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L'Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans té com a objectiu potenciar  
els canals i els espais de participació 

ciutadana, ja que les persones són el bé 
més preuat de tot poble o ciutat i, per això,  
han de ser les protagonistes de les políti-
ques públiques, dels projectes de poble i 
� �'����-0"ݦ(*�$Ţ�$� '�!0)�$*)�( )/�� '.�
serveis públics.

L’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, compromès amb la 
participació ciutadana
Des de finals de l’any 2021 el municipi disposa de la plataforma 
participativa!participa.palauplegamans.cat!
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palauplegamans.cat�,0 �0)$!$��� )�0)�
.*'� .+�$��$"$/�'�/�)/�'ї 3+*.$�$Ţ��ї$)!*--
mació per part de l'administració com el 
recull de propostes, opinions i votacions 
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que es realitzen al municipi. Aquesta 
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TELÈFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències УУФ
Ambulàncies (TSC) ТШУڵڵ
Asepeyo (24h)
� 'ю�ЫТТ�УЧУ�ТТТ�Ѷ�ЫХ�ЪШЦ�ШЦ�ТХ
�1ю���/�'0)4�я�ФХФ
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Hospital de Mollet 
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Centre Assistencial Palacent
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�"ю�� �'����-- -���я�ЧУ
Protecció Civil � 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЫШ�ЫШ

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЪТ�ЧШ�ѣ��'ю�� �'���$'�я�У
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Castell de Plegamans 
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Correus�� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЪТ�ТШ�
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos � 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ХЩ�ЪЫ
�ю�� ��/�ю���-"�-$���� ��*����� ''я�УШ�
(davant Hostal del Fum) 
PalauAvança: Ocupació i Empresa 
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Serveis Territorials
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CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЫШ�ЩЦ�ѣ��ю���)/��*�)я�.Ѷ)�
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� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЪЪ�ЪЧ�ѣ��ю��*'�#�$��*-- .я�ЦЧ�
Escola la Marinada 
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Escola Palau�� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЧУ�ЧЫ
�ю��-,0$/ �/ ���'"0 -�я�ХЩ
Institut la Marinada
� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЫЪ�ЫФ
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Institut Ramon Casas i Carbó 
� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ЫЧ�ЫЧ�ѣ��ю�'0ļ.��*(+�)4.я�Ф�
Escola Municipal de Persones  
Adultes EMPA Auleda 
� 'ю�ЫХ�ЪШЦ�ТЦ�ЫТ�ѣ��ю��*)��*.�*�ХУѣХХю

EMPRESES DE SERVEIS 
CASSA (Companyia d’Aigües Sabadell) 
� 'ю�ЫХ�ЪШХ�ЫТ�ЧХ�ѣ��ю���-� '*)�я�УЪ
ENDESA�� 'ю�ЫТФ�ЧТ�ЪЪ�ЧТ 
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TRANSPORTS
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Auto Taxi Javier Caparrós
� 'ю�ШУЩ�ХЩЪ�ТХЧ�Ѷ�ЫХ�ЪШЦ�ЫЪ�ХЪ
Ràdio Taxi Palau-Mollet
� 'ю�ЫХ�ЧЫХ�ЩЦ�ТУ
Taxis Aguilar�� 'ю�ШЩФ�ФЩЩ�УШУ
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EDITORIAL
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cat. A l’interior de la revista trobareu un llistat dels 
processos participatius que el consistori ha posat en 
marxa des de l’any passat, i alguns dels que s’activa-
ran aquest any, amb especial atenció a la gestió de 
l’aigua. 

�'#*-�я� .�!��- ! -Ĝ)�$����'��(*�$Ţ�,0 �1���+-*1�-�'��
corporació de suport al model d’escola i a la llengua 
catalana. A més, es parla de ‘La Fresqueta’, la progra-
mació cultural de primera i estiu a l’aire lliure que tor-
na enguany amb activitats musicals, arts escèniques, 
ball o exposicions, entre d’altres esdeveniments. Hi 
/-*��- 0�0)��*�$����+ -�+*� -���� �$-���/*/��'��+-*-
gramació de l’edició d’enguany.
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� �(�$"��'�Ч�� �%0)4ю�
�.$�%�� ./ 0�+ ).�)/� )�'��� ./��
��%*-я�/-*��- 0�/*/��'��$)!*-(��$Ţ�.*�- � '�- .0'/�/�� '�
procés participatiu on la ciutadania va decidir quin 
"-0+�/*��-ø��'��*)� -/�� �'��� ./����%*-�� /$/��� �'��
� ./����%*-�� ���'�0ѣ.*'$/ø�$��' "�(�).ю��.��1�)� (�
,0 � '�"-0+� .�*''$/�1��. -�љ�0#*.њя�+ -š���'�-ø�,0 �0.�
endinseu en el butlletí per saber com van quedar les 
votacions.
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mació relativa a la visita al municipi del president del 
�*1 -)я�� - ��-�"*)Ĝ.я�$�'���*). '' -��� �'���- .$�Ĝ)-
�$�я��0-���$'�"-øю� 

Els plens municipals són l’últim dijous de 
cada mes. Pots seguir la sessió plenària en 
�$- �/ ���/-�1ĝ.�� ��ø�$*���'�0�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

CIUTADANIA 3 

Funcionament de la plataforma participa.palauplegamans.

digital: és un projecte per al municipi, 
ja que es pretén  impulsar la participa-
�$Ţ�� '.�1 Ŀ).� $�1 Ŀ) .�� ���'�0ѣ.*'$/ø� $�
Plegamans en diversos àmbits i serveis 
del municipi. És per això que la majoria 
� '.� +-*� ..*.� ,0 � .њ 3 �0/ )�  .� !�)�
� �!*-(��#ļ�-$��ѐ��$"$/�'�$�+- . )�$�'я�%��
que no es vol deixar cap persona sense 
l’oportunitat de participar. 

Crea un compte: omple les dades 
que es demanen. És imprescindible 
marcar la casella d’acceptació de 
les condicions d’ús, i omplir correc-
tament el CAPTCHA.

Х�� -$ݦ���$Ţю��)��*+��- �/� '��*(+/ я�
i després d’entrar amb el teu correu 
$��*)/-�. )4�я���'�! -�0)��ݦ$- �1��$Ţ�
�ø.$��ю�� -�! -ѣ#*я�! .��'$����'њ )''�ē�љ�'�
meu compte’; de la part superior dreta, 
$�� .+-ĝ.��'��*/Ţ�љ� -$ݦ��-� '�( 0�
compte’. 

