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TELÈFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES

Telèfon general emergències 112

Ambulàncies (TSC) 061≠≠
Asepeyo (24h)
Tel. 900 151 000 / 93 864 64 03

Av. Catalunya, 232

CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93 864 98 98 / 93 728 44 44

C. de Can Cortès, s/n 

Hospital de Mollet 
Tel. 93 576 03 00 - C. Ronda dels 

Pinetons, 8 Mollet del Vallès

Centre Assistencial Palacent
Tel. 93 147 90 00

Av. Catalunya, 264-266

Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93 865 10 01

Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900 110 112 / 93 864 71 52

Pg. de la Carrerada, 2 

Farmàcia Beatobe 
Tel. 93 864 80 47 - C. Anselm Clavé, 5 

Farmàcia Cunillera 
Tel. 93 864 98 30 - C. Sagrera, 4 

Farmàcia Muntada 
Tel. 93 864 96 80 - C. Secretari Gil, 4 

Farmàcia Lagarda 
Tel. 93 864 48 96  - Av. Catalunya, 138

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 d’oc-

tubre trobem en portada la notícia que la Torre Folch 

es converteix en un viver cultural on diferents entitats 

que treballen la cultura al municipi disposaran d’espai 

per a reunions i gestió interna, a banda d’espais de 

co-creació entre entitats i amb el propi l’Ajuntament.

A més, us presentem la primera edició del ‘Badala-

boca’, la Mostra de Cinema Infantil de Palau-solità i 

Plegamans. Es tracta d’un cicle de sessions de cinema 

familiar en català que tindrà lloc el cap de setmana del 

2 al 7 de novembre, i que està destinat a infants d’entre 

2 i 12 anys, amb especial èmfasi en la franja dels 3 als 8 

anys i les seves famílies.

 En aquest número també trobareu tota la informació 

sobre la tercera edició dels pressupostos participatius, 

a través dels quals l’Ajuntament posa a disposició de la 

ciutadania la decisió sobre la inversió de 120.000 euros 

del Pressupost Municipal del 2021. En aquest cas, totes 

les propostes presentades pels veïns i veïnes de la vila 

hauran de ser sobre Transició Ecològica i/o Educació.

 I encara hi ha més! Us donem tots els detalls sobre la 

campanya del Porta a Porta, ja que el 13 de desembre 

començarà la recollida de les 5 fraccions de residus. 

Trobareu tota la informació 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

La Torre Folch es transforma 
en un viver cultural
L’edifici ha passat per una important 
remodelació per acollir entitats del 
municipi, així com esdeveniments 
relacionats amb la cultura

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora d’Educació i Cultura

“Estem davant d’un projecte molt 
important per treballar des de 
l’Ajuntament, i en coordinació amb 
entitats i agents culturals locals, 
per oferir propostes i iniciatives 
interessants i adequades a les 
necessitats detectades a la vila” 
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La Torre Folch es converteix en un viver cultural on diferents entitats que treballen la 

cultura al municipi disposaran d’espai per a reunions i gestió interna, a banda d’es-

pais de co-creació entre entitats i amb el propi l’Ajuntament. Les propostes culturals 

d’aquest viver estaran dividides en dos blocs: suport a les entitats i programació cultural.

El punt fort d’aquest projecte és la proposta de creació d’un centre de suport a les 
Entitats, dotant així al municipi d’un espai de recolzament centralitzat i especialitzat. 

Però també s’oferirà una programació d’activitats culturals plural, estable i de qualitat. 

Punt d’informació i recepció: 

Mostrador obert des d’on treballa  

la persona dinamitzadora.

 

La Tralla Espai Co working: 

Dotat de taules centrals de treba-

ll altes per crear dinamisme entre 

equips i predisposar al moviment i 

la creativitat.

 

La Terrassa de  Can Folch
 

Sala Lària de treball comú: 

Despatx per a entitats.

 

Sala Patufet de reunions

 

Espai Massagran: 

Per exposicions, concerts,  

recitals.

Espais de la 
Torre Folch
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‘Badalaboca’, la primera 
Mostra de Cinema Infantil 
de Palau-solità i Plegamans
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La ‘Masia Can Falguera’ es 
converteix en el Museu Internacional 
del Titella al Vallès

El Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans ha aprovat 

l’adjudicació de la concessió d’un espai de la ‘Masia Can 

Falguera’ per destinar-lo a activitats culturals, educatives i 

lúdiques i acollir el Museu Internacional del Titella al Vallès.

La Masia disposarà de 3 sales d’exposicions, 1 sala per tallers, 1 

sala per representacions i manipulacions de titelles, 1 mediateca 

amb llibres, vídeos i recursos educatius i 1 teatre a l’aire lliure. 

La durada del contracte serà de 15 anys i l’adjudicatària de 

la concessió és TEIA MONER SCCL, entitat palauenca especia-

litzada en l’organització d’espectacles, tallers i activitats edu-

catives en els àmbits del teatre, la màgia i els titelles.

