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TELÈFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) ТШУڵڵ
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 
�ݦ�$)��� �� ./$Ţ��-$�0/ø-$� 
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
�-*"-�( .�� ��0��ݦ$'��$Ţ� 
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.
Escola Municipal de Música
Tel. 93 864 98 32
Castell de Plegamans  
(Camí de la Serra, s/n)

EMPRESES DE SERVEIS 
CASSA (Companyia d’Aigües Sabadell) 
Tel. 93 863 90 53 - C. Barcelona, 18
ENDESA Tel. 902 50 88 50 
902 90 74 74 - C. Comerç, 27
��.���/0-�' Tel. 900 750 750
Correus Tel. 93 864 80 06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS

)!*-(��$Ţ��-�).+*-/.�� ) -�'$/�/ 
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. 
�*/*"-��ݦ�$�- ����$Ţѐ 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 2022 trobem en portada l’acte de col·locació 
de la primera pedra de la nova Biblioteca Municipal, 
que es va fer el passat 9 d’octubre. A més, en l’interior 
del butlletí es revela quin serà el nom que durà el nou 
equipament, i que ha estat fruit d’un procés partici-
patiu en el qual hi han participat molt activament els 
centres educatius de la vila, ja que van ser els encar-
regats de proposar els 8 noms que després es van 
sotmetre a la votació de la ciutadania. 

A més, es parla de l’èxit de participació de la I Setma-
na de la Gent Gran, que va tenir lloc del 3 al 9 d’octu-
bre a Palau-solità i Plegamans, amb un munt d’acti-
vitats destinades a aquest segment de la població. 
Però no només això: també es donen dades del nou 
complex esportiu amb piscines, que cada vegada és 
més a prop.

En aquest número també us fem saber que enguany 
tornarà el ‘Badalaboca’, la Mostra de Cinema Infantil 
de Palau-solità i Plegamans, i que ho farà amb la pro-
jecció de 42 pel·lícules i curtmetratges, de 21 països 
diferents de procedència. Alhora, informem que s’han 
��/0�'$/5��ݦ. ��.$+0$, �.' �/-$'ѫ'��*-.��(���+�- ''.�
d’última generació per tal de prevenir episodis cardí-
acs sobrevinguts, i que s’ha incorporat un nou equip 
en el cap de futbol municipal. 

I no només això: trobareu informació sobre el projecte 
per recuperar la seguretat dels carrers del centre i 
l’objectiu de recuperar-los per a l’ús dels vianants; i 
/�(�ĝ�.*�- �'��ݦ$�*)���$Ţ�� '������+ -�+*..$�$'$/�-�
la construcció d’un tanatori municipal.

Els plens municipals són l’últim dijous de 
cada mes. Pots seguir la sessió plenària en 
directe a través de Ràdio Palau 91.7 FM o 
radiopalau.cat. També es poden seguir en 
directe per canal de youtube de l’Ajuntament. 
Els resultats de les votacions de cadascún dels 
punts del Ple els tindràs a l’instant al canal Twitter  
de l’Ajuntament @palauplegamans

Segueix-nos a
@ajpalauplegamans @ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans www.palauplegamans.cat
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GENT GRAN 3 

Del dilluns 3 al diumenge 9 d’octubre va 
tenir lloc la primera edició de la Setmana 
de la Gent Gran a Palau-solità i Plegamans

La Setmana de la Gent Gran  
se celebra amb un gran èxit  
de participació

L’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans va commemorar el Dia In-
/ -)��$*)�'�� �'��� )/��-�)я3ݦ��/� '�

dia 1 d’octubre per l’Assemblea General 
� �' .����$*).��)$� .� '�УЫЫТя��(��. /�
dies plens de propostes per aquest seg-
ment de la població, i que van tenir lloc 
del dilluns 3 al diumenge 9 d’octubre.

El plat fort va tenir lloc el dissabte 8 
d’octubre, amb la Festa de la Gent Gran, 
que va incloure un dinar i un espectacle 
al Pavelló Municipal d’Esports Maria 
�ļ�/*-�� .�� �' .�УФݦ�).���' .�УЩ�#*- .ю�

La resta de la programació va in-
cloure la inauguració de la Setmana de 
la Gent Gran, la caminada pel municipi, 
l’actuació de La Nova Gresca, el ball de 
sardanes a càrrec de la Cobla Mediter-
rània, vespre de cinema amb “El exótico 
#*/ '���-$"*'�ќя�$�'��'ݦ. ������ �1 ./$/.�
de paper.

�)���'/-��� �' .�+-*+*./ .�(ĝ.�� ./�-
cades va ser la visita a domicili i l’entrega 
d’un obsequi, que es va dur a terme a càr-
- ��� �'ї�'��'� я��-$*'�*5�)*я�$�� �'��- "$-
dora de Gent Gran, Patricia Freire, a totes 
les persones residents que hagin celebrat 
enguany els cent anys.

Conveni de col·laboració amb el Casal 
de la Gent Gran
A més, l’Ajuntament i el Casal de la Gent 
Gran van signar al mes de maig un conve-
ni de col·laboració per tal que l’entitat si-
gui sent l’organitzadora d’un programa 
�њ��/$1$/�/.���- ē�� .� .+ �ļݦ��( )/���
la gent gran del municipi. 

Apunt de regidora 
Patricia 
Freire 
Regidora de Gent Gran

“La Setmana de la Gent Gran 
pretén ser un punt de retrobada 
i de posar en valor les persones 
grans del municipi, mentre 
passen una bona estona junts i 
juntes. S’ha de treballar per una 
vellesa saludable, digna d’una 
gent gran socialment activa”.  



EDUCACIÓ I CULTURA4 

Acte oficial de col·locació de la primera  
pedra de la biblioteca municipal
L’equipament, que inclourà l’arxiu municipal i un auditori, serà 
un punt de trobada per a tothom i un nexe d’unió de tot el poble

Palau-solità i Plegamans va fer el diu-
( )" �Ы��њ*�/0�- �'њ���ݦ*� /$�'�� �
col·locació de la primera pedra de 

la futura biblioteca i arxiu municipal què 
s’està aixecant just al costat de la plaça 
de l’Alzina. L’acte previ va comptar amb 
una explicació per part dels arquitectes 
sobre les principals característiques del 
projecte i en torn de les lones exposades 
en la tanca de l’obra, a l’avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat.

A (ĝ.�� �'���$�'$*/ ��я�'њ �$ݦ�$�$)�'*0-
rà un auditori -que es podrà utilitzar de 
forma completament independent-, l’ar-
xiu municipal i una cafeteria amb terras-
sa. Les àrees públiques estaran distribuï-
des 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... 

