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C om no podia ser d’una altra manera, la Festa Major arriba 
carregada d’il·lusió i d’actes de tota mena, que tenen 
per objectiu proporcionar als veïns i veïnes moments de 

diversió, reflexió, retrobament, aprenentatge i germanor. 

Entre altres coses, el programa preveu cinema a la fresca, expo-
sicions de fotografies, activitats infantils, concerts, un concurs 
d’Instagram, una fira d’atraccions al carrer Doctor Fleming, un 
campionat de bitlles catalanes, el correfoc, una nit de monòlegs, 
la Cursa i Caminada Popular Maria Victor, la festa del Confeti i el 
tradicional Castell de Focs de cloenda.  

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 
juliol trobem en portada el cartell de la Festa Major, 
que enguany sí que es podrà celebrar, i serà del 27 al 30 
d’agost sota el lema ‘Viu la Festa Major’. 

L’any passat no vam poder gaudir-ne, però enguany 
s’ha muntat un programa d’actes i activitats per tal 
que tots els veïns i veïnes gaudeixin de valent de la 
seva festa. Per aquest motiu, en les pàgines següents 
us presentem la Festa Major 2021 i mencionem algunes 
de les activitats més destacades. Tot això, acompanyat 
d’unes paraules del regidor de Festes, Jordi Plaza. 

A més, l’esport local torna a estar d’enhorabona, 
i a l’interior de la revista també trobareu un tema 
especialment destacat per la nostra vila: els tres títols 
que han guanyat aquesta temporada les jugadores del 
Generali Hoquei Club Palau-solità i Plegamans, i com 
han estat les celebracions que s’han dut a terme a la 
vila. I podreu llegir una entrevista al president del club, 
Joan Colomer Mas. 

En les pàgines centrals d’aquest número us ho expli-
quem tot sobre l’estudi encarregat per l’Ajuntament 
que veu viable la construcció d’un complex esportiu 
amb piscina a la vila. I també trobareu un resum de 
com va anar l’Audiència Pública que va tenir lloc a Pa-
lau-solità i Plegamans el passat 15 de juny, i on el go-
vern municipal va retre comptes davant la ciutadania 
de l’estat de compliment del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) en els dos primers anys de mandat. 

I encara hi ha més! Us donem tots els detalls sobre les 
novetats en relació a la construcció de la nova Bibliote-
ca municipal. L’Ajuntament ja ha adjudicat a l’empresa 
Romà Infraestructures i serveis S.A.U la construcció de 
la biblioteca i arxiu municipal de la vila per un import 
de 4.874.739,99€ IVA inclòs. Trobareu tota la informa-
ció a l’interior de la revista. 

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

Torna la  
Festa Major!

A quest any sí. Després que la pandè-
mia ens obligués a cancel·lar-ne la 
darrera edició, enguany tornarem 

a celebrar com cal la nostra Festa Major. 
Ho farem amb totes les mesures de se-
guretat per prevenir el contagi de la 
Covid-19 i amb les activitats adaptades 
a la situació actual, però la nostra vila 
viurà a l’agost una de les seves festes més 
esperades.

Des de l’Ajuntament convidem els 
veïns i veïnes de la vila a bolcar-se en els 
actes previstos, que tindran la Plaça de la 
Vila com a epicentre. I és que la centralitat 
d’aquest espai el converteix en una cruïlla i 
punt de trobada idoni per acollir el tret de 
sortida de la Festa, així com per albergar un 
ampli ventall d’activitats pensades per ser 
gaudides i compartides entre persones de 
totes les edats. 

A fi de garantir que la programació arriba 
a tothom, l’Ajuntament ha editat un progra-
ma de mà de la Festa Major que serà distri-
buït a totes les llars del municipi.  

Retrobament, oci i germanor

Apunt de regidor 
Jordi Plaza 
Regidor de Festes Populars

“Després del temps complicat que 
hem passat, que ens ha obligat 
a conformar-nos amb activitats 
ocasionals de petit format, aquesta 
nova edició de la Festa Major 
vol ser un espai de retrobament, 
socialització, integració i enfortiment 
dels vincles entre veïns i veïnes”. 
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L’Hoquei Club Palau tanca la 
temporada 2020-2021 amb un 
triplet 

L’equip femení del Generali Hoquei 
Club Palau-solità i Plegamans ha 
viscut una temporada de somni i ha 

assolit la gran fita de guanyar 3 títols en 
una mateixa temporada. El primer va arri-
bar al mes de setembre de 2020, quan les 
jugadores es van proclamar campiones de 
la primera edició de l’Hoquei Lliga Cata-
lana Femenina. En la final -celebrada a la 
vila- es van enfrontar al Magic Studio CP 
Manlleu, a qui van guanyar per 4-2.

El segon títol assolit per l’HC Palau va ser 
l’Ok Lliga Femenina 20/21, al mes de maig. 
Les jugadores van superar de nou el Magic 
Studio CP de Manlleu per 3 a 1 en el segon 

partit de l’eliminatòria final i, d’aquesta ma-
nera, van guanyar la seva tercera OK Lliga, 
després de les aconseguides les tempora-
des 2014/2015 i 2018/2019.

Pocs dies després, Palau-solità i Ple-
gamans va esdevenir capital europea de 
l’hoquei femení amb l’acollida de la Final 
Europea de Clubs, que va enfrontar els vuit 
millors equips del moment. La gran final 
la van protagonitzar dos equips catalans: 
el Generali HC Palau i el CP Voltregà. Les 
jugadores locals van realitzar un gran partit 
i van guanyar per 6 gols a 1, emportant-se el 
tercer títol de la temporada: el Campionat 
Europeu de Clubs d’Hoquei Femení.   

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

“Mai estarem prou agraïts a les 
jugadores de l’HC Palau per tot el 
que han donat al nostre poble” . 

El President Aragonès 
visita el municipi

E n motiu de la gran final del Campionat, el president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va visitar Palau-solità i Plegamans. Va seguir el partit en directe 
des de les grades del Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor, acompanyat 

per l’alcalde, Oriol Lozano, i altres autoritats. També va participar l’entrega de 
guardons i va signar el llibre d’Honor de l’Ajuntament. Amb aquesta visita, Pa-
lau-solità i Plegamans es va convertir en el primer municipi que ha visitat el Presi-
dent en acte oficial des que va ser escollit en el càrrec, el passat 21 de maig. 