T’arribarà un correu electrònic 
��'њ��- ē��,0 �#�"$.� .+ ��ݦ$�/я�$�
#�0-ø.�� �! -��'$����'њ )''�ē�,0 ��$0�
љ�*)ݦ-(�-� '�( 0��*(+/ њю

4 Se’t demanarà que introdueixis 
les teves dades de residència, per 
�ݦ$- 1�-�,0 � ./ø.� (+��-*)�/Ѷ����'�
municipi de Palau-solità i Plegamans 
(és important introduir el número de 
document amb la lletra, i marcar la 
casella d’acceptació d’accés al Padró). 

Donar suport a les propostesю��$�' .���� .�.Ţ)��*-- �/ .я�
el teu compte et permetrà donar suport a les propostes.

1
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Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor de Participació 
i Govern Obert

“Cada persona i tots els col·lectius 
.Ł)�0)��!*)/�$)͖)$/���Ȅ$�  .�$�
energia per aconseguir un poble 
més just, més cohesionat i més 
solidari, especialment amb les 
persones que més ho necessiten, 
ja sigui per raons de salut, edat, 
pobresa, exclusió...” 

2 elButlletí



CIUTADANIA4 CIUTADANIA 5 

El President de la Generalitat, Pere 
Aragonès, visita Palau-solità i Plegamans

E'��- .$� )/�� �'��� ) -�'$/�/я�� - ��-�"*)ès, 
1�� 1$.$/�-�  '� УШ�� � ! �- -� ��'�0ѣ.*'$/ø� $�
Plegamans on va inaugurar, acompa-

nyat de l’alcalde, Oriol Lozano, i de la Tinenta 
d’Alcaldia, Laura Navarro, el nou centre logís-
/$��� �'��!�-(��Ĝ0/$���� � !�-(�ю��*./ -$*--
ment, a l’Ajuntament, l’alcalde i la regidora 
�њ���$Ţ��*�$�'я���/-$�$���- $- я�1�)�(*./-�-��'�
President l’evolució al nostre municipi del 
+-*% �/ �љ� �**+ - (ѐ��0$)��+ -��*(+�-/$-њя�
una iniciativa de sostenibilitat alimentària 
� '��*). ''��*(�-��'�� '���''Ĝ.����$� )/�'ю

�$! - )/.� - "$�*-.� $� - "$�*- .� � '� �*)-
sistori, així com representants d'escoles, 
entitats i empreses participants en el pro-
% �/ �� �**+ - (�1�)�.�'0��-��'��- .$� )/�
� �'��� ) -�'$/�/���'���'�ē��� �'���$'�ю�� - �
Aragonès també va saludar i conversar amb 
els representants de la comunitat educativa 
i de les empreses participants per conèixer 
 '.�� /�''.�� '�+-*% �/ �љ� �**+ - (њю

L’alcalde, Oriol Lozano, li va mostrar l’evolució a la vila del 
projecte comarcal de sostenibilitat alimentària ‘Recooperem’ 

L’Ajuntament ha realitzat un cens específic 
municipal per conèixer els habitatges 
desocupats que hi ha al municipi

Recàrrec del 50% de l’IBI als grans tenidors 
que siguin propietaris de pisos desocupats

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, 
també va visitar Palau-solità i Plegamans
���*). '' -��� �'���- .$�Ĝ)�$��� �'��� ) -
-�'$/�/� � � ��/�'0)4�я� �0-�� �$'�"-øя� /�(�ĝ�
va visitar Palau-solità i Plegamans, el diven-
�- .�ФЧ�� �(�-ēю��$'�"-ø�1��. -�- �0���+ -�
l’alcalde a la casa consistorial, on va saludar 
�'.�- "$�*-.�$�- "$�*- .�� �'њ�%0)/�( )/ю�� -
"0$��( )/�*5�)*�$��$'�"-ø� .�1�)��$-$"$-���'��
��'��� ��' ).�� �'њ�%0)/�( )/�+ -�! -�'��.$"-
natura del Llibre d’Honor del municipi, i on 
la consellera va rebre de la mà de l’alcalde un 
obsequi institucional. Alhora, tots dos van 
mantenir una breu reunió de treball amb 
+*-/�1 0.�� '.��$! - )/.�"-0+.�(0)$�$+�'.ю

Després de la reunió, l’alcalde i la 
consellera  van anunciar que Palau-solità 
i Plegamans acollirà, durant la primera 
setmana de juny, un programa d’activitats 
que convertiran a la vila en la capital de 
'њ .+*-/�! ( )ļю 

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

“Volem convertir Palau-solità i 
�' "�(�).� )�'����+$/�'�� �'Ȅ .+*-/�
femení. És un projecte en el que 
volem comptar amb totes les entitats 
 .+*-/$1 .�� �'��1$'�Ǹ�Ȅ*�% �/$0�ą.�
1$.0�'$/5�-�'Ȅ .+*-/�'*��'�! ( )ġ�$�
explicar les vivències de les esportistes, 
amb activitats, exposicions, 
conferències, taules rodones. 

El nou Pla Local d’Habitatge de Palau-soli-
tà i Plegamans recull diverses mesures en 
aquest àmbit, com ara el cobrament d’un 

- �ø-- ��� '�ЧТڔ��� �'њ
(+*./�� ��ĝ).�
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�' .� Ѱ
�
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ges buits. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament 
pretén mobilitzar l’habitatge buit i aquell que 
es troba en situacions anòmales, imposant re-
càrrec econòmic als propietaris grans tenidors, 
�(��'��!$)�'$/�/�,0 � .�+*.$)��'�( -��/ќю� 

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
Regidora d’Habitatge

ȅ�.�/-��/���Ȅ0)��( .0-��� �%0./ġ�$��
social, amb la que l'Ajuntament 
hi està fermament compromesa. 
Amb aquesta iniciativa el que vol 
'Ȅ�%0)/�( )/�ą.� ./$(0'�-� '�( -��/ȆǸ 



EDUCACIÓ I CULTURA 7 

L’edició d’enguany comptarà amb 
activitats musicals, arts escèniques, ball 
o exposicions, entre d’altres

El text va ser aprovat per 10 vots a favor 
(ERC, JxP i Primàries), 5 abstencions 
(PSC) i 2 vots en contra (Ciutadans)

Torna ‘La Fresqueta’, la 
programació cultural de 
primavera i estiu a l’aire lliure

L’Ajuntament aprova una moció 
de suport al model d’escola i a 
la llengua catalana

i que tothom pugui gaudir a l’aire lliure de di-
ferents espectacles entre els mesos de maig 
i juliol. En aquesta segona edició tornem a 
apostar pels artistes locals i entitats locals”. 