La col·locació de la primera pedra 
'��1�)�! -� 'њ�'��'� я��-$*'�*5�)*ё� '��+-$-

mera tinenta d’alcaldia i regidora de 
Cultura, Eva Soler; el cinquè tinent d’al-
caldia de l’àrea de territori Jordi Pujol, i 
la Marta Morera, directora de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN). També hi va 
estar present el regidor de Participació 
i d'Educació, Ignasi Fargas.

Abans de la col·locació de la prime-
ra pedra es va introduir a dins una càp-
sula del temps amb alguns diaris del 
dia, monedes de curs legal, l’acta de 
col·locació de la primera pedra i dels 
processos participatius i un objecte 
simbòlic representant una fulla d’Alzi-
na homenatjant el nom escollit  per a 
la nova biblioteca.   

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora de Cultura

ȅȁ�.+ �/ �� �'ȁ �$͖�$ǹ�!*-û��*-$"$)�'ǹ�
la re-urbanització de l’entorn i la 
!0)�$Ł�,0 �/$)�-ä��*(���" ) -��*-�
de cultura i de cohesió social, 
. -�)�� / -($)�)/.�+ -,0Ą��,0 ./�
 ,0$+�( )/� .��*)1 -/ $3$� )�0)�
)*0�$)�- /� (�' (ä/$��� ���'�0ȍ
.*'$/ä�$��' "�(�).ȂǸ�

Apunt d’alcalde 
Oriol Lozano 
ȅ� (+- �# (��$/�,0 ��,0 ./�ą.�0)�

projecte del poble i pel poble i volem 
,0 ��,0 ./���$�'$*/ ���.$"0$�0)�
- ! - )/�$� ./ (��*)1 )û0/.�� �,0 �
#*�. -äǸ���)*1���$�'$*/ ���#��� �. -�
un punt de trobada per tothom i un 
) 3 ��Ȅ0)$Ł�� �/*/� '�+*�' ȆǸ 



La nova Biblioteca Municipal 
es dirà L'Alzina

La nova Biblioteca Municipal de Pa-
lau-solità i Plegamans s'anomena-
rà'L’alzina. Aquest nom s'ha escollit 

en un procés participatiu entre 8 propos-
tes que van fer els centres educatius de 
la vila. El procés per escollir el nom es va 
inciar un cop escollida la temàtica, on 
l’opció guanyadora va ser ‘Energies reno-
vables, natural i món rural’. 
El període de votació va començar el 16 de 
. / (�- �$�1��(ݦ�'$/5�-� '��$��ХТ�� '�(�/ $3�
mes, i es va poder votar de manera tele-
màtica i també presencialment. Podien 
votar totes les persones majors de 16 anys 
empadronades al municipi de Palau-soli-
tà i Plegamans.  

Resultats de les  
8 propostes que es van 
sotmetre a votació

• Biblioteca l'Alzina  
156 vots (39%)

• Biblioteca l'Aglà  
69 vots (17,2%)

• Biblioteca Bosc dels Llibres  
42 vots (10,5%)

• Biblioteca Palauteca  
35 vots (8,8%)

• Biblioteca Massagran  
74 vots (18,4%)

• Biblioteca Bibliopalau  
17 vots (4,2%)

• Biblioteca l'Energia del Llibre 
6 vots (1,5%)

• Biblioteca Ecollibres  
2 vots (0,5%)

Els centres educatius de Palau-solità i Plegamans var presentar  
8 propostes, i la ciutadania n’ha escollit una

EDUCACIÓ I CULTURA 5 



Es farà el cap de setmana del 4 al 6 de 
novembre i es desenvoluparà principalment 
al Teatre de la Vila

La proposta de la temporada es caracteritza 
per una diversificació de gèneres i formats

Torna el ‘Badalaboca’, la Mostra de Cinema  
Infantil de Palau-solità i Plegamans

L'Ajuntament presenta la pro-
gramació del Teatre de la Vila 
amb teatre, música i cinema

L’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans torna a organitzar, per segon 
any consecutiu, la Mostra de Cine-

ma 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 4 
al 6 de novembre, i que està destinat a 
infants d’entre 2 i 12 anys.

La Mostra de Cinema Infantil es de-
senvoluparà principalment al Teatre de 
la Vila de Palau-solità i Plegamans (Car-
rer d’Anselm Clavé, 13), i serà gratuïta. A 
més, del dilluns 2 de novembre al diven-
dres 5 es realitzaran projeccions a esco-
les i instituts de la vila.

La programació estable de Teatre, Cine-
ma i Música al Teatre de la Vila ja està 
en marxa, i ja es poden adquirir les en-

trades de les primeres activitats a través de 
la plataforma Koobin, i presencialment a la 
Masia de Can Cortès. També hi haurà servei 
de taquilla al propi teatre que permetrà (si 

En aquesta segona edició s’han am-
pliat la quantitat de tallers (de 2 a 3) i 
també la quantitat de sessions esco-
lars (de 4 a 6). En total es projectaran 42 
pel·lícules i curtmetratges d’entre 3 i 83 
minuts de durada: 38 curtmetratges, 2 
migmetratges i 2 llargmetratges, de 21 
països de procedència.

A més, es realitzaran un total de 13 
sessions de projecció:
6 sessions escolars: totes les escoles del 
municipi amb infants d’entre 3 i 12 anys 
en gaudiran.
7 sessions familiars + 3 tallers: afora-
ment possible de més de 1300 assistents. 

EDUCACIÓ I CULTURA6 

Apunt de regidora 
Eva Soler 
Regidora de Cultura

“Després de la primera edició, el 
Badalaboca es consolida com una 
data en el calendari de la disciplina 
� '�. /Ą��-/ǹ�$��*(�0)��+�-��*-�� '�
�$) (��+ -���$)!�)/.ǹ��*)/-$�0$)/�
a l’educació de la mirada 
�$) (�/*"-ä͖���$���'Ȅ�+- ) )/�/" �
de la història del cinema”.

no s'han exhaurit prèviament) adquirir amb 
targeta de crèdit/dèbit entrades 1 hora 
abans de cada espectacle, tant per les obres 
de teatre, música, com pel Cicle Gaudi.
 A part de les obres de teatre de text clàs-
sic o contemporani també s'hi inclou 
música, cinema, màgia i una experiència 

de teatre immersiu basat en experièn-
cies reals. Totes les propostes seran se-
gellables al Passaport Cultural de la vila 
quan es posi en marxa aquest curs.