UNA GRAN FESTA 
EN HOMENATGE A 
LES CAMPIONES
Per tancar aquesta gran temporada 
de l’HC Palau, a mitjans de juny es va 
celebrar la “Festa de les Campiones”, 
una rua pels carrers de la vila seguida 
d’un acte de celebració i reconeixe-
ment al Pavelló d’Esports.    

L’Ajuntament adjudica la 
construcció de la nova    
Biblioteca Municipal
El termini d’execució del contracte serà  
de 15 mesos des de l’inici de l’obra

L’edifici de la nova Biblioteca ha de ser el primer de 
Catalunya amb aquestes característiques i dimensions 
que funcionarà amb energia geotèrmica. Serà un edifici 
cilíndric, lluminós i diàfan. 
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L ' Ajuntament ha adjudicat a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S.A.U 
la construcció de la biblioteca i arxiu municipal de Palau-solità i Plegamans per un 
import de 4.874.739,99€ IVA inclòs. El termini d’execució del contracte serà de 15 

mesos a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig.A 
la licitació es van presentar 5 empreses.

A més de la Biblioteca, l’edifici acollirà un auditori -que es podrà utilitzar de for-
ma completament independent-, l’arxiu municipal i una cafeteria amb terrassa. Les 
àrees públiques estaran distribuïdes en dues plantes, si bé cal sumar-hi un soterrani, 
on hi haurà la zona restringida, amb sales de treball intern, un magatzem, un dipòsit 
documental, maquinària...  

Millora en el material d’acabat del paviment 
interior de la Biblioteca.
Millora en partida de paviment exterior. 
Millora en la realització del manteniment de 
les instal·lacions. 
Millora en el material de pavimentació exterior.
Realització estudi lumínic per a un enllumenat 
LED RGD per il·luminar tota la façana amb un 
sistema centralitzat programable. 
Millora en el material de revestiment de 
façana.
Millora en proposta instal·lació de xarxa de reg.
Millora en el material de revestiment de fusta 
interior. 
Millora en subministrament i plantació d’ar-
bres i arbustos.
Millora en sostenibilitat, corresponent al com-
promís de realitzar certificació energètica.

Millores incloses en 
l’oferta de l’empresa 
adjudicatària: 
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Es renova el conveni 
entre l’Ajuntament i 
l’Associació FanCon
L’objecte de la subvenció és 
l’organització del Festival 
d’Oci Alternatiu FanCon

El dijous 1 de juliol es va signar un nou conveni entre l’Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans i l’associació Fan-
Con, que organitza el Festival d’Oci Alternatiu cada any a 

la vila. Aquesta conveni ratifica els 10.000 euros de subvenció 
per part de l’Ajuntament. L’acte de signatura va comptar amb 
la presència de l’alcalde, Oriol Lozano; el president de l'associ-
ació, Adam Torrus; i la regidora de Cultura, Eva Soler.

L’any passat, arran de la situació generada per la pandèmia 
de la Covid-19, el Festival es va reduir a la realització de 'l'Au-
tocinema', el 5 de setembre de 2020. I es va acordar que la 
resta de la subvenció municipal es destinaria a la preparació 
i celebració del Festival FanCon de l'any 2021, així com a la 
renovació del material de l'associació, per facilitar la difusió de 
les seves activitats.  

El govern municipal 
ret comptes del Pla 
d’Actuació Municipal 
(PAM) en arribar a 
l’equador del mandat  

E l govern municipal va fer a mitjans de juny una audiència 
pública amb l’objectiu d’informar la ciutadania de l'estat 
de compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) un cop 

transcorreguts els dos primers anys de mandat. Durant la sessió 
es van repassar les actuacions recollides al PAM i el seu estat 
d’execució. 

Aquesta Audiència Pública s’emmarca dins de la política de 
transparència que té com a prioritat el govern municipal. Està 
previst convocar-ne una altra l’any 2022 amb l’objectiu de seguir 
l’evolució del Pla d’Actuació Municipal i informar a la ciutadania 
del seu estat de compliment. 

Nous instruments per 
a la consolidació d’una 
Policia Local moderna 
i de qualitat  

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va aprovar per 
unanimitat en el marc del Ple Municipal del mes de juny el 
Reglament del Cos de la Policia Local de la vila. D’aques-

ta manera l’Ajuntament dona compliment a allò establert a la 
Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

Del nou reglament destaca la creació d’una nova Oficina 
d’Atenció a la Dona, que s’anirà estructurant per donar respos-
ta a la greu situació actual de violència vers les dones. L’oficina 
centralitzarà tota la informació que conegui la Policia Local en 
relació a situacions de discriminacions per raons de gènere i de 
violència masclista. Aquesta unitat es coordinarà amb els Mossos 
d’Esquadra i amb altres cossos de policies locals. 

PAM 2019-23   
192 actuacions

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor de Participació

“Volem acostar la governança als veïns i veïnes. Amb les audiències públiques 
posem a l’abast de la ciutadania informació actualitzada i de primera mà de com 
avancen els nostres compromisos del mandat”. 

El PAM contempla 192 actuacions i és 
l’instrument de planificació estratègica 
que marca el full de ruta a seguir per 
l’Ajuntament durant el mandat 2019-2023. 

Més informació 
sobre l’estat 
d’execució 
del PAM

14%
10%
3%

43%
30%

Estat d'execució
de les actuacions

COMPLETADES            EN CURS            EN ESTUDI
PLANIFICADES             PENDENTS DE PLANIFICAR
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Desplegar la potestat reglamentària 
de la corporació.
 
Definir i consolidar l’organització i 
l’estructura de la Policia Local del 
municipi per tal que esdevingui un 
instrument fonamental per assolir 
una policia moderna i de qualitat 
que pugui realitzar les funcions que 
té legalment encarregades amb el 
màxim d’eficiència.

Regular els drets, deures, atribucions 
i relacions del personal de la Policia 
Local.

