Pla d’Espais d’Inte-
rès Natural) amb l’objectiu de prote-
gir un dels paisatges més caracterís-
tics de la plana del Vallès.

Cal recordar que l’oposició veïnal 
així com els criteris ambientals de 
contaminació atmosfèrica de l’aire 
i la saturació de trànsit de la zona, 
desaconsellen l’execució d’aquest 
projecte previst en el POUM. El mu-
nicipi encara disposa de terrenys 
qualificats com a zona industrial a la 
zona de Can Valls. També és conegut 
que dins l’eix econòmic de la Riera 
de Caldes es disposen de més de 300 
naus industrials buides en zones de 
sòl industrial consolidat i que podri-
en ser rehabilitades.

Es mantenen converses obertes tan 
amb l’INCASOL com amb la Conse-
lleria de Vicepresidència, amb Jordi 
Puigneró al capdavant, per tal de 
buscar una solució acordada.

JORDI TURULL VISITA PALAU

L’Honorable Conseller Jordi Turull 
i Negre visitarà la nostra vila el pro-
per divendres 4 de març, on pro-
tagonitzarà una xerrada col·loqui. 
Així mateix, presentarà el seu llibre 
PERSISTIM que va escriure durant la 
seva estada a la presó.

Recordem que Jordi Turull va ser no-
menat conseller de la Presidència del 
govern Puigdemont en la legislatura 
del referèndum de l’1-O. Va ser con-
demnat pel Tribunal Suprem a 12 anys 
de presó i d’inhabilitació absoluta pels 
delictes de sedició i malversació. L’ac-
te tindrà lloc al Teatre de la Vila a les 
19 hores. Cal realitzar inscripció prè-
via per les restriccions COVID.  

L’acció republicana 
de govern en un any 
d’inversió rècord

Comencem el nou any fent balanç de 
l’acció republicana de govern muni-
cipal durant el 2021, marcat per una 
inversió pública sense precedents. 
Arrencàvem l’any amb la finalitat im-
pulsar l’economia local després de 
la forta sacsejada provocada per la 
pandèmia. S’han complert molts dels 
compromisos electorals adquirits al 
programa electoral i recollits al PAM, 
de fet l’execució d’aquest últim és de 
gairebé el 60%. Una de les obres més 
esperades d’aquest mandat, la nova 
biblioteca municipal, van començar 
al mes de setembre. El patrimoni ha 
estat protagonista amb la rehabilita-
ció de Can Maiol. En l’àmbit cultural 
també destaquem el cicle de cinema 
infantil Badalaboca i el viver cultural 
de la Torre Folch. Dins l’àmbit esportiu 
hem estrenat la remodelació del CEM 
Can Falguera i presentat l’estudi de 
viabilitat del complex esportiu amb 
piscina. L’àmbit educatiu ha tingut 
com accions destacades l’aprovació 
d’una ajuda escolar de 47€ euros per 
família a l’INS Ramon Casas i Carbó i 
l’actualització del pla educa16. L’efi-
ciència energètica s’ha traduït en la 
substitució de més de 1.000 punts 
de llum a LED i la construcció d’una 
caldera de biomassa. En acció social 
i habitatge s’ha posat l’accent en la 
concessió d’ajuts d’urgència per a fa-
mílies amb dificultats econòmiques 
arran de la crisi sanitària i la compra 
d’habitatges d’HPO per destinar-ho 
a lloguer assequible. Destaquem 
també l’increment en el pressupost 
d’igualtat en un 212% en comparació 
amb els anys 2018 i 2019. En l’àmbit 
de la gestió ambiental i medi natu-
ral hem vist la posada en marxa del 
nou model del PaP i la conservació 
i millora de les rieres. Els projectes 
urbanístics més destacats han estat 
la redacció del projecte de transfor-
mació de l’Avinguda Catalunya i la 
modificació del POUM per la nova 
plaça de la Cooperativa. Tota la feina 
feta ens dona més força per encarar 
el 2022!. 