Per la seva banda, l’alcalde, Oriol Loza-
no, va deixar clar que aquest govern “ha 
apostat per la cultura des del principi i 
amb diferents formats, i adreçada a dife-
rents generacions. I creiem que ‘La Fres-
queta’ és un exemple”.  

Torna La Fresqueta! Es tracta d’una 
programació cultural de primavera i 
estiu a l’aire lliure, que enguany cele-

bra la segona edició, i que comptarà amb 
activitats musicals, arts escèniques, ball o 
exposicions, entre d’altres. La programa-
ció està adreçada a tots els públics, però 
amb activitats dirigides a públics concrets.

L’Ajuntament ha volgut reconèixer i valo-
rar les propostes artístiques locals i per això 
hi haurà una jornada de cultura popular en 
acció, un concert de Roger Catlau, i una expo-
sició amb l’entitat d’Arts&Foto del Taller de les 
arts. Però també s’incorporaran propostes ar-
tístiques d’àmbit català, com els concerts de 
Les Antines (grup de gralleres) i Las Karamba, 
així com una col·laboració amb el projecte 

El Ple Municipal del mes de gener, ce-
lebrat el dijous 27, va aprovar una 
moció de suport al model d’escola i a 

la llengua catalana. El text va ser presentat 
pels grups municipals d’ERC-AM i JxP-Junts, 
amb l’adhesió de Primàries, i va ser aprovat 

“el Maria Canals porta cua”. Cal destacar, en 
aquest àmbit, el concert de The Tyets, que 
està especialment dirigit al públic jove. 

A més, el consistori té molt present la 
perspectiva feminista, i per això actuaran 
dos grups musicals formats completa-
ment per dones (Les Antines i Las Karam-
ba), així com Maite Guervara de clown so-
lista. I entre les novetats d’aquesta edició 
de ‘La Fresqueta’ destaca la incorporació 
de la Torre Folch i els seus jardins com a 
espais on s’organitzaran activitats. 

La regidora de Cultura, Eva Soler, va as-
segurar durant l’acte de presentació de ‘La 
Fresqueta’ que “volem que arribi al màxim 
públic possible, amb accés per a tota la ciu-
tadania, multidisciplinar, intergeneracional, 

per 10 vots a favor (ERC, JxP i Primàries), 5 abs-
tencions (PSC) i 2 vots en contra (Ciutadans). 

La moció es va presentar com a conse-
qüència de l’aval del Tribunal Suprem a la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que obliga tots els centres 

educatius catalans a fer un mínim d’un 25% 
de les classes en castellà. En aquest sentit, 
l’Associació de Municipis per la Independèn-
cia (AMI) va proposar a tots els ajuntaments 
catalans que donessin suport al manifest de 
la plataforma unitària ‘Somescola’, i recol-
zessin les diferents iniciatives que sorgeixin 
per donar suport al model d’escola catalana 
i a la llengua catalana.

El regidor d’Educació, Ignasi Fargas, ha 
volgut deixar clar que “el model d’escola 
catalana és un consens social compartit 
per un ampli ventall de la societat catalana 
i, per aquest motiu, des de l’Ajuntament ens 
comprometem a defensar-lo i protegir-lo”.  

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora de Cultura

“Molt important, en aquesta edició, 
és la perspectiva feminista, amb 
un treball transversal entre les 
regidories de Cultura i d’Igualtat, 
Feminisme i Polítiques LGTBI+”. 
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La Revolució: Palau-solità i Plegamans 
serà la capital de l’esport femení

Setmana de l’Esport Femení 

Durant la setmana del 30 de maig al 
5 de juny Palau-solità i Plegamans 
posarà en valor l’esport femení local 

i visualitzarà les dones de la vila, de totes 
les edats i de tots els temps, què practi-
quen i han practicat l’esport.

L’esdeveniment vol donar visibilitat 
i impuls a l’esport femení; promoure la 
igualtat efectiva entre homes i dones / 
nens i nenes, superant els prejudicis de 
gènere; lluitar contra una visió patriarcal 
i masculinitzada de l’esport; destacar va-
lors com l'esforç, la superació i la sororitat;  
i posar a debat els principals factors que el 
promouen i el frenen.

Sota el nom de marca de “La Revolució”, a 
la Setmana de l’Esport Femení, se celebraran 
diverses activitats, d’exposició, conferència 
i taula rodona, cine i competicions, entrena-
ments oberts, exhibicions o masterclass de 
diferents entitats esportives locals.  
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Exposició fotogràfica de l’Esport 
Femení a Palau-solità i Plegamans

DILLUNS

DIVENDRES DISSABTE

DIMARTS

30 de maig. Inauguració de 
'њ 3+*.$�$Ţ�!*/*"-øݦ�� d’es-
portistes de la vila de tots els 
temps i esports, al Pavelló Ma-
ria Víctor. Lectura del manifest 
per part de les ambaixadores. 

Portes obertes del  Club 
Futbol Club Palau-solità i Ple-
gamans al Camp de futbol (De 
dilluns a dijous per edats).

Divendres 3 de juny. Cine-
ma. Projecció de la pel·lícula 
documental “Hijas de Cynis-
ca” al Teatre Municipal.

4 de juny
Xerrada d’atletisme per l’Helena i la Mercè Tussell a càrrec  
del Club Atlètic Palau-solità i Plegamans, a Can Cortès.

MàsterClass de Defensa Personal a càrrec del Club Esportiu 
Palau Boxing i MMA, al Pavelló Maria Víctor.

Torneig de Bitlles Catalanes de l’Associació Bitlles Catalanes 
Palau-solità i Plegamans a les Pistes de Can Falguera.

31 de maig i dimecres 1 de 
juny. Torneig de Pàdel a Can 
Falguera.

DIMECRES

1 de juny 

Rebuda institucional a 
l’Ajuntament de l’equip del 
Hoquei Club Palau Sub’17 
campiones d’Europa 2021

Conferència d’esportista 
referent catalana al Teatre 
Municipal.

Portes obertes i Exhibició de 
Gimnàstica Rítmica al Pavelló 
Maria Víctor a càrrec del Club 
Esportiu Palau de Plegamans.

DIJOUS

Taula rodona d’esportistes 
locals.

Portes obertes i Exhibició 
de Patinatge al Pavelló Maria 
Víctor a càrrec del PAP Club 
Patinatge Artístic Palau de 
Plegamans.