Quins són els objectius del 
Reglament?



P er facilitar la identificació de vehi-
cles robats, embargats o d'interès 
policial, la nova flota de la Policia 

Local compta des del mes de maig amb un 
cotxe amb un sistema de reconeixement 
automàtic de matrícules. Aquest vehicle 
incorpora un sistema amb dos lectors 
-col·locats als extrems del pont de llums 
del sostre- capaços de reconèixer els ca-
ràcters alfanumèrics de les matrícules. 

Una vegada les càmeres llegeixen les 
matrícules, el sistema envia la lectura a les 

bases de dades de l’ordinador de bord i, 
en cas que sigui una matrícula de la llista 
d’interès policial, s’envia una alerta. 

La Policia Local incorpora un vehicle 
amb un sistema de reconeixement 
automàtic de matrícules

El portal web de l'Ajuntament obté el segell 
#infoparticipa amb un 100% en transparència i 
qualitat en la comunicació pública  

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha obtingut per primera ve-
gada un 100% de puntuació en els 

52 indicadors que avalua el Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciuta-
dania (LPCCP) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) per poder obtenir el 
Segell Infoparticipa de qualitat i transpa-
rència de la comunicació pública. Aquest 

any han estat 135 les administracions 
catalanes que han aconseguit el Segell 
Infoparticipa, de les quals només 39 han 
assolit el 100%.

L’alcalde, Oriol Lozano, va recollir el 
passat mes de maig el Segell que acredi-
ta la màxima puntuació al portal web de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
en un acte oficial a l’Auditori de la UAB.  Apunt de regidora 

Eva Soler 
Regidora de Noves 
Tecnologies i Govern Obert

“La transparència és un dels eixos 
importants d’aquest Ajuntament. És 
per això que ens fa especialment 
orgullosos haver assolit el 100% de 
la puntuació en l’infoparticipa, un 
resultat que ens situa com un dels 39 
ajuntaments més transparents de 
Catalunya”. 

Saps que...

La de Palau-solità i Plegamans 
és la primera Policia de la 
província de Barcelona, des-
près de la Guàrdia Urbana, en 
incorporar aquest sistema.

El nou vehicle és un Toyota 
RAV4 Hybrid amb motor 
elèctric que també permetrà 
estalviar en combustible i 
reduirà l'emissió de gasos 
contaminants.
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Dos alumnes del PTT de Palau-solità i Plegamans (perfil 
d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas) han guanyat el 
primer premi Impuls Formació Professional en la catego-

ria d’innovació en Programes de Formació i Inserció (PFI).
Els estudiants, Enric Alcalde Galindo i Kevin Altar Mar-

tínez, van elaborar un prototip d’un mecanisme d'arrencada 
en escala de l’enllumenat públic de Palau-solità i Plega-
mans. La seva proposta es basava en reduir els pics de consum 
elèctric a l’engegar l’enllumenat públic municipal i van crear 
un sistema d’arrencada en escala amb aquesta finalitat.  

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Ocupació i 
Empresa

“Seguim treballant en generar 
oportunitats de feina per als veïns 
i veïnes, sempre en col·laboració 
amb les empreses del municipi 
i altres institucions. Aquesta 
convocatòria forma part del Pla 
d’Ocupació Municipal 2021, que 
duem amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. La inversió global en 
aquest Pla suma 194.481,82€.”. 

Apunt de regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de Salut Pública

“Aquest Pla no només vol prevenir el consum 
de substàncies. També posa el focus en 
l’emergència de noves addiccions lligades a 
un ús abusiu de les noves tecnologies, com 
ara l’addició a les pantalles o al joc”.  

La dotació económica del premi 
és de 700 euros.

Alumnes del PTT de Palau 
guanyen el primer premi 
'Impuls FP' del Vallès OccidentalL Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat 

el nou Pla de Prevenció de Drogues i Addiccions 
2020-2025. La missió del PPDA és prevenir i reduir, 

tant en joves com en adults, el consum de substàncies com 
l’alcohol, les begudes energètiques o les drogues, així com 
el desenvolupament de conductes addictives. Aquest do-
cument és el tercer pla que aprova l’Ajuntament en l’àmbit 
de la prevenció de drogues.   

S’aprova el Pla de Prevenció 
de Drogues i Addiccions 
2020-2025

S’incorporen 20 persones a treballar  
a l’Ajuntament en el marc del Pla 
d’Ocupació Municipal 2021

Des del mes de juny, 16 persones s’han 
incorporat a treballar a l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, durant 

sis o dotze mesos a jornada completa o mit-
ja jornada, i 4 més ho faran al desembre. Les 
persones seleccionades treballaran en di-
versos serveis municipals. Els 20 llocs de 
feina estaven reservats per a persones en 
situació d’atur i que estiguessin inscrites al 

SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Si bé 
aquests eren requisits imprescindibles per a 
les 20 places, n’hi ha 6 en què s’ha tingut 
en compte la situació socioeconòmica 
dels candidats i candidates a l’hora de fer 
la valoració.   

El PPDA 2020-2025 contempla accions 
en els següents àmbits: 
FOMENT D’HÀBITS SALUDABLES
PROMOCIÓ DEL BENESTAR EMOCIONAL, SOCIAL, FÍSIC I MENTAL
CREACIÓ DE VINCLES I ESPAIS DE TROBADA
TREBALL DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
AUTOCONEIXEMENT ENTRE LA POBLACIÓ I COL·LECTIUS  
DESTINATARIS



Un estudi encarregat 
per l’Ajuntament veu 
viable la construcció 
d’un complex esportiu 
amb piscines 

L’alcalde de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, va pre-
sentar dimecres 30 de juny l’Estudi de viabilitat del Complex 
esportiu amb piscina municipal. El van acompanyar Mercè 

Guàrdia, arquitecta tècnica de Serveis de l’Ajuntament; Albert 
Abaurrea, cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius de la Diputa-
ció de Barcelona; i de Jana Garcia, de la consultoria Itik Consulto-
ria d’Esports i Lleure S.L., equip redactor de l’estudi de viabilitat. 