Eva Soler, regidora de Cultura: "Cal destacar la importància 

de donar un ús a aquest espai del nostre patrimoni que des 

de la seva rehabilitació estava pendent d’omplir”. 

L’entitat palauenca Teia Moner SCCL serà l’encarregada de 
gestionar l’espai

L’organització de visites escolars i de visites   

històriques a la Masia.

El muntatge d’exposicions permanents.

La creació d’un centre de documentació de consulta  

gratuïta format per fons bibliogràfic propi.

La programació de jornades sobre educació   

i teràpia amb titelles.

  L’organització del Festival d’estiu 

  del Senyor Falguera.

La companyia Teia Moner 
s'encarregarà:

Eva Soler, regidora de Cultura:

"Amb el ‘Badalaboca’ l’Ajuntament pretén 
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".

Una data en el calendari de la disciplina del setè art.

Un aparador del cinema per a infants, contribuint a l’educació de la mirada cinematogràfica i a l’aprenentatge de la història del cinema.

El ‘Badalaboca’ serà:

L’Ajuntament de Palau-solità i Ple-

gamans organitza la primera Mos-

tra de Cinema Infantil de la vila, 

que porta el nom de ‘Badalaboca’. Es 

tracta d’un cicle de sessions de cinema 

familiar en català que tindrà lloc el cap 

de setmana del 2 al 7 de novembre, i 

que està destinat a infants d’entre 2 i 12 

anys, amb especial èmfasi en la franja 

dels 3 als 8 anys i les seves famílies. 

La Mostra de Cinema Infantil es de-

senvoluparà principalment al Teatre 

de la Vila de Palau-solità i Plegamans 

(Carrer d’Anselm Clavé, 13), i serà gra-

tuïta. D’aquesta manera, l’Ajuntament 

elimina les barreres econòmiques d'ac-

cès. A més, del dilluns 2 de novembre al 

divendres 5 es realitzaran projeccions a 

escoles i instituts de la vila. 

Es farà el cap de setmana del 2 al 7 de novembre i es 
desenvoluparà principalment al Teatre de la Vila
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Serà el primer edifici de Catalunya amb 
aquestes característiques i dimensions que 
es construeixi amb energia geotèrmica

L’Ajuntament de Palau-solità i Plega-

mans ha convocat, un any més, el Con-

curs de Música Jove Palau Ressona. 

Les inscripcions es van tancar el passat di-

vendres 22 d’octubre, i s’hi han pogut pre-

sentar grups musicals i solistes entre 12 i 30 

anys que tinguessin un repertori suficient 
de 20 minuts en el moment del concurs.

La final del Concurs de Música Jove tindrà 
lloc el 13 de novembre a la Sala Corral de 
l’Espai Jove l’Escorxador

Les tres formacions finalistes actuaran 
al concert de la final del Palau Ressona, 
que tindrà lloc el pròxim 13 de novem-

bre, a la Sala Corral de l’Espai Jove l’Es-

corxador. Es valoraran aspectes com la 

musicalitat, l’originalitat, la projecció, la 

posada en escena i la inclusió de la pers-

pectiva feminista  

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor de Joventut

“El Palau Ressona facilita als grups 
novells o amb una trajectòria musical 
poc extensa tenir l’oportunitat de 
mostrar els seus coneixements, i 
ofereix un suport al jovent en tots 
aquells aspectes relacionats amb 
l’inici de la trajectòria musical”.  

Apunt de l’Alcalde 
Oriol Lozano 
Alcalde i Regidor 
d’Esports

“La Cursa solidària MTB PER ELLS 
és una oportunitat magnífica per 
tal que els ciutadans de la vila 
demostrin la seva solidaritat i, 
alhora, facin esport per una molt 
bona causa” 

El passat mes de juliol, la Sala Corral de l’Espai Jove 

l’Escorxador va acollir la fase final de la 16a edició del 
concurs de música jove Palau Ressona. Els sis grups 

finalistes, tres per categoria, van oferir una actuació 
d’uns 20 minuts cadascun. Al final del concert, el jurat 
va desvetllar el seu veredicte, convertint  Roger Catlau 

(categoria A, entre 21 i 30 anys) i Flintt (categoria B, 

entre 12 i 20 anys) en els guanyadors del certamen.

Guanyadors del Palau 
Ressona 2021

Inclusió de la perspectiva feminista

El  mes de juliol es va produir la primera 

reunió entre la Regidoria de Joventut i jo-

ves, tècniques i empresa per començar 

a dissenyar el condicionament de la sala 

Corral de l’Espai Jove l’Escorxador. Els joves 

van demanar tenir en compte la perspectiva 

de gènere, millorar l’acústica, la climatitza-

L’àrea de Joventut es va reunir el mes de juliol 
amb entitats juvenils per dissenyar la reforma

La Sala Corral de l’Espai Jove l’Escorxador 
es condicionarà per acollir diferents tipus 
d’activitats, especialment d’arts escèniques

ció, dotar la sala d’equip de so i llums, tenir la 

possibilitat de dividir l’espai, així com poder-lo 

enfosquir per poder projectar.