L’objectiu és visualitzar l’esport 
local femení i explicar les vivències 
de les dones esportistes de la vila, 
de qualsevol època i esport. Per això, 
l’Ajuntament ha fet una crida a les 
diferents entitats i clubs i a la ciuta-
dania a través de les xarxes socials, 
+ -�� (�)�-�!*/*"-�� ��я. -/.*�1. ݦ
�)�*�. ''ݦ�. -/.*�1. '- .я��!�($'$�-.я�
amigues, veïnes, què ens les feu arri-
bar el més aviat possible al correu 
larevolucio@palauplegamans.cat
Expliqueu-nos, doneu-nos a conèixer 
les dones esportistes de Palau-solità 
i Plegamans i les seves històries. 

El Mercat Medieval se celebra els dies 7 i 8 de maig
Torna a l'Edat mitjana

El cap de setmana del 7 i 8 de maig, 
Palau-solità i Plegamans acollirà 
una nova edició del Mercat Medieval. 

L’esdeveniment recrea un ambient propi 
de l’Edat Mitjana al voltant del Castell de 
Plegamans, el carrer Sant Lluís  i el parc 
de Can Linares. El Mercat situa en un pri-
mer pla la història i el patrimoni del mu-
nicipi, convertint el Castell de Plegamans 
en el protagonista. 

L’edició d’enguany manté els mateixos 
espais: el parc de Can Linares, el carrer de 
Sant Lluís i el Castell. Més d’un centenar 
de parades oferiran els seus productes i 
serveis. Durant tot el cap de setmana, hi 
haurà activitats infantils diverses per tot el 
Mercat, jocs infantils de fusta, circ, dansa...

Enguany també s’organitzaran visites 
guiades gratuïtes al Castell de Plegamans, 
dissabte i diumenge. Els interessats han 
d’adreçar-se a l’entrada del Castell on s’or-
ganitzaran els diferents grups de visita.

A més dels actes programats, durant el 
cap de setmana també hi haurà una Mos-
tra de Bestiari i cercavila amb foc dels Dei-
xebles; Tir amb arc, taberna i sopar me-
dieval de Palau Medieval; i taller de teles 
aèries de Tusikcirk.

D'altra banda, el Centro Cultural Andaluz 
*-"�)$/5��0)� .+ �/���ݧ� '( )�ю

  Podreu trobar tota la informació al 
web municipal palauplegamans.cat.  

DISSABTE 7 DE MAIG

11 h Obertura del Mercat i campament 
Medieval
11.30 h Cercavila Inauguració (1) 
11.45 h El Perfumer. Espectacle (1). 
12 h Lluites de cavallers (2) 
12.30 h Martina Trementina. Conta 
contes. (3) 
13h Circ. Els Bufons. (5) 
13.30 h El Cavaller de Palau (1)
13.45 h Cercavila musical (1)
16.30 h Obertura del Mercat i campa-
ment Medieval
16.30 h Lluites de cavallers (2)
17 h Cercavila musical (1)
17.15 h Ramon dels boscos (1)
17.30 h Martina Trementina. Conta contes. (3)
18 h Formació de batalla (2)
18 h Dansa oriental (4) Ajuntament.
18.30 h El botxí del Castell (1)
19 h Concert de La Torna (3)
19.30 h Etili, el soldat (1)
20 h Circ. Els Bufons. (5)
20.30 h Cercavila musical (1)

DIUMENGE 8 DE MAIG

11 h Obertura del Mercat i campament 
Medieval
11.30 h Cercavila musical (1)
11.45 h El Perfumer. Espectacle (1)
12 h Lluites de cavallers (2)
12.30 h Martina Trementina. Conta contes. (3)
13 h Circ. Els Bufons. (5)
13.30 h El Cavaller de Palau (1)
13.30 h Plantada de Bestiari (6) 
13.45 h Cercavila musical (1)
16.30 h Obertura del Mercat i campa-
ment Medieval
16.30 h Lluites de cavallers (2)
17 h Cercavila musical (1)
17.15 h Ramon dels boscos (1)
17 h Presentació de les Bèsties (6)
17.30 h Martina Trementina. Conta contes. (3)
18 h Dansa oriental (4)
18 h Cercavila de foc (6)
18 h El botxí del Castell (1)
18.15 h Formació de batalla (2)
18.30 h Concert de La Torna (3)
19 h Etili, el soldat (1)

7 7 ii 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig 8 de maig
a Palau-solità i Plegamans

UBICACIONS
1 Itinerant / 2 Campament Castell / 3 Castell
4 Ajuntament / 5 Can Linares / 6 Plaça Ca l’Estruch

DISSABTE 4 i DIUMENGE 5 de juny. Campionat de Catalunya de Bàsquet (1ª Catalana)  
organitzat per l’Atlètic Club Bàsquet al Pavelló Maria Víctor.

S’hi afegiran noves activitats en els propers dies. Estigueu al cas del web i a les xarxes socials municipals.



72 empreses es beneficiaran de 
les subvencions de l’Ajuntament

Nova temporada de les excursions per Palau-solità 
i Plegamans, ‘Caminar és fer salut’

El consistori haurà entregat un total de 
155.000 euros en les tres convocatòries

La primera sortida es va realitzar el divendres 
28 de gener i l’última serà el divendres 27 de maig
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L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
va obrir el mes de novembre de 2021 
una tercera partida de 100.000 euros 

de subvencions per a la recuperació econò-
mica del sector empresarial, comercial i de 
serveis, dirigida a empreses i autònoms/es 
que haguessin vist afectada la seva activitat 
� � !*-(��ݦ$("$.��/$1���*(����*). ,ƕĜ)�$��
de les mesures adoptades per a la contenir 
'��+-*+�"��$Ţ�� �'��+�)�Ĝ($��� �'���*1$�ѣУЫю

En aquesta tercera edició es van presen-
tar 74 sol·licituds dins del termini establert, 

de les quals dues no complien amb els requi-
.$/.� 3$"$/.я�� �(�) -��,0 яݦ�)�'( )/я�0)�/*-
/�'�� �ЩФ� (+- . .� .���ݦ ( $�-�)��њ�,0 ./��
subvenció de 1.000 euros. Les subvencions 
es van aprovar per Junta de Govern Local el 
divendres 4 de febrer i en aquests moments 
estan en procés per tramitar-se el pagament. 
D’aquesta manera, en aquesta tercera con-
vocatòria s’entregaran 72.000 euros dels 
100.000 disponibles (els restants 28.000 
no s’han pogut atorgar per la manca de 
sol·licituds). 