Oriol Lozano va agrair el suport de la Diputació de Barcelona 
en l’elaboració d’aquest informe i va aclarir que, abans de construir 
aquest equipament “era imprescindible fer aquest estudi de vi-
abilitat per evitar que sigui una instal·lació deficitària, com ja 
ha passat en altres municipis”. Per això, va assegurar, que s’han 
analitzat tant el cost, com les despeses i manteniment, per tal que 
sigui sostenible econòmicament, socialment i esportivament.

La bona notícia, segons  Oriol Lozano, és que l’informe es favorable 
a la construcció del complex esportiu amb piscines “i això és el primer 
pas per poder tirar-lo endavant”.   
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Ubicació
Solar qualificat d’equipament esportiu situat a l’Avinguda 
Ebre amb Avinguda Maria Aurèlia Capmany (4.107,68 m2). 

Cost estimat
4.805.318,46€
Instal·lacions

- 2 piscines cobertes
- 2 piscines exteriors
- 1 sala de musculació
- 3 sales d’activitats dirigides
- espai exterior per a activitats
- espais complementaris i auxiliars (vestidors, banys, bar, 
recepció, sala de reunions...)

Activitats previstes
- cursos de natació
- activitats dirigides al medi aquàtic
- natació lliure
- activitats dirigides terrestres
- entrenaments personals
- activitats organitzades a l’exterior
- activitats adaptades a persones amb diversitat funcional
- programes per a col·lectius en risc d’exclusió social

Fitxa tècnica del projecte

PER QUÈ S'HA ESCOLLIT AQUESTA 
UBICACIÓ?

La titularidad del sòl és municipal
És cèntrica
Limita amb la Ronda Verda i està propera a 
altres espais esportius i a l'aire lliure
Disposa de bon accés a peu des del nucli i 
ampli espai per aparcament
Forma part de l'itinerari de la línia del bus 
interurbà
Està situada en un tram urbà proper i ben 
comunicat amb la zona industrial de la vila
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QUÈ SERÀ? 
Un equipament poliesportiu amb una oferta esportiva dirigida als diferents 
segments de la població orientada a la salut, la formació i el lleure.

PER A QUI SERÀ?

Espais esportius - Piscina cobertura i saunes 486,68 m2 24% 

Espais esportius - Piscina i espais exteriors 650,00 m2 13%

Espais esportius - Sales esportives 550,00 m2 4%

Vestíbuls i circulacions 380,00 m2 9%

Administració i Sales Tècniques 494,00 m2 12%

Vestidors i espais auxiliars 1.547,00 m2 38%

TOTAL 4.107,68 m2 100% 

ESPAIS m2 % Sobre total m2 

POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR

JOVES I ADOLESCENTS

POBLACIÓ ADULTA

POBLACIÓ SÉNIOR

GENT GRAN

Instal·lació i activitats 
adaptades a persones amb 
diversitat funcional

Programes per a 
col·lectius en risc 
d’exclusió social

De 85 anys ai més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys 
De 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys

De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys

DONES HOMES



Plantada d’arbres per celebrar els naixements 
a la vila durant els anys 2019 i 2020

P alau-solità i Plegamans va fer el mes de maig l’habitual 
plantada d’arbres per celebrar els naixements de nadons 
a la vila durant els anys 2019 i 2020, així com per comme-

morar el Dia Mundial dels Boscos. Un total de 71 famílies van 
participar en aquesta activitat entre dissabte i diumenge.

L’arbrat és una peça clau de les 58 hectàrees d’espais verds 
que té Palau-solità i Plegamans, ja que aporta importants be-
neficis a l’equilibri ambiental. Els arbres que es van plantar 
són originaris de la zona o ben adaptats. La gestió dels espais 
verds segueix criteris de jardineria sostenible per aconseguir que 
siguin més naturals i resistents.  

L’Ajuntament 
efectua millores 
a la Carretera de 
Sentmenat

L ’Ajuntament va realitzar durant el mes de maig uns tre-
balls d’arranjament a la Carretera de Sentmenat, con-
cretament en el tram comprès entre el terme municipal de 

Sentmenat i l’empresa Pivema (també conegut com a “Serra Ba-
rona”). L’afectació als ciutadans, però, va ser mínima, ja que les 
obres es van realitzar en un camí rural, i tampoc no es va realitzar 
cap tall que dificultés el pas de vehicles, persones, animals, etc.   

QUINS ARBRES 
ES VAN PLANTAR?

Pins pinyoners Pinus pinea
Alzines Quercus ilex
Roures Quercus pubescents
Aurons Acer pseudoplatanus
Nogueres Juglans regia
Ledoners Celtis australis

Descripció de les obres
Repàs amb motoanivelladora per desfer reguerons, donar pendents per a la recollida 
d’aigües pluvials, així com l’estesa i compactació d’una capa de tot-ú reciclat per a la 
millora del ferm.

Formació d’una cuneta de formigó per a la recollida 
i canalització de les aigües al cantó oest del camí.

OCUPACIÓ I BENESTAR12 

Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de Comerç i 
Turisme

“Aquest material és de gran utilitat 
per donar a conèixer el nostre poble 
als turistes, però també als veïns i 
veïnes de Palau-solità i Plegamans, 
que hi poden trobar detalls de la 
cultura i el patrimoni de la seva vila 
que no coneixien”. Surt al carrer un nou plànol turístic 

del municipi 

LAjuntament ha editat un nou material per promocionar i difondre 
turística i comercialment el municipi. Es tracta d’un mapa 
plegat de butxaca, amb un pràctic format que està pensat 

per donar a conèixer al visitant els principals recursos 
turístics de la vila, com ara el patrimoni cultural i natu-
ral, així com els serveis de restauració i els comercials. 
Aquest nou desplegable, més visual, permet reconèixer i localitzar 
els diferents llocs i punts d’interès característiques del municipi, 
com per exemple la Casa de la Vila, les esglésies, les masies, els parcs, entre 
d’altres, per qui vulgui fer un recorregut al seu aire. Tot això queda reflectit  en un 
plànol a la cara interior amb 19 indrets destacats. En aquest espai també s’ha incorporat 
un codi QR que dona accés a la pàgina de Cultura i Patrimoni del web de l’Ajuntament. 