 Tota la programació de teatre, músi-
ca i cinema del Teatre de la Vila des de 
. / (�- �� �ФТФФ4(0%�' �.(ݦ��� '�ФТФХ� .�
pot consultar a la pàgina web de l’Ajun-
tament (palauplegamans.cat).

Eva Soler, regidora de Cultura,  
“La nova programació es caracteritza per 
0)���'�-���$1 -.$͖ ���$Ł�/�)/� )�"Ą) - .��*(�
en formats. La nostra voluntat és abastar i 
interpel·lar més franges d’edat en aquesta 
temporada, així com realitzar un treball 
transversal amb Igualtat i Joventut en algu-
nes propostes”.  

QR a la programació 
de la temporada 

2022/2023



La final tindrà lloc el dissabte 12 de novembre a la Sala Corral de l’Es-
pai Jove l’Escorxador

Torna el concurs de música jove 
‘Palau Ressona’

L’Ajuntament permetrà que alguns locals buits en planta baixa siguin 
habitatges de protecció pública o per persones amb mobilitat reduïda

E'� �' ��0)$�$+�'� #�� �+-*1�/� '�-ݦ$�*)�
���$Ţ�� '��'���њ�-� )��$Ţ��-��)ļ./$���
�0)$�$+�'�Ѱ����ѱ�+ -�/�'�� �+ -( /- �

que alguns locals buits situats a les plan-
tes baixes i que compleixin uns requisits 
 .+ �ļݦ�.�  .� +0"0$)�  .� +0"0$)� � ./$)�-�
a habitatges assequibles per a persones 
amb mobilitat reduïda i habitatges de pro-
tecció pública. 
El regidor d’Urbanisme, Jordi Plaza, ha 
explicat que “l’objectiu d’aquesta inici-
ativa és promoure l’ocupació d’aquests 
espais buits, que permetrà revitalitzar el 
paisatge urbà del municipi”. A més, ha re-
cordat que “el dret a l’accés a l’habitatge 
és una peça clau de l’Estat del Benestar.” 

EDUCACIÓ I CULTURA 7 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha convocat, un any més, el Con-
curs de Música Jove Palau Ressona, que 

arriba a la XVIII edició. El participants han de 
ser grups musicals i solistes d’entre 12 i 30 
��ݦ4.�,0 �/$)"0$)�0)�- + -/*-$�.0($ )/�� �ФТ�
minuts en el moment del concurs. 
Aquesta edició segueix amb els tres 
objectius amb els que es va iniciar: 
 Facilitar un espai on els grups no-

vells o amb una trajectòria musical 
poc extensa tinguin l’oportunitat de 
mostrar els seus coneixements. 

 Facilitar un espai de trobada entre 
diversos grups de diferents estils 
musicals per tal que puguin compar-
tir experiències i coneixements 

 �! -$-� 0)� .0+*-/� �'.� $� ' .� %*1 .� � '�
municipi i de la resta del territori 
en tots aquells aspectes relacionat 
amb l’inici de la trajectòria musical.

Existeixen dues categories de concurs: 
una per a grups i solistes d’entre 21 i 30 
anys (A) i, l’altra, per a joves entre 12 i 20 

anys (B). D’entre tots els treballs presen-
tats, se seleccionaran un màxim de tres 
!*-(��$*).� �(ݦ'$./ .� + -� ����� ��/ "*-
ria, les quals actuaran al concert de la 
�(ݦ'�� '���'�0�� ..*)�я�,0 � /$)�-ø� ''*��
el dissabte 12 de novembre, a la Sala 
Corral de l’Espai Jove l’Escorxador.El 
regidor de Joventut, Ignasi Fargas, ha 
volgut destacar que “en aquesta edició 
es tornaran a valorar aspectes com la 
musicalitat, l’originalitat, la projecció, 
la posada en escena i la inclusió de la 
perspectiva feminista”.    

La proposta va ser aprovada pel Ple Municipal 
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El complex esportiu municipal 
amb piscines, més a prop 

Les escoles bressol de Palau-solità i Plegamans 
compten amb aules multisensorials

L’Ajuntament ha convocat un concurs de 
projectes que es durà a terme en dues 
fases.  En una primera, se seleccionaran 

cinc equips o despatxos d’arquitectes, valo-
rant  la seva experiència i qualitat arquitectò-
nica demostrada en obres ja realitzades així 
com la seva  capacitat de disseny i l’experièn-
�$��ݦ$� �( �$.� ) -"Ĝ/$���ݦ �/( )$ )/.ю

ELes escoles bressol de Palau-solità i Ple-
gamans (El Sol i Patufet) compten amb 
aules multisensorials, d’acord amb el 

seu projecte educatiu d’escola inclusiva, in-
tegradora i coeducativa. Aquesta iniciativa 
s’ha posat en marxa amb l’objectiu de donar 
un tractament pedagògic a la llum, amb la 
intenció de treballar la llum, la foscor i totes 
les seves propietats. Les aules multisenso-
rials amplien les possibilitats educatives de 
tots els infants de la vila, oferint també un 
espai que permet atendre millor als que te-
nen necessitats educatives especials. 
Amb aquest projecte s’ofereix als infants 

L’Ajuntament convoca un concurs d’idees 
previ a la contractació del projecte execu-
tiu del complex esportiu municipal amb 
piscina coberta a Palau-solità i Plegamans

L’objectiu és que descobreixin totes les 
possibilitats que ofereix la llum i la fos-
cor, a través del joc, l’observació, l’ex-
perimentació i la descoberta

Els cinc equips seleccionats, a la segona fase, 
hauran de presentar una proposta arquitec-
tònica del nou complex esportiu,  aportant 
uns panells amb planta, alçats representa-
/$0.я�- )� -.�*�!*/*"-�� -�. ݦ'$./ .ю�	�0-�)�
de presentar també el pressupost en capítols;  
una memòria de la proposta arquitectònica 
�(��' .�( .0- .��њ ݦ�$Ĝ)�$ .� ) -"Ĝ/$��ю�  

Apunt de l'alcalde 
Oriol Lozano 
Regidor d’esports

“És un pas endavant molt 
"-�)Ǻ��(���,0 ./��'$�$/��$Ł�
aconseguirem tenir una imatge del 
,0 �. -ä� '�!0/0-��*(+' 3� .+*-/$0�
municipal, i també redactar el 
+-*% �/ � 3 �0/$0�,0 �ą.� '�+�.�(ą.�
$(+*-/�)/� )�,0�'. 1*'�+-*% �/ �
�Ȅ�,0 ./ .��$( ).$*).ȆǸ 

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
Regidor d’Educació

ȅ�)��,0 ./�/$+0.��Ȅ�0' .ǹ�'Ȅ$)!�)/� .�
�*)1 -/ $3� )� '�+-*/�"*)$./��� '�
seu aprenentatge i l’educador/a 
passa a un segon pla, convertint-se 
en mediador/a de noves propostes, 
provocant nous estímuls als 
$)!�)/.�$���*+/�)/�0)�+�+ -��/ )/�$�
d’observador/a”.  

l’oportunitat de jugar a través de la llum i el 
�*'*-я��*)1 -/$)/� 'њ��/$1$/�/��$ )/ļݦ��� )�0)�
centre d’experimentació i expressió artística 
totalment oberta, global i integral..   