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Ocupació i 
Empresa

“Amb aquestes subvencions 
l’Ajuntament es vol posar al 
costat de les empreses i persones 
autònomes que ho han passat 
malament com a conseqüència de 
la pandèmia. Per això, en les tres 
convocatòries que s’han obert, des 
del consistori hem entregat un total 
de 155.000 euros en ajudes” 

Apunt de regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de Salut 
Pública

“L’objectiu d’aquesta activitat 
és potenciar les caminades 
saludables, conèixer els espais 
naturals propers i fomentar les 
relacions entre les persones i 
amb la natura” 

Un any més, l’Ajuntament de Palau-so-
lità i Plegamans ha organitzat el cicle 
� ���($)�� .��-- 0�� '�(0)$�$+$� љ��-

minar és fer salut’. Les caminades, amb un re-
corregut de 6 a 7,5 km, són obertes a tots els 
veïns i veïnes majors d’edat. Les inscripcions 
es poden realitzar presencialment al Pavelló 
Municipal d’Esports Maria Víctor de dilluns a 
�$1 )�- .�� �Ы���УХ�#*- .я� 3� +/ � '.��$( -
cres que serà de 17 a 20 hores. També es pot 
/-0��-�+ -�� (�)�-�$)!*-(��$Ţ��'�/ 'Ĝ!*)�ЫХ�
864 55 02. La data límit d’inscripció és el dia 
�)/ -$*-���'����($)������' .�УХ�#*- .ю
���. �)њ#�)�- �'$/5�/�Х�ѣ '��$1 )�- .�ФЪ�� �" -
ner, el divendres 25 de febrer i el divendres 
25 de març-, i encara en queden 2 que són 
�,0 ./ .я�$�,0 ��*( )ē�-�)���' .�ЫѐХТ�#*- .ѐ

29 d’abril
Inici del recorregutѐ� ��1 ''Ţ� �0)$�$+�'�
d’Esports Maria Víctor. Itinerariѐ����$) ���
|���-- -�� '��*.���-�)�|�*-����)ѣ��-��� �
��)�$)�- .�| Ajuntament.
 27 de maig
Inici del recorregutѐ��(�0'�/*-$ю�
Itinerariѐ��*)���� -���| Parc de l’Hos-
tal del Fum | Ambulatori. 
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El grup ‘Buhos’ tocarà al Concert 
Familiar de la Festa Major Petita 2022

L’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans va posar en marxa a comença-
ments del mes de març un procés obert 

de participació per tal que els ciutadans tri-
 ..$)�,0$)�"-0+�� �(ƒ.$���/*��-ø��'��*)� -/�
Familiar de la Festa Major Petita de la Festa 
Major 2022 -que enguany es farà del 25 al 
ФЫ��њ�"*./ѣю�
� '.�1 Ŀ).�$�1 Ŀ) .�� '�(0)$�$+$�
1�)�+- )�- �0)��� �$.$Ţѐ�. -ø�љ�0#*.њ�'њ )-
��-- "�/�� �/*��-� '��$''0).�ФЫ��њ�"*./���' .�
ФТ�#*- .���'њ�.+�$�� ���--�,0 .��'��*--�'ю��'�
"-0+�%��#����)-ݦ(*/�'��. 1���..$./Ĝ)�$�ю� 

Apunt de regidor 
Jordi Plaza 
Regidor de Festes 
Populars

“Per primera vegada, des de 
l’Ajuntament hem decidit fer 
partícip a tota la ciutadania en la 
programació de la Festa Major, i 
no només a les entitats de cultura 
i festes” 

EN TOTAL HI HAN VOTAT 
50 PERSONES, I ELS VOTS 
QUE HA ASSOLIT CADA GRUP 
SÓN ELS SEGÜENTS: 

Mishimaѐ�Ц�1*/.�Ѱ8% del total)
Buhosѐ�ХХ�1*/.�Ѱ66% del total)
La Fúmigaѐ�Ш�1*/.�Ѱ12 % del total)
Ginestàѐ�Щ�1*/.�Ѱ14% del total)

La Fira Tapa’n’birra torna a la vila 
amb un gran èxit de participació

Palau-solità i Plegamans va acollir, el 
cap de setmana del 26 i 27 de març, la 
segona edició de la Fira Tapa’n’ birra. 

La Plaça de l’Onze de Setembre es va om-
plir tant dissabte com diumenge per gaudir 
de les activitats programades, de la cervesa 
artesana -clara protagonista de la trobada- i 
del menjar de restauradors locals de la vila. 
Música en directe i tasts guiats de cerveses 
van fer de la Fira un espai dinàmic i de fes-
ta. Durant el cap de setmana es van vendre 
més de 800 gots reutilitzables del Tapa’N 
�$--��$�1�)�+�..�-�(ĝ.�� �ФюТТТ�+ -.*) .ю

D0-�)/�'��-ݦ�� '.�$�' .��..$./ )/.�1�)�+*� -�
"�0�$-�� �.$.�� -1 . -$ .��-/ .�) .���/�'�) .ѐ�
��-- /� � -1 . .� Ѱ�-�)*'' -.ѱя� �*($�� �  -�
Ѱ��-� � 0ѱя�� )"'�-$.�Ѱ��)/��0"�/�� '���''Ĝ.ѱя�
� -1 .�� �*-)Ĝ'$�� Ѱ�*-) ''ø� � � '*�- "�/ѱ� $�
�� �$-�/�� �- 2$)"� Ѱ��-� '*)�ѱю� � -� '�� . 1��
banda, els restauradors locals que van oferir 
/�+ .�$�( )%�-��0-�)/�/*/��'��1�-ݦ��)�. -� '�
- ./�0-�)/��!ļ( -я���� -(0/ ��я� '�� ./�0-
-�)/���)�*(� �$� '�- ./�0-�)/��*)���$�-�ю��

Gastronomia local 
i cervesa artesana 
fan les delícies dels 
assistents

El regidor de Fires, Jordi Plaza, ha fet una 
valoració molt positiva d’aquesta segona 
 �$�$Ţ�� �'�0,��-ݦ� �#���+' "�/� '.��(�)/.�
de la cervesa artesana i la gastronomia local. 
Alhora, Plaza ha destacat que “la ciutadania 
té ganes de sortir i gaudir d’activitats com 
aquesta, que fomenten les trobades amb 
família i amics, i ajuden a l’economia local 
després d’uns temps complicats”.