L’objectiu és que la sala estigui prepa-

rada per poder tenir un ús polivalent. Una 

de les grans prioritats és poder acollir acti-

vitats d’arts escèniques. 

Les obres per començar a construir 

la nova Biblioteca Municipal de 

Palau-solità i Plegamans ja han co-

mençat, amb el moviment de terres, el 

tancament perimetral i la senyalització al 

carrer per controlar el trànsit. En aquest 

sentit, els veïns i veïnes del voltant ja han 

rebut una carta de l’Ajuntament a casa 

seva informant de les obres, de les afecta-

cions al trànsit, i on es demana disculpes 

per les molèsties que es puguin derivar 

dels treballs.

Comencen les obres de la 
nova Biblioteca Municipal

Convocat un any més   
el Palau Ressona

L’edifici de la nova Biblioteca serà 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 
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La iniciativa busca recaptar 
fons per a la Fundació PKU 
i Altres Trastorns Metabò-
lics Hereditaris 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plega-

mans, juntament amb els consistoris 

de Caldes de Montbui i Sentmenat, 

col·labora en l’organització de la cursa 

solidària MTB PER ELLS, que organitza 

el 31 d'octubre la Fundació PKU i Altres 

Trastorns Metabòlics Hereditaris.

La sortida de la cursa serà des del Pave-

lló Municipal d'Esports Maria Víctor a Palau 

Solità i Plegamans, i es farà de manera es-

glaonada depenent de la categoria.  

L’Ajuntament col·labora en l’organització 
de la Cursa solidària MTB PER ELLS

Categories 
i horari de sortida

15Km a les 11h.

25km a les 10h.

35km a les 9h.

35km ebikes a les 8.30h.

Es valorarà:

La paritat  o exclusivitat de dones en la formació del grup.

La utilització d’un llenguatge inclusiu i no sexista.

Representació de la diversitat en el contingut 

de les cançons.

Se sancionarà el llenguatge masclista denigrant 

cap a les dones i cap al col·lectiu LGTBI.

Ignasi Fargas, regidor de Joventut: “Per a 

l’Ajuntament és important el condiciona-

ment de la Sala Corral per tal que els joves 

de la vila puguin tenir un espai on se sentin 

còmodes i on realitzar diverses activitats 

que dinamitzin la vida social de Palau-so-

lità i Plegamans".   

sales de treball intern, un magatzem, un 

dipòsit documental, maquinària, etc.  

Eva Soler, regidora de Cultura: “Per a 

l’Ajuntament la construcció de la nova 

Biblioteca Municipal és una prioritat ja 

que serà un edifici cilíndric, lluminós i 
diàfan, que actuarà com a generador de 
cultura i de cohesió social”.  



L’Associació de Municipis de l’Eix Ri-
era de Caldes (AMERC), constituïda 
des de l’any 2014 i formada pels mu-

nicipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, 
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa 
Perpètua de Mogoda i Sentmenat ja ha 
posat en marxat la primera edició del 
programa @emprensocial de l’AMERC.

Després d’una primera edició de l’@
emprensocial organitzada per l’Ajunta-
ment de Palau-solità i Plegamans per 
a projectes del municipi  durant el curs 
2020-2021, l’AMERC ha tirat endavant una 

nova edició del programa, fent-la exten-
sible a la resta de municipis de l’Eix Riera 
de Caldes. En aquesta edició han estat 
elegits 15 projectes per participar del 
programa @emprensocial.

Els participants ja gaudeixen de ses-
sions de formació presencials i tele-
màtiques gratuïtes per la construcció i 
incubació del seu projecte. Alhora, tam-
bé s’ajudarà en la difusió del projecte i la 
divulgació per a la transformació social, 
assessorament jurídic i fiscal i sobre sub-
vencions. 

L’AMERC llança la primera 
edició de l’@emprensocial

Gaudim junts d’un espai més net, segur i agradable!

OCUPACIÓ I BENESTAR8 OCUPACIÓ I BENESTAR 9 

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Ocupació  
i Empresa

“El programa @emprensocial vol 

promoure l’Economia Social a tot el 

territori i incrementar l’impacte generat, 

així com teixir aliances i sinergies entre 

els diversos municipis”. 

Apunt de regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de Salut Pública

"Hem de fer tots plegats un esforç per 

una tinença responsable dels animals 

de companyia que ens permeti una 

bona convivència  per gaudir d'un 

poble net, segur i amable"  

OBJECTIU 

IMPULSAR NOUS PROJECTES I INICIATIVES 
ECONÒMIQUES DINS DE L'ECONOMIA SO-
CIAL AMB IMPACTE POSITIU AL TERRITORI.