L’equipament se situarà al carrer Doctor 
Fleming s/n

Llum verda a la construcció  
del tanatori municipal El Ple Municipal del mes de setembre 

de Palau-solità i Plegamans va apro-
1��ݦ$�*)�-�-� '��'���њ�-� )��$Ţ��-��-

)ļ./$����0)$�$+�'�Ѱ����ѱ�+ -�+*..$�$'$/�-�'��
�*)./-0��$Ţ� �њ0)� )*0�  ,0$+�( )/�(0)$�$-
+�'�� ./$)�/���0)�/�)�/*-$�(0)$�$+�'я�,0 � .�
�*)./-0$-ø��'���-- -��*�/*-��' ($)"ю��,0 ./�
punt es va aprovar amb 9 vots a favor -ERC 
ѰШѱ�$��0)/.�+ -���'�0�ѰХѱѣ�$�Щ� )��*)/-��ѣ����ѰЧѱ�
$��$0/���).�ѰФѱю
ї�'��'� я� �-$*'� *5�)*я�  ).� #�� �*( )/�/ 

“Es tracta del primer pas per fer realitat 
una de les mancances més grans que té 
el municipi. S’ha escollit aquest espai 
ja que és gran, còmode, i de fàcil accés 
i desplaçament des dels dos cementiris 
de la vila. A més, també hi ha un gran 
espai per a aparcament”. 

S’instal·laran pilones fixes i mòbils  
i càmeres amb detecció de matrícules 

Projecte per reforçar la seguretat dels carrers  
del centre i recuperar-los per a l’ús dels vianants

A(�� 'њ*�% �/$0� � � +���ݦ$�-�  '� � )/- � $�
donar prioritat i seguretat a les perso-
) .�1$�)�)/.я� 'њ�%0)/�( )/� 3 �0/�-ø�

0)� +-*% �/ � + '� �*)/-*'� �њ��� ..*.�  )� �$! -
- )/.���-- -.��њ�,0 ./�. �/*-ю���.$/0��$Ţ� )�
�,0 ./.�1$�'.�ĝ.�� ��$-�0'��$Ţ��*)./�)/�� �1 -
#$�' .�)*��0/*-$/5�/.я��(�� '�+ -$''�,0 ��$3š�
- +- . )/��+ -���' .�+ -.*) .�,0 �+�.. " )ю

�'� +-*% �/ � �*)�-ø� �*(+'$( )/� �'.�
- ,0 -$( )/.�� �. "0- /�/�� �'њ��/0�'�)$-
1 ''� Ц� �њ�' -/�� �)/$/ --*-$./�я� ,0 � - ,0 -
- $3�0)�/�)��( )/�+ -$( /-�'�� �'��5*)��
de vianants per actes festius i de grans 
concentracions de gent.

�,0 ./� +-*% �/ � #�� - �0/� 0)�� .0�-
1 )�$Ţ� � � ЦТюТТТ�  0-*.� � '� !*).�  0-*-
+ 0.�� 3/�� ) -�/$*)���ю��

Cruïlla de la pl. Sant Genís amb el 
carrer Anselm Clavé

Cruïlla Anselm Clavé amb  
Passeig de la Carrerada

Cruïlla del carrer Barcelona  
amb Camí Reial

Cruïlla del carrer Barcelona amb 
Passeig de la Carrerada

Els carrers emmarcats 
dins d’aquest projecte són:

La regidora de Seguretat Ciutadana, 
Eva Soler, ha deixat clar que “l’objec-
tiu principal de l’actuació és recupe-
rar l'espai per a la lliure circulació i 
trobada de persones i, també, donar 
compliment a l’ordenança munici-
pal de circulació i seguretat viària de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans en relació a la regulació de l'ús 
de les zones de vianants”.
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El Ple aprova definitivament la  
gestió directa del subministrament 
de l’aigua potable a la vila

L�� " ./$Ţ� � � 'ї�$"0�� . -ø� +ƒ�'$��� ��
Palau-solità i Plegamans, segons va 
aprovar el Ple Municipal del mes de 

. / (�- я� - .+ �/�)/� �њ�,0 ./��(�) -��
'��1*'0)/�/�� �'���$0/���)$�я�,0 �1��+- )-
�- ��,0 ./��� �$.$Ţ�($/%�)ē�)/�0)�+-*�ĝ.�
+�-/$�$+�/$0� *-"�)$/5�/� + -� 'њ�%0)/�( )/ю�
�'���)1$�� �" ./$Ţя��*)�.я�+*.�-ø�+0)/ݦ�-
)�'���'���*)� ..$Ţ�� ������я��*(+�)4$��

La decisió ratifica l'opció guanyadora 
al procés participatiu organitzat per 
l'Ajuntament

L'avaluació la fa cada any el Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania de la Universitat Autònoma de Barcelona!

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

�њ�$"ƕ .�� ������ ''��*�$ /�/��)š)$(�ю�
E'�- .0'/�/�� '�+-*�ĝ.�+�-/$�$+�/$0�1���*)�-�
�*(���+- ! -$���+ -�'���$0/���)$��'њ*+�$Ţ�
� � " ./$Ţ� �$- �/�я� �(�� 0)� ЪШяУЩڔ� � '.�
.0+*-/.� ѰФЦХ�1*/.ѱё�( )/- �,0 � '��" ./$Ţ�
$)�$- �/��1��- �- � '�УФяТШڔ�ѰХЦ�1*/.ѱ�$�0)�
УяЩЩڔ��0(� '.ю��.�1�)�- �*''$-�0)�ХТڔ�� '.�
.0+*-/.�� �(�) -��/ ' (ø/$��я� $�0)�ЩТڔ�
de manera presencial.  