Es dupliquen en un any 
les llicències tramitades 
per instal·lar plaques solars 
a Palau-solità i Plegamans
77 de les llicències tramitades el 2021 
han estat per edificis residencials i 5 per 
edificis empresarials

L’any 2021 l’Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans va tramitar un total de 
ЪФ� ''$�Ĝ)�$ .� ѰЩЩ�+ -� �$ݦ�$.� - .$� )-

�$�'.�$�Ч�+ -� �$ݦ�$.� (+- .�-$�'.ѱ�+ -���'��
instal·lació de plaques solars al municipi. 
�'� ФТФТ� . � )њ#�1$ )� /-�($/�/� ЦФ� ѰХЫ� - .$-
� )�$�'.�$�Х� (+- .�-$�'.ѱя� '�,0 �.0+*.��
0)��0"( )/�� '�ЫЧڔ� )�)*(ĝ.�0)��)4ю�

�)� - '��$Ţ� �� ' .� ��ݦ$(*��$*).я� 'њ�)4�
2020 el consistori va rebre 15 sol·lici-

/0�.ё�ХЧ� '�ФТФУя� $�ЦЩ� )��,0 ./.�( .*.�
de 2022. En aquest sentit, la corporació 
- �*-���,0 � .�+*/�*��0��.(ݦ�-$( /)�ЧТڔ�
� � ��ݦ$(*��$Ţ�  )� 'њ
(+*./� � � �ĝ).� 
(-
(*�' .� Ѱ
�
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Apunt de regidor 
Sergi Plaza 
Regidor d’Innovació i 
Eficiència Energètica

“L’Ajuntament fa una clara aposta 

per les energies renovables i 

la transició ecològica, i és per 

aquest motiu que celebrem que 

la ciutadania s’hi sumi i puguem 

treballar alineats en aquest 

aspecte tan important per al futur 

del planeta”.     

Els treballs consistiran en la substitució 
d’un tram de 999 metres al llarg del 
Carrer Creu de Baduell

En marxa les obres de renovació 
de la canonada d’abastament 
de Can Falguera

E l dilluns 24 de gener es va iniciar 
l’execució de les obres de reno-
vació de la canonada principal 

d’abastament del sector de distribució 
� � ��)� ��'"0 -�ю� �,0 ./�� ��)*)����
presentava un mal estat donada la seva 
antiguitat i els darrers anys s’ha desti-
nat una despesa important en la repa-
ració de diversos trams, que a més han 

��0.�/� (*'Ĝ./$ .� �'.� 1 Ŀ).� � � '�� 5*)��
amb els diferents talls d’aigua.

 Els treballs consisteixen en la substitu-
�$Ţ�� �ЫЫЫ�( /- .�� ���)*)����� ��$�-*�$-
ment de 150mm per una nova canonada 
� � �*'$ /$'Ĝ� �њ�'/�� � ).$/�/� ��УТТ� � � �$ø-
metre exterior de 160mm i PN16, al llarg 
� '���-- -��- 0�� ����0 ''я� )/- � '.���-- -.�
Palaudaries i el de la Perdiu. 
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Palau-solità i Plegamans 
estrena la Gymkana Digital 
Turística

Palau-solità i Plegamans té nova zona de 
lleure infantil al Pla de l’Alzina

Palau-Solità i Plegamans va estrenar el 
mes de febrer el seu recorregut gami-
�ݦ�/� �(�� �4(&�)�� �$"$/�'� �0-ļ./$��ю�

Es tracta d'una ruta d'estil detectivesc que 
consta d’onze enigmes amagats als carrers 
del municipi, és a dir, onze endevinalles que 
el visitant haurà de resoldre a base d'enginy 
$� �./ƒ�$��+0-�я�  )�0)� / (+.�(ø3$(�� � ЫТю�
Es tracta d’una iniciativa que està revoluci-

Palau-solità i Plegamans ja ha estrenat 
'��)*1���*)��� �' 0- �
)!�)/$'�� '��'��
de l’Alzina. L’espai, totalment adequat 

pels infants, combina un circuit viari amb 
%*�.�/-��$�$*)�'.��*(�'��3�--�)��я� '�Х��(��
ratlla, i altres. L’import total de l’execució de 
'њ*�-��#�� ./�/�� �ЦФюЦХФяШЦ�� 0-*.ю

La regidora de Via Pública, Parcs i Jardins, 
Laura Navarro, ha destacat que “s’ha condi-
cionat un espai a l’aire lliure amb l’objectiu 
que els infants gaudeixin dels jocs de tota 
la vida en un entorn natural, on puguin in-
teractuar amb altres infants, i també des-
connectar de les pantalles”.   

És una ruta d’estil detectivesc que consta 
d’onze enigmes amagats als carrers del 
municipi

L’espai combina un 
circuit viari amb 
jocs tradicionals

onant el sector del turisme degut a la seva 
innovació i fàcil accessibilitat. 
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llocs més emblemàtics de la vila, la Gymka-
na està pensada per fer-la en família, tant per 
habitats de Palau-solità i Plegamans com de 
fora del municipi. La Gymkana està disponi-
ble per a qualsevol usuari que vulgui acce-
dir-hi i jugar de forma totalment gratuïta.   

Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de Comerç i 
Turisme

“Des de l’Ajuntament vam decidir 

desenvolupar, al costat de l'empresa 

emergent catalana Gymkana Digital 

Turística, una història que expliqués el 

gloriós pas dels templers per Palau-

Solità i Plegamans, ja que aquí es 

va desenvolupar un dels centres 

d'expansió més grans de l'Ordre del 

Temple a Catalunya: la comanda 

templera de Palau-Solità”. 

El Regidor d'Urbanisme, Jordi Plaza, ens 
ha comentat que “Les obres tenen un 
import d’execució de 345.177,47 euros, 
i un termini d’execució de 14 setmanes 
aproximadament. Els treballs s’estan 
executant per trams, per tal de produir 
la mínima afectació als ciutadans”. 



El PSC reclama al 
Parlament la reober-
tura del CAP de  
Palau els dissabtes

Els socialistes demanem tornar als 
horaris d’obertura del CAP que ha-
via abans de la Covid-19 com ja s’ha 
fet a altres municipis i proposem 
que s’estudiï obrir de forma conti-
nuada de dilluns a diumenge.

Des del PSC hem registrat una pro-
posta de resolució al Parlament de 
Catalunya per instar el Departament 
de Salut de la Generalitat a la reober-
tura immediata del servei d'atenció 
primària els dissabtes al CAP de Palau.
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perquè el Departament de Salut 
hagi pres les mesures pertinents per 
recuperar els serveis sanitaris tan-
cats a la pitjor fase de la pandèmia. 
Aquesta crisi sanitària ha demostrat 
la necessitat imperant de reforçar el 
servei públic de salut i de revertir 
urgentment les retallades efectua-
des la darrera dècada a Catalunya.