ERC PSC Junts x Palau
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Col·laboració   
ciutadana

Sembla que el primer mes del Porta a 
Porta s’ha tancat amb un balanç posi-
tiu, segons fonts de l’Ajuntament. Ens 
sembla una molt bona notícia, doncs 
disminuir significativament el residus 
de rebuig i augmentar el residus d’or-
gànica, vol dir que la ciutadania ha reci-
clat millor i això és un molt bon senyal 
que beneficia el medi ambient i la salut 
pública en general.

És veritat que a les xarxes els detrac-
tors del sistema de recollida (legíti-
mament, esclar), fan bullir l’olla i tot 
el que poden. Les queixes, discre-
pàncies o suggeriments són eines 
pròpies d’una cultura democràtica 
i haurien de servir, en benefici de 
la col·lectivitat, per trobar el punt 
d’equilibri en la resolució de con-
flictes i per esmenar, en definitiva, 
tot allò que no acaba de funcionar. 
Ara bé, la crítica per la crítica, la des-
qualificació, la mala fe i la mentida 
mai poden ser productives i no con-
tribueixen a aconseguir una bona 
convivència entre el veïnat.

És obvi que falta ajustar unes quan-
tes coses i perfilar serrells, però les 
persones incíviques continuen em-
brutant els carrers, deixant residus 
en espais públics i destrossant ma-
terial urbà,  ja sigui per desídia o 
per un propòsit desestabilitzador i 
sembla que no els importa per res 
la bona convivència ni la contribu-
ció a tenir un poble net i ecològica-
ment sostenible. Com a ciutadans i 
ciutadanes de Palau-solità i Plega-
mans hem d’agrair a la gent que hi 
posa interès i procura fer les coses 
ben fetes i complir les instruccions, 
donades i explicades a bastament, 
perquè allò que depèn de totes i 
tots surti bé, encara que a vegades 
es pot pensar diferent. El bé comú, 
però, l’hem de preservar.

Esperem i confiem que es trobaran 
les solucions adients a tot allò que es 
pugui millorar.
 
GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES
Portaveu: Núria Solà  

Una política   
inconsistente

En el último pleno municipal se ha 
aprobado con los votos de ERC, Jx-
Cat y Primàries la suspensión del 
Proyecto de los polígonos Industrial 
Sur y Can Planes, en contradicción 
con la moción aprobada por el Ple-
no del pasado mes de Junio.

Independientemente de la incohe-
rencia del equipo de gobierno al 
votar una cosa y la contraria, cuan-
do no ha habido nueva información 
que pudiera cuestionar la aproba-
ción del pasado mes de Junio, nos 
encontramos con una decisión que 
puede tener coste económico para el 
municipio, puesto que se tendría que 
compensar al INCASOL por los gastos 
realizados en el proyecto urbanísti-
co, así como por las compensacio-
nes económicas en una cantidad que 
ronda los 12 MM de Euros.

La posición actual es puramente polí-
tica y retórica. Creemos que detrás de 
esta decisión está el no querer asumir 
las consecuencias políticas de un 
proyecto que viene de lejos y que se 
encuentra en fase previa de ejecución. 
Además la decisión depende en último 
extremo de la Generalitat.

Los argumentos dados son legítimos 
pero exagerados. Ni el proyecto ame-
naza el espacio natural de Gallecs, 
ni es lo suficientemente grande e 
importante como para amenazar la 
calidad medioambiental de nuestro 
municipio, dada la tipología de las 
naves y el hecho de que se podría 
condicionar el tipo de actividad a 
realizar, a la no emisión de gases ni 
residuos contaminantes.

El crecimiento del municipio tiene sus 
límites, en esto coincidimos, y creemos 
que es más viable y lógico realizar este 
plan parcial que ejecutar el previsto 
polígono industrial de la carretera de 
Sabadell en la zona del antiguo cam-
ping, que entendemos tiene más im-
pacto ecológico al afectar una zona de 
pequeño bosque y romper el corredor 
natural que separa Palau-solità i Plega-
mans de Polinya y Sentmenat.  

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, 
Comunicació i Noves Tecnologies.  

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, Govern Obert i 
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 d'Urbanisme, 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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 Vostè és conegut pel conreu de mongeta 

del ganxet, però ara ja no en fa.