L њ�%0)/�( )/� � � ��'�0ѣ.*'$/ø� $� �' "�-
(�).�#��*�/$)"0/�+ -�. "*)��1 "����
0)� УТТڔ� � � +0)/0��$Ţ� � '.� ЧФ� $)�$-

���*-.�,0 ��1�'0�� '���*-�/*-$�� �� -$*-
�$.( �$��*(0)$���$Ţ�+ -���'���$0/���)$��
Ѱ����ѱ� � � '�� �)$1 -.$/�/� �0/š)*(�� � �
��-� '*)�� Ѱ���ѱ� + -� +*� -� *�/ )$-�  '�
� " ''� 
)!*+�-/$�$+�� � � ,0�'$/�/� $� /-�).-
+�-Ĝ)�$��� �'���*(0)$���$Ţ�+ƒ�'$��ю���
�0-�)/�.$.��)4.��*). �0/$0.�'њ�%0)/�( )/�

Apunt de regidor 
Sergi Plaza 
Regidor de Serveis 
Municipals 

“Respectarem el procés participatiu 
i continuarem en el model 
de gestió directa de l’aigua. 
Clarament ha guanyat l’opció de la 
gestió directa i pública”.    

� � ��'�0ѣ.*'$/ø� $� �' "�(�).� #�� *�/$)"0/�
 '� � " ''� 
)!*+�-/$�$+�� � � ,0�'$/�/� $� /-�).-
+�-Ĝ)�$�� � � '�� �*(0)$���$Ţ� +ƒ�'$��� . (-
+- � �(��+0)/0��$*).� .0+ -$*-.� �'� ЫТڔя� $�
�-��%��+*-/���*.��)4.��(��0)�УТТڔю�

Segons el regidor de Govern Obert i 
Participació, Ignasi Fargas, “amb l’obten-
ció de nou d’aquest segell, l’Ajuntament 
es consolida com a administració transpa-
rent, participativa i comunicativa”. 



Les persones seleccionades van iniciar el 
contracte el dia 1 de juliol

Aquest acord té com a objectiu consolidar  
i impulsar el model de comerç urbà 

S’incorporen 10 persones a treballar a 
l’Ajuntament en el marc del Pla d’Ocupació 
Municipal 2022

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  
i l’Associació de Comerciants per dinamitzar 
el comerç de la vila

Des de divendres 1 de juliol estan 
treballant a l’Ajuntament 10 perso-
nes més, durant sis o dotze mesos 

a jornada completa o mitja jornada. Les 
persones seleccionades es van incorporar 
divendres 1 de juliol als llocs de feina, men-
tre que una ho farà al desembre.   

Els 10 llocs de feina estaven reservats 
per a persones en situació d’atur i que esti-
guessin inscrites al SOC (Servei d’Ocupació 
de Catalunya). En aquestes bases, es va pun-
tuar a les persones que havien fet formació 
durant el 2021, entre d’altres criteris. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans i l’Associació de Comerci-
ants de la vila van signar el mes de 

setembre un nou conveni de col·labora-
ció per a l’organització d’activitats que 
potenciïn el comerç local. Amb aquest 
��*-�я� .њ�/*-"�� ФЧюТТТ�  0-*.� + -� �(ݦ)-
çar l’organització d’accions destinades 
a la dinamització comercial del municipi, 
així com formatives per millorar-ne les 
competències dels i les comerciants. 
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Apunt de regidor 
Ovidi Popescu 
Regidor de comerç 

“És una aposta clara envers els i 
les nostres comerciants ajudant 
a l’associació en tot allò que 
necessitin. L’entitat ens demostra 
dia a dia que fa una bona feina, 
amb un increment continuat de 
socis i d’activitats”  

Aquest conveni té com a objectiu 
consolidar i impulsar el model de comerç 
urbà, un dels aspectes cabdals del qual és 
la dinamització comercial, i pretén enfor-
tir el teixit existent i professionalitzar la 
seva acció, reforçant alhora l’associació 
local i les seves actuacions de represen-
tació. D’aquesta manera, l’Ajuntament es 
compromet a donar suport tècnic i logís-
tic, cessió de material i ajuda per coordi-
nar totes les activitats previstes. 

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
Regidora d’Empresa  
i Ocupació

“Aquesta convocatòria forma 
part del Pla d’Ocupació 
Municipal 2022, que duu a terme 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.” 



La vila ha renovat els equips i afegeix un nou 
desfibril·lador en el camp de futbol municipal

Palau-solità i Plegamans 
cardioprotegeix els seus 
ciutadans

Palau-solità i Plegamans ha actua-
litzat aquest estiu els equips des-
�ݦ-$'ѫ'��*-.��(���+�- ''.��њƒ'/$(��

generació per tal de prevenir episodis 
cardíacs sobrevinguts, i ha incorporat 
un nou equip en el camp de futbol mu-
nicipal. Aquest equip s’afegeix als cinc 
ja disponibles en diferents punts de 
la vila (Masia de Can Cortès, Pistes de 
Pàdel Can Falguera, Pavelló Municipal 

Apunt de regidor 
Jordi Pujol 
Regidor de Salut 
Pública

“Quan apareixen els símptomes de 
parada cardiorespiratòria es disposa 
de pocs minuts per actuar, i d’aquí la 
$(+*-/ä)�$��� �,0 � '�� .͖�-$'ȓ'��*-�
es trobi tan a prop i accessible com 
sigui possible”. 

d’Esports Maria Víctor, zona de vianants 
del centre-Camí Reial i mercat setmanal 
municipal), més els dos mòbils pels ve-
hicles de la Policia Local, i un altre a la 
Prefectura.

 A més, les cinc farmàcies de Pa-
lau-solità i Plegamans incorporen des 
� � !���*.���ݦ. ��.4(-$'ѫ'��*-.�+*-/ø/$'.�
 )� '�(�-��� '�+-*% �/ ��$ )/ļݦ��ћ��/�'0-
nya, territori cardioprotegit”. 

Mort sobtada cardíaca 
Catalunya
més de 3.000  
defuncions l’any

Malaltia cardiovascular 
Europa
Cuatre milions  
de defuncions l'any
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QR Ubicacions  
dels desfibril·ladors  

a la vila



L’actuació,  
amb una inversió 
prevista d’1 milió 
d’euros, afavorirà 
la mobilitat activa 
i la seguretat 
viària, a més de 
l’ús d’energies 
renovables

Una passarel·la sobre la Riera de Caldes per a 
vianants i ciclistes connectarà el barri de Can 
Parera amb la ronda verda

Atorgades 7 subvencions per al foment de l’activitat 
agrícola, ramadera i forestal

El barri de Can Parera estarà connec-
tat amb el centre de la vila gràcies a 
una passarel·la que es construirà en 

paral·lel a l’actual pont de la C-155 sobre 
la riera de Caldes per a millorar la mobi-
litat de vianants i ciclistes entre els dos 
nuclis.