Segons el portaveu socialista, Marc 
Sanabria, “a la comarca, s’han anat 
recuperant els horaris reduïts que 
es van aplicar a diferents CAPs du-
rant la pitjor fase de la pandèmia”. 
En aquest sentit, sanabria ha volgut 
agraït als professionals del CAP la 
seva incansable tasca aquests dos 
darrers anys i reconèixer la seva 
feina: “Cal que la Generalitat els 
hi reconegui també dotant-los de 
més mitjans humans per que pu-
guin desenvolupar la seva feina 
en les millors de les condicions”. 
I també que “ara toca que la Gene-
ralitat compleixi amb la ciutada-
nia de la vila, que veu com ha de 
desplaçar-se a altres municipis per 
rebre l’atenció que abans rebien a 
Palau” ha reblat Sanabria.

Per altra banda, la proposta de resolu-
ció demana a la Generalitat que s’ini-
ciïn els treballs per ampliar els horaris 
del CAP local, per passar a horaris simi-
lars a altres municipis, amb l’obertura 
de dilluns a diumenge i amb majors 
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Inaugurada la nova 
zona de Lleure Infantil 
del Pla de l'Alzina

Inaugurada la nova zona de Lleure In-
fantil del Pla de l'Alzina, que ha tingut 
una gran rebuda entre el infants de 
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cia de públic en els primers dies de 
funcionament. L'espai combina un 
circuit viari amb jocs tradicionals com 
la xarranca o el tres en ratlla. L'import 
total de l'execució de l'obra ha estat 
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La regidora de Via pública, Parcs i Jar-
dins, Laura Navarro, ha destacat que 
"s'ha condicionat un espai a l'aire lliu-
re amb l'objectiu que els infants gau-
deixin dels jocs de tota la vida en un 
entorn natural, on puguin interactuar 
amb d'altres infants, i també descon-
nectar de les pantalles".

Des de la regidoria de Turisme i Comerç, 
es proposa la Gymkana Digital Turística. 
És una ruta  d'estil detectivesc  que cons-
ta d'onze enigmes amagats als carrers 
del municipi, aventura pensada per re-
alitzar en família. La gymkana explica 
la història del pas gloriós dels templers  
pel nostre poble i la comanda templera 
de Palau-solità i Plegamans.

Recordem itineraris ampliats de l'au-
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localitzades als barris de Can Parera 
i Can Clapés. Es manté el títol gratuït 
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en part, per a la resta de la ciutadania. 

Aquests canvis  en la línia de bus urbà 
que ha introduït la regidoria de Mobi-
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potenciar-ne l'ús i apropar el servei 
a zones on no hi arribava. El regidor 
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urbà és un molt bon servei, necessari 
per a part de la població en un muni-
cipi tan extens com el nostre”. 

Forma part de la llista electoral i de 
l’equip de campanya de JUNTS x PA-
LAU de cara a les properes Eleccions 
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amb nosaltres per les xarxes socials. 
T’esperem!!!  

Inversions socials

Des d’Esquerra volem aprofitar per 
destacar algunes accions fetes des 
de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans. El 
nostre compromís amb aquesta 
àrea és total, fet que queda palès 
en accions com augmentar-ne el 
pressupost any rere any, augmen-
tar-ne les partides i demanar sub-
vencions en aquesta àrea.

Un dels exemples més clars és la 
petició que hem fet d’acollir-nos a 
les subvencions ACOL, del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. S’han 
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tractació d’un total d’onze perso-
nes que donaran suport a diferents 
àrees tècniques de l’ajuntament. 
A més, aquestes subvencions van 
destinades a persones nouvingu-
des que es troben en una situació 
administrativa irregular. Val a dir 
que és el primer any que s’atorga 
aquesta subvenció que només es 
produeix aquí a Catalunya.

Es tracta d’un exemple de les polí-
tiques republicanes que des d’Es-
querra sempre hem fet bandera, 
unes polítiques dirigides a les per-
sones i a garantir justícia i equitat, 
a garantir una igualtat social que 
d’una altra manera és molt com-
plicat aconseguir-la.

En la mateixa línia, preocu-
pant-nos per les persones, també 
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destinada a ajudes socials pels re-
fugiats ucraïnesos que han vingut 
al nostre municipi, per tal que el 
procés sigui menys traumàtic i que 
sentin que l’administració del nos-
tre poble els acompanya. 

ERC PSC Junts x Palau

Sis jornades de vaga

Milers de professionals de l’ensenya-
ment i estudiants han sortit al carrer 
per manifestar-se massivament en 
defensa d’una educació pública de 
qualitat i en català. Jornades que han 
suposat una veritable rebel·lió social. 

Prou de normalitzar la repressió con-
tra la nostra llengua. Hem de deixar de  
plegar-nos als designis dels tribunals 
franquistes. La recent proposta de re-
forma de la Llei de Política Lingüística 
acordada per ERC, JUNTS, PSC i els 
Comuns és un escàndol i suposa un 
acatament de facto de la sentència 
del tribunal espanyol TSJC.

No podem sostraure’ns a la necessitat 
de fer una alerta responsable sobre l’ús 
de la llengua catalana a la nostra po-
blació. Vivim una realitat que obviem 
massa sovint perquè és més còmode, 
però ens fa caure en la demagògia que 
vol imposar el nacionalisme espanyol 
més reaccionari. És absolutament ne-
cessari que prenguem consciència de 
la importància de preservar el català 
per a les properes generacions. “Salvar 
l’arbre dels mots” -diu Espriu-. Neces-
sitem  eines i voluntat.

Segurament que, tant les persones 
autòctones com les arribades d’altres 
indrets de l’estat espanyol o bé d’altres 
terres, coincidim en que la pluralitat 
lingüística és una riquesa que s’ha 
de preservar i estarem d’acord que la 
llengua pròpia dels territoris s’ha de 
parlar, ensenyar a l’escola, parlar-la, 
conèixer-la, conservar-la i sobretot  
no minoritzar-la. Aquesta actitud res-
ponsable no vulnera l’aprenentatge 
de la llengua castellana parlada àm-
pliament per totes les persones i d’una 
manera absolutament natural. 

No podem caure en les proclames po-
pulistes que volen fer-nos creure que 
viure a Catalunya i parlar català és un 
atemptat a la resta de l’estat. 
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en positiu podem aconseguir grans 
resultats. 

Gestión municipal  
y participación   
ciudadana

Cada cuatro años estamos convoca-
dos a elegir a los miembros del equi-
po municipal que ha de gestionar el 
buen funcionamiento del municipio.

 Nuestro sistema político es de repre-
sentación, por lo que, a partir de un 
programa de gobierno, el grupo que 
gana las elecciones es el encargado de 
llevar a la práctica su proyecto dentro 
de los límites que marca la ley.