És un programa de formació i 
acompanyament gratuït per a la creació de 
projectes empresarials autosostenibles

Per una tinença responsable dels animals de companyia

La plataforma Compraprop, la bo-
tiga online dels municipis de l’Eix 
de la Riera de Caldes, celebrarà els 

seus primers cinc mesos amb una setma-
na plena de sorpreses. Entre el 8 i el 14 
de novembre, els més de 200 comerços 
adherits seran els protagonistes de La 
Setmana del Compraprop. La platafor-
ma de compra a Internet vol encabir tots 
els petits comerços dels sis municipis de 
l'AMERC i fomentar la compra de proxi-
mitat.

Durant La Setmana del Compraprop, 
els establiments de les sis poblacions de 
l’Associació de Municipis de l’Eix de la Ri-
era de Caldes (AMERC) engalanaran les 

seves botigues i lluiran el dis-
tintiu de comerç adherit. 

Les botigues tindran 
material promocional 
per donar conèixer a la 

ciutadania aquest nou 
centre comercial online i 

es repartiran obsequis, entre 
altres propostes.

La campanya també es durà a terme 
a través de les xarxes socials i inclou, per 
exemple, varis sortejos de lots de produc-
tes i serveis. L’ecommerce de proximitat 
compta amb perfil a Instagram (@com-
praprop) i Facebook (@compraprop). 

El comerç de proximitat 
celebra la Setmana del 
Compraprop

Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de Comerç   
i Turisme

“Compraprop va néixer amb el doble 

objectiu de proveir els  nostres comerços  

de les eines adequades per competir en 

el mon digital , on no para de créixer el 

numero de operacions de compra i venda 

on-line, i de dinamitzar el teixit socioeco-

nòmic de l'eix de la Riera de Caldes”.  

La botiga online de l'AMERC compta
amb més de 3.700 productes i més 
de 125 establiments actius

Has de censar-lo a 
l'Ajuntament i posar-li 
un xip. 

Han de portar una placa 
identificadora

Als espais públics hem 
de dur-los lligats.

Els excrements han de ser 
recollits. Tampoc poden 
orinar a les façanes.

Has d'evitar la fugida 
dels teus animals.

Està prohibida la pre-

sència d'animals a les 
zones enjardinades.

Hem d'evitar les mo-

lèsties als nostres veïns.

Al municipi tenim dos 

espais d'esbarjo per a 
gossos.

Trobaràs tota la informació en el díptic 
encartat en aquest mateix butlletí.



La ciutadania decidirà sobre la 
inversió de 120.000 euros del 
Pressupost Municipal del 2021
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L’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans posa a disposició de la ciuta-
dania la decisió sobre la inversió de 

120.000 euros del Pressupost Municipal 
del 2021, iniciant així la tercera edició dels 

Pressupostos Participatius. En aquest cas, 

totes les propostes presentades pels veïns 

i veïnes de la vila hauran de ser sobre Tran-

sició Ecològica i/o Educació.

Els Pressupostos Participatius són 

una acció que s’emmarca dins del go-

vern obert que promou l’Ajuntament, i 

que vol mostrar així la seva permeabi-

litat a les demandes ciutadanes. A més, 

els Pressupostos Participatius tre-
ballen en favor de la transparència, 

un dels objectius del Pla d’Actuació de 

Mandat (PAM) 2019-2023. 

L’Ajuntament inicia la tercera edició dels 
Pressupostos Participatius, amb propostes 
que hauran de ser dels àmbits de la 
Transició Ecològica i/o l’Educació

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor de Participació

“L’objectiu dels Pressupostos 
Participatius és escoltar la veu del 
poble, la dels seus habitants, i que 
siguin ells qui puguin decidir en 
què s’inverteix una part dels seus 
diners". 

FASE 1
Presentació de propostes

FASE 3
Fòrum Ciutadà de Priorització

FASE 2
Anàlisi i validació 
de les propostes recollides

Des de ja, i fins al proper 30 d’octubre, restarà obert el 

període de recollida de propostes, idees i projectes de futur 

realitzades per la ciutadania. Totes les propostes recollides 

formaran part del procés i, en cas de complir amb els requi-

sits, seran candidates a passar a la votació final.

Les propostes recollides seran filtrades per una 
Comissió Interdepartamental de l’Ajuntament, 

que tindrà la funció de determinar 

si s’ajusten a les bases del procés. 

Les propostes que hagin superat el filtrat anterior passaran al 
Fòrum Ciutadà de Priorització, una sessió de treball oberta 

a la participació de tots els veïns i veïnes de Palau-solità i 

Plegamans que tindrà la missió d’escollir les propostes fina-

listes, és a dir, aquelles que seran sotmeses a la votació final.

FASE 4
Votació de les 
propostes

Les propostes escollides 

al Fòrum passaran a la 

votació final.