Per aconseguir un exemplar imprès, només cal que adreçar-se a l’Ajuntament, al Pavelló Municipal 
Maria Víctor o a la Masia de Can Cortès.
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El canvi a llums LED de 683 
fanals de la vila reduirà el 
consum municipal en un 74%

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha realitzat recentment el canvi 
de lluminàries a diferents carres de la 

vila. En concret, s’han substitut 683 llumi-
nàries, passant de les actuals de vapor de 
sodi d’alta pressió de 120W de potència, a 
noves lluminàries de tecnologia LED amb 
una potència mitja de 37W.

Aquestes noves lluminàries que s’ins-
tal·len disposen d’un sistema de reducció 
de potència que fa que cada nit durant 7 
hores el consum es redueixi un 50% més. 
Per la qual cosa la reducció anual en kWh 
es d’un 74%, passant dels 293.690 kWh/
any actuals, als 76.381 kW/any de la nova 
instal·lació. 

Amb aquesta disminució en el consum 
elèctric, s’aconsegueixen reduir les emissi-
ons de CO2 en 32,59 tones anuals. Aquesta 
actuació suposarà, que dels 5.006 punts de 
llum existents al municipi, el 48% ja haurà 
estat substituït per tecnologia LED.  

Apunt de regidor 
Sergi Plaza 
Regidor de Serveis 
Municipals, Innovació i 
Eficiència Energètica

“El cost total de la inversió és de 
277.173,37€, però es preveu una 
reducció de 43.461,68€ anuals en 
la factura elèctrica. Per tant, en 6,3 
anys haurem recuperat la inversió, 
contribuint alhora a disminuir la 
petjada ecològica de la vila” 

S’inspeccionen les deixalles del servei Porta a 
Porta per fomentar el bon ús i la separació correcta

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha iniciat una període d’inspecció de les deixalles lliu-
rades al servei de recollida Porta a Porta per fomentar-ne el bon ús i la separació correcta de 
les diferents fraccions. S’ha començat a fer inspecció dels residus que es troben dins de tres 

contenidors d’habitatges plurifamiliars. 
Prèviament, es posa un avís en el mateix contenidor i a l’escala del bloc de pisos que els pertany 

aquell bujol en què s’informa del dia que es farà la inspecció, coincidint amb un dia de recollida d’or-
gànica. De manera que tots aquells residus no orgànics trobats un dia de recollida de l’orgànica podria 
ser motiu d’obertura d’expedient sancionador, si es pot identificar la persona infractora.   
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Nou espai web de consultes 
per a persones usuàries de 
la deixalleria municipal
Per accedir-hi, s’ha de donar 
d’alta un correu electrònic 

Les persones usuàries del servei de deixalleria de Palau-solità 
i Plegamans disposen d’un nou espai web on consultar les 
entrades a aquest espai, així com el control de l'entrega i re-

collida de la saca de restes vegetals. També es pot consultar, per 
exemple, si correspon la reducció de la taxa de residus, o si s’aplica 
la taxa de la deixalleria. 

Des de l’Ajuntament es recorda a tots els veïns i veïnes que al 
web palauplegamans.deixalleria.cat hi ha un aparador virtual de 
l’Espai de reutilització de la deixalleria municipal, lloc d’intercanvi 
i reutilització on es poden deixar i recollir objectes en bon estat i 
que poden tenir una segona oportunitat.  

Un cop fets tots aquests passos, el sistema enviarà un correu 
electrònic amb l’enllaç a l’espai d’usuari/usuària i una nova 
contrasenya, que es podrà modificar des del mateix espai.

L’Ajuntament de Palau- 
Solità i Plegamans es dota 
d’un nou Pla d’Igualtat 
de gènere   

E l Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans va aprovar 
per unanimitat en la sessió plenària celebrada del passat 
29 de juny el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciuta-

dania de la vila (2021-2024). D’aquesta manera, l’Ajuntament 
es ratifica en el seu compromís per eradicar totes les formes de 
desigualtat i aconseguir una societat igualitària. 

Per fer-ho, s’ha determinat la necessitat d’actuar desenvo-
lupant mesures d’acció positiva que, d’una manera concreta, 
possibilitin l’eliminació de determinades situacions de de-
sigualtat. Això ha portat el consistori a fer un precís treball 
transversal de perspectiva de gènere en tots els àmbits i 
polítiques municipals, que permet obtenir un coneixement 
de la realitat sobre la qual treballar. 

Una de les peces clau ha estat el treball a les escoles i als 
instituts del municipi, ja que els i les joves són la base per poder 
fer canvis en la societat. I això s’aconsegueix amb una edu-
cació basada en valors igualitaris, on les dones i els homes 
convisquin en una societat lliure, diversa i respectuosa amb 
tothom. 

Tens dubtes?

Per qualsevol dubte o 
aclariment es pot 
contactar amb el Servei 
d'Atenció Ciutadana   
(telèfon: 938 648 056)

Com donar-se d’alta?
1.    Entrar a l’enllaç: palauplegamans.deixalleria.cat/login

2.    Introduir el correu electrònic que es vol donar d’alta

3.    Clicar ‘Recordatori de contrasenya’

4.    Clicar ‘Enviar’



L’Ajuntament aprova el protocol intern per a 
l’abordatge de l’assetjament sexual

E l Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans va aprovar per 
unanimitat en la sessió celebrada presencialment el 27 de 
maig el Protocol Intern per a l’abordatge de l’assetjament 

sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual en 
l’àmbit laboral del Consistori, impulsat per la Regidoria d’Acció So-
cial, Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+.

El nou document parteix de la revisió de l’anterior Protocol con-
tra l’assetjament sexual, amb la voluntat d’incorporar la perspec-
tiva de la diversitat sexual i de gènere i adequar a les característi-
ques i necessitats específiques de l’ens les mesures a desenvolupar 
amb un contingut clar i accessible.

A més, el Protocol aprovat preveu la constitució d’una comissió 
d’investigació, per tal d’assegurar una figura referent en les con-
sultes al voltant de les situacions d’assetjament. 