 La gestión del gobierno municipal no 
puede ser ajena a la realidad y los de-
seos de los habitantes del municipio, 
por lo que debe conocer el sentir y la 
voluntad de la ciudadanía sobre los 
asuntos que son de su interés, pero 
a la vez ha de ser resolutivo en sus 
decisiones del día a día.

 La acción de gobierno ha de ir en la 
línea de los intereses del municipio 
en su conjunto, y dejar los intereses 
ideológicos o de parte a un lado, ser 
sensible a las necesidades vecinales y 
de los diferentes colectivos, escuchar 
las opiniones de todos y tomar las de-
cisiones que sean necesarias para el 
buen funcionamiento del mismo.

 La opinión ciudadana se puede re-
coger de varias maneras, a través de 
un buzón de sugerencias físico o en la 
web municipal, en opiniones expresa-
das en los medios de comunicación, 
en redes, o en contactos directos que 
se puede tener con la ciudadanía. 

 El abuso en el uso de consultas para la 
toma de decisiones que no son trascen-
dentes retrasa las mismas, desincentiva 
la participación en temas importantes 
y acaba dejando la decisión, habitual-
mente, en manos de pocas personas.

 En este sentido, la tendencia del equipo 
de gobierno actual al uso excesivo de lo 
que ellos llaman “procesos participati-
vos” trata de eludir su responsabilidad 
en la gestión municipal, trasladando 
esta responsabilidad a los ciudadanos 
en decisiones, que en algunos casos, 
carecen de interés general. 

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut 
inserit pels diferents grups municipals. Aquests 
textos tan sols expressen la seva opinió i no pas 
la de l’Ajuntament.

REGlDORS I 
REGIDORES

EQUIP DE GOVERN
Oriol Lozano (ERC)  
Alcalde, Regidor d’Esports i Recursos 
humans.

Eva Soler (ERC)  
1a Tinença d’Alcaldia d’Educació 
i Cultura. Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Cultura i Patrimoni, 
Comunicació i Noves Tecnologies.  

Patricia Freire (ERC)  
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Social. Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Feminisme i polítiques 
LGTBI+, Gent Gran i Habitatge. 

Laura Navarro (JuntsxPalau)  
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i Benestar. Regidora d’Empresa i 
Ocupació, Via Pública, Espais i Jardins. 

Ignasi Fargas (ERC)  
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Regidor d’Educació, Govern Obert i 
Participació, i Joventut.

Jordi Pujol (JuntsxPalau)  
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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 
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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 
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info@palauplegamans.cat. 

A www.palauplegamans.cat�#$0"ݦ�- )�
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del Ple Municipal i formularis individuals 
per contactar-hi.

PrimàriesC’s
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Els donen suport o les feliciten els ju-
gadors del RCD Espanyol A?
Tenim la gran sort que l'Espanyol és 
una família, és un club molt familiar i 
tenim bona relació amb totes les secci-
ons del club i també amb els nois de la 
primera plantilla. Ens donem suport els 
uns als altres. La força d'aquest club és 
que anem tots en la mateixa direcció i 
estem molt units.

Ha notat un canvi des dels seus inicis 
a ara, en relació a la difusió i el tracta-
ment que es fa de l’esport femení?
Ara mateix el canvi més important que 
es pot veure del passat a l'actualitat són 
els estatuts que s'han establert, aquest 
conveni que deixa clar que la lliga feme-
nina es considera professional. I que avui 
dia les jugadores poden viure del futbol 
femení, que hi ha més visibilitat, i que la 
gent en parla més.

Realment pot viure una jugadora pro-
fessional només del futbol?
Actualment encara és difícil que una dona 
pugui viure del futbol femení. Hi ha juga-
dores que sí que poden, però n’hi ha d’al-
tres que no. Precisament per aquest motiu 
s’han realitzat els estatuts, on s'estableix 
un salari mínim. Això farà que moltes juga-
dores puguin viure d’aquest esport.

! Sara  
    Extremera

Jugadora del Reial Club Deportiu Espanyol

16 l'Entrevista

“El recorregut de la 
professionalització   
i visibilització de l’esport 
femení és molt llarg,   
però anem per bon camí”

Quan va començar a jugar a futbol de 
manera professional?
Vaig començar a jugar de manera profes-
sional la temporada passada , jo estava 
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Iberdrola i vaig començar la pretempora-
da amb el primer equip i quan va acabar 
la pretemporada em van dir que estaria 
tot l’any amb el primer equip.

Ha tingut problemes per ser una dona i 
jugar a futbol?
En el meu cas personal, mai he tingut 
problemes per ser dona i jugar a futbol 
per part de la meva família. Sempre m'ho 
han facilitat i m’han donat suport. I amb 
gent externa no recordo cap rebuig. Sí 
que se sorprenien, perquè quan jo era pe-
tita no era molt freqüent encara que una 
nena es posés a jugar a futbol.

En quin moment va fer el salt al RCD Es-
panyol, i va començar a jugar a l’A?
Vaig fer el salt a l'Espanyol quan jo tenia 
11 anys. Jugava al Palau, aquí, al poble, 
amb els nois i em van trucar de l'Espanyol 
després de fer un torneig amb la selecció 
comarcal, i va ser la primera vegada que 
jugava amb noies. Com deia abans, jo es-
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porada amb l'A i ja em vaig quedar amb 
elles i vaig formar part del primer equip.

Creu que ha avançat la professionalit-
zació en el futbol femení?
Després de molts anys de lluita i de tre-
ball s'han establert aquests estatuts que 
comentava per a la professionalització de 
la Lliga Iberdrola, i aquest és un pas molt 
important per al futbol femení. És un re-
corregut molt llarg però anem pel bon 
camí, i hem de seguir així.

Què li sembla que Palau-solità i Plega-
mans aculli el mes de juny la Setmana 
de l’Esport Femení?
Em sembla genial! És una activitat molt 
interessant i és una manera de donar 
més visibilitat a l'esport femení.

Què més creu que poden fer mitjans de 
comunicació i governs per promocio-
nar l’esport femení?
Jo crec que per donar-li més visibilitat 
l'ideal seria que emetessin per la televi-
sió tota mena d'esport femení, que els 
mitjans de comunicació parlessin més, i 
que hi hagués més visibilitat a través de 
les xarxes socials. D’aquesta manera la 
gent també s’interessaria més. 

Què li diria a totes les nenes que volen ser 
futbolistes i arribar a jugar en un equip 
com l’Espanyol?
Que treballin molt dur, que tinguin una 
bona disciplina, i que no deixin de lluitar per 
allò que realment volen, perquè tot arriba. 

@SaraExtremera2
@Sara_Extremera 