FASES Pressupost Participatiu’21

Palau-solità i Plegamans 
inaugura quatre parcs amb 
el nom de quatre dones

JUSTÍCIA SOCIAL 11

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
d’Acció Social, Igualtat, 
Feminisme i polítiques 
LGTBI+

“Aquesta acció posa de manifest el 
compromís d’aquest govern per treballar 
en alleujar la desigualtat existent en els 
carrers del nostre municipi” 

Quatre parcs de Palau-solità i Ple-
gamans ja porten el nom de qua-
tre dones, en el marc de la cam-

panya ‘No eren bruixes, eren dones’. 

La revista ‘Sàpiens’, a través d’aquesta 

campanya, mostra com entre els segles 

XV i XVIII moltes dones van ser persegui-

El cementiri municipal de Palau-so-
lità i Plegamans ja compta amb un 
nou espai de dol dedicat a les morts 

gestacionals i/o perinatals. L’objectiu és el 

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. 

La iniciativa s’ha dut a terme en el marc de 
la campanya ‘No eren bruixes, eren dones’

El memorial compta amb una placa d’acer 
amb una frase que recorda totes les pèrdues

des, torturades, jutjades, acusades i exe-

cutades per ser considerades bruixes.

La regidoria d’Acció Social, Igualtat, 

Feminisme i polítiques LGTBI+ va orga-

nitzar el mes de setembre dos actes en 

el marc de la campanya ‘No eren brui-

xes, eren dones’. El primer va ser pre-

Els 4 parcs del municipi que ja porten el nom de dones:

Parc ubicat entre el carrer de Florida i 

el carrer de Susqueda: Na Riera

Parc ubicat entre el carrer de Barto-

meu Soler, el carrer de Bonavista i el 

carrer de Sabadell: Na Fustera

Parc ubicat entre el carrer de Les Pis-

cines, el carrer de l’Hospitalet i el car-

rer de la Bonança: Francina Marrast

Parc ubicat entre el carrer de les Illes 

Balears i el camí de la Serra de Po-

nent: Na Margarida

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

Apunt de regidor 
Sergi Plaza 
Regidor de Serveis 
Municipal

“Era necessari introduir aquest nou espai de 
dol al nostre cementiri municipal, i així ara 
les famílies tenen un lloc on poder recordar 
els nadons que han perdut durant la 
gestació o poc després de néixer”. 

cisament la inauguració dels parcs, 

i que es va fer al que porta el nom de 

Francina Marrast. El segon acte va ser 

la conferència “No eren bruixes, eren 
dones”, de desgreuge per reivindicar la 

memòria de totes les dones que van ser 

jutjades i executades per bruixes a Ca-

talunya, i que va anar a càrrec de l’his-

toriador Agustí Alcoberro. 

Recupera la conferència “No eren bruixes, eren dones”

Mort gestacional: la que es produeix 

abans del naixement -en general 

quan el fetus té més de 22 setmanes-.

 

Mort perinatal: la que es produeix 

quan el nadó té una setmana de vida.



Pla de millora dels vials 
de Palau-solità i Plegamans
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Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora de Via Pública, 
Espais i Jardins

“L’Ajuntament farà una potent inversió en 
millorar els carrers de la vila, una actua-
ció totalment necessària per garantir un 
bon manteniment dels vials”. 

Apunt de l'Alcalde 
Oriol Lozano 
Alcalde

“Es tracta d'una actuació integral de 
conservació i reparació que millorarà 
a gairebé tots els barris de la vila". 

Cost de a intervencions

 826.446,28 € IVA exclòs.

Durada

4 mesos.

Obres

Millora dels carrers, asfaltats 

i tasques de manteniment 

i conservació.

Les actuacions d’arranjament i millora dels carrers del Pa-

lau-solità i Plegamans ja han començat, en el marc del Pla de 
Millora dels Vials. En concret, durant els propers mesos es faran 
actuacions d’asfaltat i tasques de manteniment, conservació i re-
paració dels vials de molts dels barris del municipi.

El contracte per a l’adjudicació de les feines es va signar el passat 
16 d’agost i l’adjudicatari va ser l’empresa MARSAL EXCAVACIONS 
SL. El Preu del contracte és de 826.446,28 euros, IVA exclòs.

Les obres s’aniran produint durant els propers 4 mesos, i in-
clouen demolicions, moviments de terres o d’altres treballs com-
plementaris que siguin necessaris pel correcte manteniment de 
les vies públiques del municipi i dels elements que les conformen.
públiques del municipi i dels elements que les conformen.