Nou acord de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el Casal 
de la Gent Gran 

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i el Casal de la 
Gent Gran han signat un conveni de col·laboració per 
tal que l’entitat segueixi organitzant el seu programa 

d’activitats adreçades específicament a la gent gran del 
municipi. Aquest acord es va signar en el marc d’una trobada 
en la qual hi van prendre part l’alcalde, Oriol Lozano, la regi-
dora de Gent Gran, Patricia Freire, i el president del Casal de 
la Gent Gran, Jaume Ventura. 

En virtut d’aquest nou acord, el Casal de la Gent Gran de 
Palau-solità i Plegamans seguirà gestionant l’activitat diària 
del Casal municipal ubicat a la Masia de Can Cortès. 
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Quines activitats organitza  el Casal 
de la Gent Gran?

Ball de Saló
Ball en línia
Activitats relacionals
Taller de tall i confecció
Viatges i excursions
Participació a les festivitats de Carnestoltes, Fira Palau, 
Sardinada, Dia de la truita, Revetlla de Sant Joan, Vermut 
de la Festa Major i Castanyada

L’Ajuntament aprova demanar la declaració del 
municipi com a àrea de mercat d’habitatge tens 

E l Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans va aprovar per 
unanimitat el mes de maig demanar la declaració del mu-
nicipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

Tal com preveu la llei 11/2020 de contenció de rendes de llo-
guer d’habitatges, el Ple ha demanat que la durada de la decla-
ració sigui de cinc anys i que pugui ser revisada posteriorment 
per a escurçar-la o per deixar-la sense efecte si canviessin les cir-
cumstàncies que la van motivar. A més, la llei preveu que, arribat 
el moment, pugui ser prorrogada si també la situació ho justifica 
per un termini no superior a la durada inicial. Això és així amb 
l’objectiu que es tracti d’una declaració flexible i s’adapti a les 
necessitats de cada moment.  
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Si voleu més 
informació 
consulteu 
aquest enllaç. 

Què és una àrea amb 
mercat d’habitatge tens? 

S ón municipis o parts de municipi (barris o districtes) 
que estan en risc de no poder disposar d’habitatges 
de lloguer a un preu assequible per a tota la pobla-

ció. És el Departament de Territori i Sostenibilitat qui té la 
competència per fer la declaració. 

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
Regidora d’Habitatge

“El dret d’accés a l’habitatge 
és una peça clau de l’Estat del 
Benestar. I els ajuntaments, com 
a institució més pròxima a la 
ciutadania, tenim l’obligació de 
posar totes les eines al nostre 
abast per facilitar-hi l’accés” 



Els nostres dubtes 
sobre el possible 
canvi en la gestió de 
l’aigua

El govern municipal ha decidit inici-
ar un canvi en el model de la gestió 
l’aigua del municipi. Un servei que 
és complex per la seva naturalesa i 
que és imperatiu que es gestioni per 
part d’un operador solvent, que tingui 
l’expertesa per assegurar la qualitat i 
la seguretat del servei.

Per sorpresa de tots, l’informe encar-
regat per l’Ajuntament que justifica 
aquesta decisió ha estat elaborat per 
la consultora propietat de l’expresi-
dent d’Aigües Ter Llobregat i respon-
sable l’any 2012 de la privatització 
d’aquesta empresa pública de la Ge-
neralitat. Operació que va acabar fent 
fallida als tribunals i tot apunta que 
podria suposar el pagament d’una 
indemnització milionària a Acciona. 

Però no únicament partim d’aques-
tes credencials que ens fan dubtar del 
projecte. En paral·lel, el govern muni-
cipal ha mostrat la seva preferència 
en tirar endavant aquesta operació a 
través del consorci CONGIAC. Fet que 
suposaria una adjudicació directa del 
servei que, a municipis on s’ha efec-
tuat, el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha sentenciat 
que s’ha realitzat de forma il·legal a 
més d’incórrer en un frau de llei. 

Des del PSC exigim al govern mu-
nicipal que no creï un problema on 
no existeix. El servei d’aigua muni-
cipal és un servei que ha funcionat 
perfectament en els darrers 20 anys 
i que s’ha de gestionar de forma ri-
gorosa i amb excel·lència.

Per últim, recordar que us podeu po-
sar en contacte amb el Grup Socialista 
a través del Whatsapp 611 047 076 i 
traslladar-nos les vostres queixes i ne-
cessitats. Volem aprofitar a més per 
desitjar a tota la ciutadania un molt 
bon estiu i unes bones vacances. Cada 
dia estem més a prop d’acabar amb 
aquesta pandèmia, però de moment 
prudència i responsabilitat. Cui-
dem-nos. 

Junts per fer, Junts 
per ser.

El passat mes de Maig va fer dos anys 
que la candidatura de JuntsxPsiP es 
va presentar a les eleccions munici-
pals del 2019 en unes condicions de 
moltes dificultats; una candidatura 
integrada per persones majoritàri-
ament independents amb l'experi-
ència de la Laura Navarro i en Jordi 
Pujol i sota el paraigua d'un espai 
polític pràcticament sense estruc-
tura organitzativa.

La confiança de prop de mil vilatans 
i vilatanes ens va convertir en la ter-
cera força política i vam obtenir 3 
regidors que van resultar decisius 
per a la formació del primer govern 
municipal independentista i donar 
consistència a la seva gestió.

Junts com a partit va néixer ara fa 
un any, el Juliol del 2020, amb un 
manifest on reivindica que la llibertat 
individual és indestriable de la lliber-
tat col·lectiva. De fet, la llibertat és 
sencera o no és i que per tant tots els 
pobles tenen dret a la llibertat. Totes 
les nacions tenen dret a l’autode-
terminació. Catalunya no n’és una 
excepció. Hem de tenir ben present 
el compromís de l’1 d’octubre si 
volem culminar amb èxit el procés 
d’independència iniciat fa poc més 
d’una dècada amb les consultes ciu-
tadanes.