La Generalitat, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans, construirà l’estructura que afavo-
rirà tant la mobilitat activa i la seguretat 
1$ø-$���*(�'њƒ.��њ ) -"$ .�- )*1��' .ю��'.�
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treballs, que estan ara em procés de li-
citació per un import d’1 milió d’euros i 
�*(+/ )��(��(ݦ�)ē�( )/�� '.�!*).���-
ACT-UE, començaran l’hivern vinent.

Els treballs, que tindran un termini 
d’execució de 8 mesos, inclouran, a més 
de la construcció de la nova estructu-
ra i les rampes d’accés, la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques. En concret, es 
col·locaran cinc panells que permetran 
alimentar d’energia, provinent d’una font 
renovable, l’enllumenat de la passarel·la 

Aquest any s’han concedit un total de 7 
subvencions per al foment de l’activi-
tat agrícola, ramadera i forestal per a 

l’any 2022, de les 8 que es van presentar. Les 
ajudes són en l’àmbit territorial del munici-
pi de Palau-solità i Plegamans. Cal recordar 
que l’import inicial era de 10.000 euros però 
es va ampliar en 2.000 per arribar als 12.000.

Les subvencions concedides s’hauran de 
� ./$)�-���(ݦ�)ē�-� '.�+-*% �/ .� .*'ѫ'$�$/�/.�

Apunt de regidor 
Jordi Plaza 
Regidor de Medi natural, 
Gestió ambiental i Pagesia

ȅ�(���,0 ./.��%0/.ǹ�'Ȅ�%0)/�( )/�-�/$͖���
el seu compromís amb el món agrícola, 
ramader i forestal, amb l’objectiu que 
es puguin desenvolupar els projectes 
i iniciatives necessàries per tirar 
endavant aquestes activitats”. 

durant el període comprès entre l’1 de gener 
de 2022 i el 31 de desembre de 2022, sense 
possibilitat d’atorgament de pròrrogues.

 .� + -.*) .� ��ݦ ( $�-$ .� #�0-�)� � �
+- . )/�-� '�� �ݦ$/.%0��$Ţ� ($/%�)ē�)/�  '� !*--
mulari normalitzat disponible en el web 
(0)$�$+�'яݦ�).�'њƒ'/$(��$��� '�+-$( -�/-$( .-
tre de 2023, tal i com s’indica al punt 13 de 
la convocatòria de subvencions que es pot 
trobar al web municipal. 



El Grup Socialista 
presenta al·legacions 
per evitar la construc-
ció d'un tanatori al 
costat de l'ambulatori 
i una escola bressol

Els socialistes demanem que 
l'equip de govern, liderat per ERC, 
- ��'�$0,ݦ$/�� �$.$Ţ�$���� +/$�'��+-*-
posta del PSC d'ubicar-lo al costat 
de l'actual cementiri municipal o 
als afores de la trama urbana.

Des del Grup Municipal del PSC hem 
presentat una bateria d’al·legacions 
perquè l’equip de govern reconsi-
deri la seva proposta de construir 
un tanatori a 200 metres d’una 
escola infantil i de l’ambulatori 
local. Un entorn a més que habitu-
alment és lúdic i festiu, però espe-
cialment durant la Festa Major amb 
'��$)./�'ѫ'��$Ţ�� �'��-ݦ���ۢ�/-���$*).я�
freqüentat per nens i joves, junta-
( )/� �(�� 'ۢ.&�/ � +�-&ю� �*/� �$3š�
comporta també un problema pel 
respecte i la intimitat que necessiten 
els usuaris del tanatori. Per aquests 
motius, els socialistes proposem 
que aquest equipament s'ubiqui 
al costat de l'actual cementiri o a 
les afores, com tants altres mu-
nicipis. Són espais que no haurien 
d'estar a zones residencials i per la 
percepció dels entorns, han d'estar 
fora de la trama urbana.

El govern municipal, com ja ens té acos-
tumats, )*�#��1*'"0/� .�*'/�-�'ї*+$)$Ţ�
� '.�"-0+.�� �'ї*+*.$�$Ţ�$�#��$(+*.�/�
'��. 1��� �$.$Ţя�. ). ��*). ).�$�. ). �
informar prèviament els veïns i les 
veïnes de Can Cortès ni les famílies 
de l'Escola Can Clavelles.

Des del PSC seguirem treballant per-
què Palau disposi d'un nou tanatori, 
però que estigui ubicat fora del centre, 
sense afectar equipaments sensibles 
com l'ambulatori o escoles, i que no se 
situï al costat d’habitatges. Demanem 
�'�"*1 -)�(0)$�$+�'�,0 �- �-. �$�$0,ݦ$/
colti la veu dels veïns i veïnes que 
opinen el mateix que nosaltres: un 
tanatori no hauria d'estar al bell 
mig d'un municipi al costat d'una 
escola i un ambulatori. 

Seguim treballant 
per un poble millor al 
servei de les persones

Encarem el tram final de l’actual mandat 
donant continuïtat a tota la feina que des 
del primer dia hem anat duent a terme.

Engeguem de nou els premis d'empre-
nedoria, enguany en un nou format 
,0 � - �*) $3� �*)�)/� �%0��� �� /*/ .�
aquelles persones valentes que han 
emprès en aquest període de crisi que 
ha representat la pandèmia i post pan-
dèmia de la COVID19.

Seguim actuant barri a barri, no no-
més al centre, millorant l’asfalt que 
portava anys deteriorat, actualitzant 
els parcs infantils per adaptar-los a les 
necessitats de la mainada del nostre 
poble amb innovacions atractives que 
conviden a tenir més ganes de gaudir 
de l’aire lliure, tal com vam fer amb el 
Parc del Pla de l'Alzina i els dos més que 
ara millorarem un a la zona de la Pedra 
Llarga i un altre a prop de l’actual CAP.