Barris on s’ha previst fer intervencions

Apunt de regidor 
Jordi Plaza 
Medi natural, gestió 
ambiental i Pagesia

"Palau-solità i Plegamans fa un impor-
tant pas endavant en la gestió dels 
residus, i implanta un sistema més sos-
tenible, més beneficiós per l’entorn, més 
econòmic, més pràctic i més còmode” 



Satisfets pel nou sec-
tor industrial que cre-
arà 750 llocs de feina

L’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans ha aprovat definitivament 
el Pla parcial del Sector Llevant 
redactat per l’Institut Català del Sòl. 
Aquest sector s’ha dissenyat amb 

criteris de sostenibilitat ambiental 

i paisatgística complint amb els 

ODS de les Nacions Unides i l’Agen-

da Urbana de Catalunya, i vol ser un 
model de com han d’urbanitzar-se 
els sectors econòmics del S.XXI.

Des del PSC de Palau-solità i Plega-

mans hem celebrat que finalment 
el govern municipal d’ERC i Junts 

no hagi pogut aturar, com anun-

ciaven al seu pacte de govern, 
aquest nou sector.  El seu desenvo-
lupament suposarà una inversió de 
13,1M€ i generarà 146.500m2 de sòl 
empresarial i industrial.

Els socialistes a més creiem que 

aquest nou espai té un potencial 

per crear més de 750 nous llocs de 

feina, donant així noves oportu-

nitats laborals a la ciutadania de 

la vila i serà clau en la recuperació 

econòmica. Ens preguntem ales-

hores: l’equip de govern està en 

contra de crear nous llocs de feina?

El projecte, negociat amb Incasòl 
en els darrers sis anys, prioritza l’es-
tructuració d’un espai sostenible, 
pel qual s’ha fet una reserva de més 

de 89.000m2 per construir un gran 

Parc Urbà i verd, els quals suposa-
ran crear un gran pulmó a l’entrada 
de la nostra vila, amb grans espais 
d’ús públic i ciutadà i la plantació 
autòctona de més de dos milers 

d’arbres nous i deu mil arbustos.

Els socialistes som l’únic partit 

que ha defensat aquest projecte 

fins al final i defensem la singulari-
tat d’aquest nou sector a la vila que 
li confereix un alt valor afegit per la 
seva ubicació estratègica.

No podem perdre l’oportunitat: 

ERC i Junts no poden donar l’es-

quena a aquest projecte. 

Seguim avançant 
amb els compromisos 
de govern

El mandat avança i anem complint 
els compromisos de govern adquirits 
amb la ciutadania a través del pro-
grama electoral i també en el pacte 
de govern, sempre pensant en el bé 
comú per avançar junts cap a un 
poble més just, sostenible i solidari.

El regidor Ovidi Popescu al capda-
vant de la Regidoria de Comerç, 
ha liderat la campanya per donar 
a conèixer la botiga on-line del co-
merç de proximitat, COMPRAPROP, 
mitjançant campanyes i sorteigs a 
les xarxes socials, penjant bande-
roles a les faroles de les zones co-
mercials i de manera més directe 
participant en les fires de comerç 
organitzades al nostre poble i a l’eix 
de la Riera de Caldes.

És una plataforma on es troben co-
merços de la nostra vila però també 
dels sis pobles de l’eix de la Riera de 
Caldes on es pot comprar i sol·licitar 
el servei d’entrega a domicili o reco-
llida directament a la botiga, una 
eina imprescindible pel petit comerç 
que li proporciona visibilitat a inter-
net i l’oportunitat de competir amb 
les grans plataformes on-line exis-
tents. Junts al costat dels comerços 
del nostre poble ajudant-los a digi-
talitzar-se i a no quedar-se al marge 
d’aquesta via de creixement.

Des de la Regidoria de Via Pública la 
regidora Laura Navarro destaca l’ac-
tuació d’asfaltat dels carrers que més 
ho necessitaven amb un pressupost 
d’aproximadament 1 milió d’euros 
que han arribat a tots els barris, no 
només al centre tal i com ens tenien 
acostumats els governs anteriors li-
derats pel PSC.

També volem posar en valor que 

aquest govern hem donat ús a la 

Masia de Can Falguera, a la Torre 

Folch, hem iniciat la construcció de 

la biblioteca i hem realitzat l’estudi 

de viabilitat per la futura construc-

ció de la piscina municipal... Junts 

avancem!!!  

No ens aturem 

Des d’Esquerra volem aprofitar 
aquest espai per explicar algunes de 
les coses que hem dut  a terme els 
darrers mesos. D’entrada, hem acon-
seguit firmar el contracte de compra 
dels pisos de protecció oficial, una 
proposta que ha comptat amb el su-
port de la partida destinada als Pres-
supostos Participatius d’enguany, 
ja que va ser una de les propostes 

guanyadores.

Pel que fa als Pressupostos Participa-
tius d’enguany, aquest mes d’octubre 
també s’ha iniciat la nova campanya 
que es preveu que finalitzi el maig del 
2022. Ha començat amb la creació 
d’una Comissió Mixta, que preveu la 
participació de gent del nostre poble 
a títol individual en una comissió que 
supervisarà el procés en conjunt i par-
ticiparà de les bases.