Junts aspira a governar les nostres 
institucions des del compromís de 
l’assoliment democràtic de la inde-
pendència de Catalunya però també 
amb una clara voluntat d’esdeve-
nir un partit de govern per tots i 
cadascun dels nostres ciutadans 
i ciutadanes. D’acord amb aquesta 
voluntat, el nostre grup municipal 
atendrà, a la seva oficina situada 
en l'Avinguda Catalunya núm. 231, 
prèvia cita concertada al telèfon 
649828067, totes aquelles consultes 
i suggeriments que vulgueu plante-
jar, relacionats amb l'acció de govern 
i/o problemàtiques de la vila.  

Primera audiència 
pública i Piscina 
Municipal: 

Per primera vegada, l’equip de go-
vern de Palau-solità i Plegamans 
ret comptes a la ciutadania en acte 
públic. Durant l’acte es va parlar de les 
accions de govern més destacades i es 
van respondre les preguntes formula-
des presencialment i telemàticament.  

Fargas va destacar el projecte de re-
habilitació de la Torre Folch, amb el 
pla d’usos del jardí, i va explicar també 
en què consisteix el programa Butaka 
Jove. També va parlar sobre un projecte 
d’itineraris de coneixença del municipi 
per a professors nouvinguts.

Freire va anunciar la propera compra de 
dos nous habitatges per part de l’Ajun-
tament per destinar-los a lloguer as-
sequible. Freire també va posar sobre 
la taula l’estudi de feminització de 
l’espai públic i la increïble labor duta a 
terme amb el projecte Recooperem, de 
recuperació del menjar de les escoles.

Soler va remarcar la tasca de recupe-
ració del nostre patrimoni arquitec-
tònic, atesa una pregunta sobre la co-
manda templera. També va remarcar la 
tasca duta a terme des de seguretat ciu-
tadana, especialment amb la policia.

Per finalitzar l’acte, l’alcalde Oriol Lo-
zano va fer valdre la cohesió del govern 
local i va destacar la fortalesa que hem 
demostrat amb la gestió de la pandè-
mia. Per cloure la sessió l’alcalde va 
voler expressar que “Som nou per-
sones que ens estimem el poble, que 
estimem el que fem i això crec que mai 
ens ho podrà discutir ningú”  

El passat 30 de juny l’alcalde va fer la 
presentació de l’estudi de viabilitat 
de la futura piscina municipal. A l’ac-
te també hi van participar tècnics de 
l’Ajuntament, la Diputació i de l’equip 
redactor de l’estudi. Durant l’acte vam 
poder saber les característiques princi-
pals de la piscina, els sistema de gestió 
i el cost estimat de construcció entre 
molts altres detalls. 

Seguim treballant per a un poble viu!   

ERC PSC Junts x Palau

Grup Municipal 
Primàries Palau-
solità i plegamans 
per la República

Canvi d’opinió
PLE juny21→ Aprovació definitiva del 
Pla Parcial urbanístic del SUD10 Indus-
trial Llevant de PsiP. Tema controvertit. 
Volem explicar per què hem canviat el 
nostre vot.
Vam donar suport al govern en el 
conveni signat amb INCASOL, però 
mirant les coses des de punts de vista 
diferents, amb noves informacions, 
escoltada la ciutadania i reconsidera-
des les argumentacions inicials, ens 
han sorgit dubtes raonables. S’ha 
lluitat amb prou força per fer recular 
el projecte i/o renegociar el tema amb 
un plus major?
No dubtem de la bona fe del govern 
i agraïm sincerament l’atenció que 
sempre ens han dispensat. Ara, però, 
hi veiem altres possibilitats a explorar.
Alguns dubtes: el pagament a IN-
CASOL en cas de no desenvolupar el 
Projecte; s’han esgotat totes les vies 
polítiques de forma contundent, Con-
selleria, INCASOL, etc?; s’ha explorat la 
idea plantejada per altri de desenvolu-
par només el PAU-24 Can Planes?; s’ha 
utilitzat l’eina de consulta ciutadana 
per negociar si no s’accepta el projec-
te actual?; considerar la possibilitat de 
modificar el POUM; s’ha explorat la via 
ACCIONA per cercar empreses que 
compleixin els requisits per al tipus de 
població que volem?; s’ha desmentit 
amb prou contundència l’argumenta-
ció dels centenars de llocs de treball?; 
s’ha valorat la possibilitat de millorar 
naus buides de polígons ja construïts 
en lloc de fer-ne de nous?, entre més.
Potser s’hauria d’haver obert una ne-
gociació institucional i aturar aquesta 
obra que ni al mateix govern actual li 
agrada i que sempre s’hi havia posici-
onat en contra.
Per tot això, no n’estem segurs de 
no poder aturar el polígon, per tant, 
hem canviat el nostre vot  i hem votat 
en contra. Honestament, no hauria 
estat millor haver reconsiderat la 
qüestió? Així ho vam expressar al PLE.

GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES
Palau-solità i Plegamans, 1 de juliol de 
2021  

Balance Legislatura 
Municipal

Dos años después de la toma de pose-
sión del nuevo gobierno municipal es 
hora de valorar su gestión, la cual reco-
nocemos ha estado condicionada por 
el COVID-19.

Muchas de las actuaciones realizadas 
hasta ahora lo han sido por proyectos 
aprobados en la legislatura anterior, si 
bien en ocasiones da la sensación de 
que se apropian de ellos, sin reconocer 
que son proyectos heredados de ante-
riores equipos municipales.

EL nuevo equipo ha traído un cambio 
en el estilo de gestión, y en la forma de 
comunicar, por un lado más directo, con 
una  amplia  utilización de las redes y de 
las nuevas tecnologías y una moderni-
zación de los canales clásicos como la 
pagina web, pagina web, por cierto, no 
traducida al castellano, lo que es una 
desconsideración hacia los habitantes 
de Palau que tienen como lengua habi-
tual el castellano.

Reconocemos mejoras en algunas in-
fraestructuras, en el pavimento, en la 
iluminación, o en la reposición de ele-
mentos deteriorados, en la instalación 
de puntos de ocio o actividades.

No compartimos la utilización que han 
hecho de proclamas y manifiestos que 
nada tienen que ver con el municipio y sí 
con la ideología de los componentes del 
equipo de gobierno. Este equipo de go-
bierno del Ayuntamiento incumple uno 
de los requisitos básicos de la gestión pú-
blica que es la neutralidad de sus actos.