Hem millorat la mobilitat per a vianants 
amb la remodelació de la plaça Folch i 
�*-- .�$�.њ#��$)$�$�/�'��$)./�'ѫ'��$Ţ��њ�+�--
cament per a bicicletes en les parades 
d’autobusos de l’avinguda Catalunya 
�(�� '�(�/ $3�+-*+š.$/� $�+ -� !��$'$/�-�
l’enllaç amb els autobusos a aquelles 
+ -.*) .�,0 �� �$� $3$)�. -�(ĝ.�.*./ -
)$�' .�$�)*�! -�ƒ.�� '��*/3 �+-$1�/ю

En col·laboració amb el CAP i amb d’al-
tres organitzacions ja estem treballant 
per donar suport de Salut Mental a 
totes les persones que ho necessitin, 
posant especial atenció a la joventut 
del nostre municipi.

��(�ĝ�  ).� !��(*'/�� $'ѫ'0.$Ţ� 1 0- �
com el compromís de construcció 
de la nova biblioteca que portàvem 
en el programa electoral de les elec-
cions de l’any 2015, serà ja una reali-
/�/���(ݦ�''��њ�,0 ./�(�)��/ю�

�$)�'( )/�1*' (�� $3�-��'�-��'��)*./-��
intenció d’acabar el mandat donant 
suport als socis de govern municipal, 
amb qui tenim bona entesa, tot inci-
dint en les nostres característiques 
proactives i productives i d’indepen-
dència d’actuació. 

Continuem 
transformant Palau

Des d’ERC aquest darrer mes hem 
aconseguit algunes reivindicacions 
que feia temps que es reclamaven. 
D’entrada, es va portar a aprovació 
del Ple Municipal el terreny per a la 
construcció del futur tanatori mu-
nicipal. Continuem treballant per 
implantar polítiques republicanes 
que millorin la vida de la ciutadania. 
En aquest cas, sempre hem cregut 
que el nostre poble necessitava un 
espai de dol i vetlla que fos, primer 
de tot, municipal i, en segon lloc, laic. 

En segon lloc, diumenge 9 d’octubre 
es va fer l’acte de la primera pedra 
de la futura biblioteca municipal, 
de la qual se’n va desvetllar el nom 
escollit a partir d’un procés partici-
patiu: l’Alzina. La � (*�-�/$/5��$Ţ�
de la cultura�ĝ.�0)�� '.� $3*.�!*)�-
mentals de les polítiques que creiem 
(ĝ.�- '' 1�)/.я�$��$3š�$(+'$��1��/$-�-�
endavant el projecte de la biblioteca. 
Els futurs ciutadans del nostre muni-
cipi passaran per allà en un moment 
*��'/- �� �'��. 1��1$��� .�*'�-я��$3ļ�,0 �
hem d’aconseguir que la cultura, la 
informació i les noves tecnologies 
estiguin a l’abast de tothom.

Per últim, vam poder recuperar el 
dinar de la gent gran, commemo-
rant el dia 1 d’octubre, que és el dia 
internacional de la gent gran. Des-
prés de dos anys de pandèmia vam 
poder reunir-nos i compartir un di-
nar amb la nostra gent gran, una part 
molt important de la nostra societat 
que ens permet aprendre gràcies a la 
. 1�� 3+ -$Ĝ)�$����0(0'���ю��'��$)�-�
s’emmarcava dins de la setmana de 
la gent gran, que inclou una balla-
���� �.�-��) .я��$) (�я�� .ݦ'����� �
vestits de paper, una actuació de La 
Gresca i una caminada pel municipi, 
entre d'altres.

�- ��'' (� /-�).1 -.�'( )/� + -�
abarcar totes les franges de pobla-
ció del nostre municipi. Continuem 
transformant Palau, convertint el 
nostre municipi en un poble viu, 
en un poble amable, en un poble, 
�1$/$(ݦ ��( я�per viure-hi. 

ERC PSC Junts x Palau
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Hi som i ho vivim
MÓN LOCAL
Des de la modesta posició del nostre 
Grup Municipal, sempre procurem fer 
una oposició constructiva. Aplaudim 
allò que es du a terme per l’equip de 
govern i que és favorable a la ciutada-
nia. Fa pocs dies l’acte de la primera 
pedra a la biblioteca, recentment “ba-
tejada” com Biblioteca l’Alzina, va ser 
un gaudi per a totes les persones que 
han esperat pacientment que aquest 
projecte fos una realitat. L’enhorabo-
na, doncs, a totes i tots.

Hi ha grans projectes que esperem es 
duguin a terme amb les característi-
ques que més ens agradarien: polies-
portiu amb piscines de 25m, tanatori 
(sempre l’hem reivindicat), nova ubi-
cació de l’Escola de Música (reclamada 
insistentment), entre d’altres.

�).� +- *�0+��  '� � . )''�ē� �(ݦ'�
d’alguns projectes que resten a l’es-
pera i que, encara que es lluitin, la 
seva resolució és una incògnita: la 
construcció del polígon de Llevant 
(esperem que no es dugui a terme i 
que el territori que es vol salvar entri 
a l’espai protegit de Gallecs, PEIN), 
 '�- .0'/��(ݦ�/'�� �' .�) "*�$��$*).�
pel polígon de Can Valls, el projecte 
de cooperativisme de Can Maiol, per 
�$/�-ѣ) ��'"0).� 3 (+' .ю

PAÍS. CATALUNYA
Els moments convulsos que estem vi-
vim a nivell nacional i els últims esde-
veniments al Parlament de Catalunya 
 ).�+-*�0 $3 )�$)� -/ .��$�(*'/��+- -
ocupació. La deriva neoautonomista 
que vivim al nostre país ens allunya 
de la independència i de l’objectiu pel 
que vàrem lluitar, patir i defensar l’1-O 
de l’any 2017. La repressió continuada 
de l’estat espanyol vers el moviment 
independentista i la persecució d’ac-
tivistes inventant relats i imputant a 
tort i dret ens porta a una emmasca-
-����+���ݦ$��$Ţ�+ -�/�'��њ��*). "0$-�
la desmobilització de la ciutadania.

Els propers mesos seran crucials i clari-
�ݦ��*-.ю��*.�'/- .�#$�.*(�$�#*�1$0- (�
amb l’esperança que Catalunya arribi 
al bon port de la independència. 

Servicios de agua  
y tanatorio
Es una lástima que el actual equipo de 
gobierno tome decisiones tan impor-
tantes para nuestro municipio, sin con-
sultar con los otros grupos de la oposi-
ción, como son el cambio de compañía 
de aguas y el tanatorio. Simplemente 
lo aprueban por tener mayoría.