Des de patrimoni, aquest mes s’inau-

gura la Torre Folch, un èxit de reha-
bilitació de la casa amb l’objectiu de 
convertir-la en un viver cultural. L’es-
pai haurà de servir per promoure la 
cultura popular local, esdevenint així 
un espai de trobada de les entitats 
perquè puguin treballar internament 
i, també, transversalment amb altres 
associacions culturals. Aquesta millo-
ra va en la línia de recuperació del pa-

trimoni històric del nostre municipi 
que durant tants anys havia estat obli-
dat i maltractat per anteriors governs.

En aquest sentit, el mes de setembre 
es va inaugurar la nova graderia del 

Teatre de la Vila: una platea esca-
lonada que permet tenir una millor 
visió de l’escenari i que, a més, permet 
tenir uns lavabos adaptats que, fins 
ara, era impossible que se situessin 
al teatre. Tot això ens ha permès de 
dur al municipi el Cicle Gaudí, que 
ens permetrà divulgar el cinema de 
proximitat i en català.

La culminació d’aquests dos últims 
mesos de transformacions positives 
al nostre poble s’esdevé amb l’inici de 

les obres de la nova Biblioteca, que 
es calcula que en aproximadament un 
any hauria d’estar acabada. 

ERC PSC Junts x Palau

Informació i 
participació ciutadana

La informació i participació ciuta-

dana, juntament amb la  bona ges-
tió per part dels ens municipals, són 
fonamentals per l’empoderament i 

la implicació de la ciutadania com a 
eixos vertebradors de la cohesió i con-
vivència dels col·lectius socials.

El nostre municipi té reptes importants 
que ha de gestionar, naturalment, el 
govern municipal, però la ciutadania 
no pot mantenir-se al marge, com tam-
poc els grups municipals a la oposició. 
Tots  els col·lectius tenim l’obligació de 
complir amb la  feina d’acompanya-
ment i fiscalització de la governança 
de la nostra vila, així cal que s’entengui 
des de l’equip de govern.

Tenim per davant reptes importants: 
seguir gestionant el tema de la Covid se-
gons les directrius i normativa vigents, 
nova gestió de l’aigua, nova gestió dels 
residus, gestió nova Plaça de la Coopera-
tiva, Pressupostos Participatius, Modifica-
ció d’algunes Ordenances i Reglaments 
Municipals, tema de la urbanització del 
Polígon de Llevant, Pressupostos pel 
2022, tema del disseny de sostenibilitat 
ambiental i paisatgística que volem pel 
nostre poble, funcionament del viver cul-
tural de la Torre Folch, l’enfortiment del 
comerç local, l’homologació de l’Escola 
de Música, pendent del seu trasllat...entre 
un munt de coses més que conformen la 
vida diària d’una població.

Certament, no és fàcil el consens en tot 
i per tot, però sí que la informació i la 
màxima participació que es faciliti a la 
ciutadania són vitals. La ciutadania hem 
de reclamar 100% d’informació i 100% 
de participació ciutadana. És cert, però, 
que a vegades falla algun component: la 
informació no arriba a tota la ciutadania 
i en altres ocasions la participació ciuta-
dana és escassa o bé no és consultada.

És imprescindible, doncs, vertebrar bé 
aquests dos eixos per tal que la vila avan-
ci amb models de convivència cívica, 
sostenible i veritablement democràtica.
 
GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES
Portaveu: Núria Solà  

El nuevo sistema de 
recogida de basuras

El próximo mes de diciembre se im-
plantará un nuevo sistema de recogi-
da de basuras "Porta a Porta". Según el 
equipo de gobierno será más cómodo 
y fácil si bien, nosotros dudamos que 
sea práctico y comporte una mejora 
del servicio.

 Este nuevo sistema no se ha explicado 
bien a los vecinos y cuenta con la opo-
sición de una parte de los ciudadanos, 
a los que sólo se les han preguntado 
por cuestiones secundarias como por 
ejemplo, si preferían recogida noctur-
na o diurna.

Esta nueva implantación traerá pro-
blemas, ya que se reducirán los días 
de recogida y se eliminarán todos los 
contenedores sin dar más opción que 
tener más cubos de basuras en casa, 
ocupando un espacio interior que en 
muchos casos no hay.

 Además creemos que esto supondrá 
un aumento en los recibos de recogida 
de basuras que seguramente, tendre-
mos que soportar todos los vecinos.

Consideramos que lo que se debía ha-
cer era reforzar la recogida y facilitar 
contenedores con bocas más anchas y 
fáciles de limpiar, como las que existen 
en otros municipios. Con eso favore-
ceríamos un mejor uso de los conte-
nedores. Complementariamente se 
tendría que lanzar una campaña de 
concienciación del buen uso de estos 
servicios, para evitar que sirvan de 
puntos de depósito de desperdicios 
que no corresponden.