Hemos apreciado lo mal que encajan 
las críticas, con prácticas poco elegan-
tes, como intentar censurar declaracio-
nes y publicaciones de la oposición o 
sancionar reclamaciones vecinales.

Por último, criticamos un cierto desin-
terés hacia la oposición, a la cual no se 
le da la categoría que le corresponde 
ni se la hace partícipe con la suficiente 
anticipación de actos, decisiones o pro-
yectos, en lo que podría interpretarse 
un ejercicio para ponerse las medallas 
en la gestión municipal.  

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 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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i Joan  
    Colomer Mas

President del Generali Hoquei Club         
        Palau-solità i Plegamans

“Les jugadores porten des de petites fent créixer l’hoquei   
femení i sent referència de dedicació”

Què ha suposat per l’equip guanyar la Fi-
nal Europea de Clubs d’Hoquei Femení?  
La consecució d’un somni. Recuperant 
les paraules de la Berta: fa 22 anys que va 
començar a patinar, i fa 22 anys que juga 
a hoquei sense aturar-se. Aquest grup de 
noies porten des de petites fent créixer 
l’hoquei femení i sent referència de dedi-
cació, i això només es pot fer si tens una 
passió. I quan tens una passió i aconse-
gueixes l’excel·lència, com aquest equip, 
és un somni fet realitat. Jo crec que pocs 
blocs estan tan units com aquest. 

I pel club? Una alegria. El Club és un reflex 
d’aquest equip. Tota la gent, i hi afegiria el 
poble, s’ha fet seva aquesta Copa.

Quines creus que van ser les claus que 
van portar l’equip a guanyar el cam-
pionat? La paciència i la confiança. La 
paciència per fer créixer a foc lent aquest 
equip, ple de talent i amb molta passió. 
Però també la paciència d’aquestes ju-
gadores, amb un nivell descomunal que 
s’han abocat pel Palau.
I la confiança que ens han donat les juga-
dores, l’entorn. També l’Ajuntament, facili-
tant-nos moltes coses, amb unes instal·la-
cions ara mateix envejables. I entenent les 
necessitats d’hores d’entrenaments, ente-
nent que aquest és un projecte de poble.

Però tampoc podem oblidar la confiança 
de Generali. Una multinacional que s’ha 
implicat en un projecte molt abans que 
tinguéssim aquest ressò. Confiança que 
ens ha de portar a fer un pas més en un 
moment on l’esport femení ha implotat, i 
Palau n’és un referent ara. Així com la con-
fiança dels nostres patrocinadors, de gent 
del nostre entorn que ha vist que aquesta 

dedicació té recompensa. Sense la seva 
aportació no sé pas que faríem.

I, finalment, la confiança de la massa so-
cial de Club. Desenes de voluntaris, cen-
tenars de jugadors, centenars de pares i 
avis. La seva confiança empeny moltíssim, 
i cada anys ens porta a fer un pas més sem-
pre amb el lema del Caliu + Competició.

Quin moment del campionat guarda-
ràs especialment en el teu record?  Em 
quedo amb una imatge d’aquesta Copa 
d’Europa: la de l’equip, amb els voluntaris, 
i la Copa d’Europa. Al final aquest Club és 
la feina de molta gent. Gent que ho fa de 
manera altruista només perquè puguem 
gaudir d’aquest esport. Des de les jugado-
res fins a tot l’entorn han col·laborat per 
poder assolir una fita històrica amb l’úni-
ca recompensa de viure el moment. Hem 
d’estar orgullosos que en un moment com 
l’actual -que la societat va massa ràpid- 
hi hagin moments com aquests de poder 
viure. Difícilment podrem agrair a tothom 
aquest èxit, sense deixar-nos a ningú.

Aquest ha estat un any d’èxits, amb el 
campionat d’Europa, l’OK Lliga i la Copa 
Catalana. Es pot demanar alguna cosa 
més?   Les copes són la cirereta. L’èxit és la 
resposta de la gent, i l’alegria de les juga-
dores. L’única cosa que podem demanar 
és que la gent continuï al nostre costat, 
això és una carrera de fons i l’èxit serà que 
això no s’aturi, que l’hoquei a Palau conti-
nuï creixent i donant alegries.

Tens la sensació 
que l’hoquei està sent més reconegut 
ara, en comparació a fa uns anys?  A 
Catalunya és un esport molt arrelat, i en 
els darrers anys s’han fet accions molt 
positives, fins al punt de tenir una sèrie 
televisiva. Però queda molt camí per fer, la 
globalització no ens posa fàcil que el nos-
tre esport avanci. S’ha de treballar molt.

I l’hoquei femení? Crec que l’hoquei és 
l’esport que més està fent per l’esport 
femení. En primer lloc perquè a l’apostar 
pel femení ha aconseguit fer avançar l’ho-
quei. I, a més, ho ha fet en un sentit molt 
positiu. És dels pocs en que nens i nenes 
poder competir junts. Malgrat haver-hi ca-
tegories específiques, moltes noies poden 
competir en equips mixtes. Això sembla 
fàcil, però tot i estar en el segle XXI aquesta 
lluita no s’ha acabat.

Què creus que haurien de fer els governs 
-tant d’àmbit nacional com local- per 
potenciar més l’esport femení? Soc del 
parer que els governs poc poden fer. Ha 
de ser la gent. Les coses funcionen així. 
Si volem una cosa s’ha de lluitar i, quan 
tu estàs convençut, la resta ja vindrà. No 
podem esperar que els altres ens facin la 
feina. Volem esport femení, doncs anem-
lo a veure, apuntem-hi la canalla, patro-
cinem-lo. Bàsicament: treball i esforç. No 
esperem que ens facin la feina.

Quin és el següent objectiu que s’ha 
marcat l’equip? Les vacances. Però tam-
bé l’objectiu de gaudir de l’Hoquei. Si gau-
deixen, el projecte no té aturador. 

“L’èxit és la resposta de 
la gent, i l’alegria de les 
jugadores”

@JoanColomeriMas
@jnmg.cat 
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