Fa 25 anys que vaig deixar de fer-la, per-

què porta molta feina i, a més, ara hi ha 

moltes plagues que abans no hi eren. 

Però es feia tot a mà: s’arrancaven, s’asse-

caven, es treien les canyes, es posaven a 

l’era, i es picaven amb la forca. I, al vespre, 

es posaven les mongetes sobre la taula i 

s’anaven triant. La mongeta del ganxet, 

quan més ganxo té, més autèntica és. I no 

ha de ser molt grossa. Però encara se’n 

conrea a Palau-solità i Plegamans.

 

I vostè va agafant cada any més terra?

No, i cada vegada hi haurà menys terra, 

perquè s’edifica més.
 

Creu que aquí ens hem deslligat de la 

terra, i que hauríem de saber com i qui 

fa mongetes, per exemple?

Esclar! Però qui ho ensenya això? Per a mi 

una solució seria que tot això s’expliqués 

a les escoles, i que es parlés del món rural, 

de la pagesia i del medi ambient. Cal sen-

sibilitzar a la població, i als infants.

! Josep  
    Serracanta Llacuna

Referent de la pagesia local. 55 anys damunt la terra.

"A les escoles s'hauria 
de parlar més del món 
rural, de la pagesia 
i del medi ambient. 
Cal sensibilitzar a la 
població, i als infants"

Pots escoltar l'entrevista sencera  en l'apartat web de 

RÀDIO A LA CARTA de Ràdio Palau escanejant aquest codi QR

16 l'Entrevista

“He vist canvis molt grans  
en el món de la pagesia”

Com resumiria tots els anys que porta 

fent de pagès?

Bé, perquè he fet la feina que m’ha agra-

dat. I fins aquí hem arribat, i més enda-

vant ja veurem què passarà.

 

Té consciència del primer dia que va 

sortir a treballar al camp?

Sí, tot i que han passat molts anys. Jo tre-

ballava amb els cavalls, que és el que hi 

havia abans dels tractors. Tot i que va ser 

durant poc temps, perquè ja es va com-

prar un tractor, un tros d’eral i una estri-

padora, i així es va anar arrencant, poc a 
poc. He vist canvis molt grans en el món 

de la pagesia.  

 

Com era un dia normal quan tenies 16 

anys?

Hi havia més bestiar, que voltava per fora 

de les masies. I hi havia ànecs, gallines, 

ovelles, cabres,... I hi havia gent que 

pasturava el ramat, i d’altres que venien 

a treballar al camp, jornalers, perquè es 

feia tot a mà. Fèiem cereals, com ara, però 

també hi havia moltes vinyes, sobretot 

de pansa rosa i macabeu. També hi havia 

oliveres i es feia oli, i teníem l’hort.
 

I com és un dia seu ara?

Em llevo a les sis del matí, i miro si s’han 
de canviar les eines, o anar a llaurar, o 

sembrar, abonar,... Les feines típiques 
del camp.

Quines queixes teniu els pagesos?

Una, per exemple, és que la gent no té 

cura i trepitja els camps. Quan no estan 

sembrats, no està bé però no es fa mal; 

però quan estan sembrats es genera un 

perjudici, i no només als pagesos, sinó 

també a qui l’ha trepitjat, perquè tot el 

producte que no es pugui treure s’haurà 

de comprar a un altre lloc i pagar a un 

preu més elevat. I també hi ha la proble-

màtica dels gossos.

 

La ciutadania ha decidit que l’especi-

alització de la nova biblioteca munici-

pal sigui ‘Energies renovables, natura i 

món rural’.

Si ajuda a que la gent sàpiga què és el 

mon rural i la pagesia, ja serà molt. Jo 
estaria content que la gent es conscien-

ciés que cal aturar-se, meditar i respec-

tar els pagesos, com nosaltres els res-

pectem a ells.

 

Com es veu Palau-solità i Plegamans 

des del tractor?

Es veu un poble endreçat, net i curiós. I 

també molt extens, és a dir, que no està 

massificat. 