Podemos añadir otro problema, el de los 
animales, pues sería un foco de fácil ac-
ceso al estar la basura a su libre alcance.

Nuestro Grupo Municipal Ciudadanos 
Palau se opuso desde el primer día y 
creemos que la visión de futuro de 
nuestras calles será estar llenas de ba-
sura a todas horas, ya que en algunos 
casos no coincidirán con los horarios 
de los vecinos que trabajan.

Esperamos equivocarnos.  
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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Quina resposta reben per part de la ciu-
tadania de Palau-solità i Plegamans?
Gairebé cap, només en casos molt pun-
tuals, i sí que demanem més participació, 
col·laboració d’entitats i ciutadania. Per 
dir-ho més fàcil, volem que la ciutadania 
s’involucri amb el nostre col·lectiu.

 
Creu que cal més implicació d’instituci-
ons i ciutadania amb els discapacitats 
de la vila?
Sempre! La nostra Associació és el que es 
denomina de ‘Persones sensibles’.
 
Està ben resolta la problemàtica de les 
barreres arquitectòniques a Palau-soli-
tà i Plegamans, o creu que encara que-
da feina per fer en aquest àmbit?
Sempre, sempre, es poden millorar co-
ses, per contribuir a la supressió de les 
barreres arquitectòniques que dificulten 
la integració de la persona discapacitada.

Com ha afectat la crisi de la Covid-19 a les 
persones amb algun tipus de discapacitat?
Moltíssim. Els nostres nois i noies han 

! Maria José  
    Izquierdo

Presidenta de l’Associació de Discapacitats 
de Palau-solità i Plegamans (ADISPAP)

“Hi ha moltíssimes 
maneres d’ajudar a les 
persones que tenen 
alguna discapacitat 
física o psíquica, però el 
més important és tenir 
humanitat, empatia, 
creativitat i molta 
sensibilitat cap a elles”

@adispap
facebook.com/adispap

16 l'Entrevista

“És molt important fomentar i 
donar suport a la participació dels 
discapacitats en tots els àmbits”

Quan fa que existeix ADISPAP i per quin 
motiu es va crear?
L’Associació es va crear al març de l’any 
1995 per part d’un grup heterogeni de 
persones amb un interès comú pel món 
dels disminuïts, ja sigui per la presència 
de discapacitats dins de les seves famílies 
o bé per estar directament afectats per al-
guna discapacitat psíquica o motriu.
 
Quins són els principals objectius de 
l’Associació?
Fomentar i donar suport a la participació de 
les persones disminuïdes en tots els àmbits, 
així com col·laborar amb altres entitats i or-
ganismes. Però també informar i difondre 
aspectes rellevants per persones amb dis-
capacitat, i la integració, tant laboral com 
social (en la mesura en que els mitjans de 
l’Associació ho permetin). Tot això sense 
oblidar la difusió d’activitats en general.

Quines són les principals accions que 
s’estan duent a terme actualment des 
d’ADISPAP?
Fomentar la unió i la participació de les 
persones discapacitades i els seus familiars 
i amics en activitats pròpies i de la societat 
en general. També la creació d’uns espais 
per donar suport a les famílies i per l’ajuda 
mútua. Alhora, contribuir a la supressió de 
les barreres arquitectòniques que dificul-
ten la integració del discapacitat.

patit la pandèmia amb molta resignació, 
es troben molt a faltar entre ells, a fer-se 
milions d’abraçades, a compartir les es-
tones amb els seus amics, etc. Desitgen 
tornar a veure als seus amics i amigues..
 
De quina manera poden ajudar les per-
sones sense cap discapacitat física o 
psíquica a aquelles persones que sí que 
en tenen?
Hi ha moltíssimes maneres d’ajudar-los, 
però la més important és tenir humanitat, 
empatia, creativitat i molta sensibilitat 
amb persones amb discapacitat. També 
poden ajudar acompanyant a persones 
amb discapacitat en el seu temps d’oci. 
O organitzant activitats dins del muni-
cipi, anar al teatre de la vila, organitzar 
un partit de bàsquet, activitats lúdiques, 
ioga, música, pintura i també fora de Pa-
lau-solità i Plegamans, com anar al cine, 
a la bolera, discoteca, Zoo, Cosmocaixa, 
excursions en natura, colònies, sortides 
de caps de setmana, etc. Per exemple, els 
tallers de cuina els hi encanten.
 
Quines maneres hi ha de poder col·la-
borar amb l’ADISPAP?
A través de voluntariat. O fent de patroci-
nadors. I també amb subvencions. Però no 
només: amb la participació dels comerços 
de la vila i voltants, fent-se soci de l’Associ-
ació, interactuant amb altres associacions 
de la vila i de fora i adaptar les activitats a 
les seves necessitats, sempre i quan siguin 
segures per ells. Hi ha moltíssimes formes 
d’ajudar, el que val es la intenció.