 El cambio de gestión del agua con 
el cual nos quieren hacer ver que 
será mejor, no es cierto. Lo cierto es 
que aumentará el coste del precio a 
los vecinos de Palau-solità i Plega-
mans y, además, bajará el servicio 
al usuario, ya que la compañía que 
nos quieren implantar no está capa-
�$/����+�-����-�0)�. -1$��ݦ �*$$ )/ ю

No entendemos el interés ni la nece-
sidad de hacer este cambio cuando, 
actualmente, la empresa que nos 
proporciona este servicio cumple 
con las necesidades y obligaciones 
de nuestro municipio.

Sobre el otro punto del último pleno de 
este mes de septiembre, el actual equi-
+*�� �"*�$ -)*�+- . )/Ţ�0)��ݦ$�*)��-
�$Ţ)�� '������+�-��- ���ݦ$'�-� '�.*'�-�
�*)� �. �0�$��-ù� '�!0/0-*���)�/*-$*ю

El solar elegido es en la calle Doctor 
Fleming, frente a un polígono indus-
trial donde hay gran actividad de ve-
hículos de gran tonelaje con el consi-
"0$ )/ �/-ùݦ�*�� ���-"��4�� .��-"�ю

Por otra parte, al estar ubicado cerca 
del CAP, puede crear susceptibilida-
des a nuestros ciudadanos.

�.$($.(*я��-  (*.�,0 �'��+-*3$($-
dad del campo de futbol de Palau, 
con las celebraciones deportivas, 
alterarían la tranquilidad que los 
funerales requieren.

Y, por último, la cercanía de un cole-
gio con el correspondiente paso de 
vehículos de los familiares que van a 
llevar y a recoger a sus hijos, supon-
dría una situación no muy agradable.

Nuestro grupo, Ciudadanos, induda-
�' ( )/ � ./ù���!�1*-�� '���)�/*-$*я�
lo vemos necesario, pero creemos 
que hay lugares en el municipio 
más apropiados para la instalación 
de este proyecto.

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)  
У���$) )ē���њ�'��'�$���њ��0���$Ţ�
i Cultura. Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Cultura i Patrimoni, 
�*(0)$���$Ţ�$��*1 .�� �)*'*"$ .ю��

Patricia Freire (ERC)  
Ф���$) )ē���њ�'��'�$��� ��0./ļ�$��
Social. Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Feminisme i polítiques 
���
�-��/( ��яک)�$�	��$/�/" ю�

Laura Navarro (JuntsxPalau)  
Х���$) )ē���њ�'��'�$���њ��0+��$Ţ�
i Benestar. Regidora d’Empresa i 
��0+��$Ţя��$���ƒ�'$��я��.+�$.�$���-�$).ю�

Ignasi Fargas (ERC)  
Ц���$) )ē���њ�'��'�$��� ��$0/���)$�ю�
Regidor d’Educació, Govern Obert i 
��-/$�$+��$Ţя�$��*1 )/0/ю

Jordi Pujol (JuntsxPalau)  
Ч���$) )ē���њ�'��'�$��� �� --$/*-$ю�
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 
� ��*( -ē�$��0-$.( я��*�$'$/�/�$�
�-�).+*-/ю�

Sergi Plaza (ERC) 
Regidor de Serveis Municipals i 
��*)*($�я�
))*1��$Ţ�$ݦ���$Ĝ)�$��
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�#$0"ݦ�- )�
- .0(.��$*"-øݦ�.�� �/*/.� '.�( (�- .�
del Ple Municipal i formularis individuals 
per contactar-hi.

PrimàriesC’s
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Per quin motiu li agrada tant ajudar? 
Sempre m’ha agradat.  Jo de joveneta 
havia viscut a Prats de Lluçanès i treba-
llava de perruquera els caps de setma-
na, perquè durant la setmana estudiava 
i treballava en una empresa del tèxtil. I, 
quan estava a la perruqueria, sempre 
que marxava algú l’ajudava a posar-se 
l’abric, per exemple. I si pel carrer veia 
algú que no podia portar una bossa, jo 
l’ajudava. Surt de mi.

I s’emporta les històries de la gent que 
ajuda a casa?
Sé diferenciar bastant les coses. Surto de 
�'��ݦ$..�-�$� )/- "�-�'��-*���(*'/��*)/ )-
ta, perquè he fet una bona obra. La gent 
marxa molt contenta i donant les gràcies 
mil vegades.

És important estar al carrer Sant Lluís, 
que és cèntric i alhora discret?
La gent sap on som, i el boca-orella és el 
que funciona. 

16 l'Entrevista

Vostè és membre de Voluntariat Social, 
que té com a objectiu principal dotar 
de roba la gent amb necessitats, però 
també ajudar-los en tots els sentits.
Sí, l’objectiu és ajudar a les famílies que 
viuen a Palau-solità i Plegamans que no 
�--$� )���(ݦ�'.�� �( .ю�� -� 3 (+' я��-��
han vingut diverses famílies de sud-amè-
rica, que allà sempre fa calor, i arriben 
amb samarretes de màniga curta i pràc-
ticament sense roba, i se’ls ha de donar 
roba de tot tipus.

Quants anys fa, que vostè fa aquesta 
feina, ja sigui a Càritas, a Voluntariat 
Social o altres entitats? 
En total fa 12 anys.

I com funciona Voluntariat Social? 
Els divendres i els dissabtes de 10 a 12 
hores, al carrer Sant Lluís, muntem una 
taula i les famílies poden venir a recollir 
'�� -*��ю��'.��'/- .��$ .�)*.�'/- .��'�-ݦ$..
quem tota la roba que ens arriba, i la po-
sem en caixes. 

I què els arriba, de roba?  
La gent què dona?
�*-(�'( )/�'��-*����--$����ĝя�) /�яݦ�).�
i tot a vegades amb olor de suavitzant. 
�*.�'/- .��'��'�) 0,ݦ$..�-*���,0 �1 �/�-
cada o descosida, i després truquem a la 
deixalleria per tal que s’enduguin aques-
tes bosses amb la roba en mal estat.

S’imagina la seva vida sense  
voluntariat?
Impossible! 

I què li diria a algú que no n’hagi fet 
mai?
Que desconeix la gran satisfacció que 
proporciona, perquè el voluntariat t’om-
ple la vida

! Carme  
    Pacheco

Membre de Voluntariat Social

“Qui no hagi fet 
mai voluntariat 
desconeix la 
gran satisfacció 
que proporciona”

Voluntariat Social  
de Palau per Palau

Passeig de Sant Lluís, 6
Mòbil: 600 57 90 12
Fixe: 938 64 80 87

Pots recuperar l’entrevista  
al programa El Meu Carrer  
de Ràdio Palau 91.7  
del 6/10/2022 
en aquest codi QR


