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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
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
Gestió Tributària Diputació 
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
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

Obrim aquest butlletí amb els millors desitjos de tot 
l’equip de govern per a aquest nou any, i fent balanç de la 
ventada catastròfica que ha mostrat, un cop més, la gran  
capacitat de resposta del nostre Ajuntament en situacions 
d’emergència: Vull agrair a tots els treballadors de les 
brigades municipals, a la Policia Local, als voluntaris 
de Protecció Civil i a la ciutadania la seva implicació i la 
ràpida actuació en un moment que realment va ser molt 
complicat. 

D’altra banda, comencem l’any amb un nou pressupost 
aprovat i en vigor que culmina la tasca de sanejament de 
les finances municipals encetada l’any 2011. Els bons 
resultats fan que continuem apostant per una gestió 
econòmica rigorosa que redueix l’endeutament i permet 
el manteniment i la millora dels serveis públics sense 
augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania.

A més, donem compte del nou Pla d’Ocupació amb el que 
volem contribuir a paliar situacions d’exclusió social al 
nostre poble. Malgrat la manca de mitjans i solucions del 
govern de la Generalitat, nosaltres seguim contribuint, 
dins les possibilitats, a fer una societat més igualitària.

També us volem informar en aquest butlletí de què 
entrem a la recta final per a l’aprovació definitiva del nou 
planejament urbanístic, que des de fa més d’un any, està 
essent revisat per diferents organismes de la Generalitat. 
Val a dir que l’aprovació del POUM està en mans de la 
Generalitat de Catalunya i que des de l’Ajuntament poca 
cosa podem fer més enllà de reclamar que facin la seva 
feina amb la màxima diligència. 

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. de la Cooperativa, 12
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
Escola 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 d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

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
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
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Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 
a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication. 
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

Teresa Padrós, 
Alcaldessa de 
Palau-solità i 
Plegamans
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ACTUALITAT

El passat 9 de desembre, Palau-solità i Plegamans va patir 
una de les ventades més importants dels darrers temps. 
L’observatori de Caldes de Montbui va registrar una ratxa de 
més de 120 quilòmetres per hora. Les conseqüències van ser 
immediates. Arbres trinxats per la meitat o arrancats d’arrel, 
serveis bàsics afectats, suspensió de classes escolars, 
teulades que volaven o murs caiguts, com el de l’institut. 

L’Ajuntament va haver de tallar i retirar gairebé 180 arbres 
que van causar danys o perill a la via pública i arreglar 
instal·lacions d’enllumenat públic malmeses. Cal destacar 

la dedicació dels tècnics i polítics de l’Ajuntament, que van 
estar movilitzats al llarg de tot el dia, i els dies posteriors, per 
donar resposta a la situació d’emergència provocada. Però 
el Consistori vol agrair molt especialment la col·laboració de 
la ciutadania, i els voluntaris que van estar a l’alçada de la 
situació i van ajudar en tot moment.

Segons els càlculs, els danys de la ventada ascendeixen 
a un total de 91.871,81€. I l’Ajuntament ha demanat a la 
Generalitat i a la Diputació subvencions econòmiques, de 
gairebé 46.000€ a cadasquna, per poder fer front als danys.

9 de desembre, ventada 
històrica de més de 120 
km/h

Vehicle atrapat a la zona dels Pins de Can Riera

Van caure prop de 15 metres del mur de l’INS Ramon 
Casas i Carbó

Al Pla de l’Alzina van caure moltes de les coníferes

Molts arbres van caure als jardins particulars i van afectar 
els habitatges.

Un pi de grans dimensions va provocar destrosses en les 
tanques de finques i els cables de serveis de la Pineda
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ACTUALITAT

L’Ajuntament aprova el pressupost del 2015 amb un import 
de 16,5 milions d’euros
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat de 
forma provisional el pressupost municipal per a l’exercici 
2015. Els comptes, equilibrats entre ingressos i despeses, 
sumen un import de 16.562.277,12€, xifra que representa 
un increment de 230.404,90€ (+1,4%) respecte al 
pressupost del 2014. Manté l’equilibri econòmic fixat pel 
govern de l’Estat (dèficit zero), en compliment de la llei 
d’estabilitat pressupostària. Genera, així mateix, un estalvi 
net de 325.771,15€, que es destina a cobrir part de les 
inversions. El pressupost del 2015 s’ha aprovat al Ple 
Municipal Ordinari del 27 de novembre, amb els 9 vots a 
favor de l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA i la Veu de PsiP) i 
els 8 vots en contra de l’oposició (CiU, PP i ERC).

Joan Segrelles, Tinent d’Alcaldia d’Economia i Règim Intern, 
va destacar en presentar el pressupost al Ple que “són 
uns comptes encotillats i encaixats en la fèrria normativa 
imposada als ajuntaments pel govern estatal del PP”. “Són 
normes restrictives i innecessàries en ajuntaments amb 
comptes sanejats com el de Palau-solità i Plegamans”, 
va lamentar Segrelles. “Malgrat no ser una situació ideal, 
l’elaboració dels comptes ha estat una tasca motivadora 

per la il·lusió que generen els projectes que conté i per 
aconseguir fer inversions amb seny, amb l’objectiu de 
millorar el benestar dels nostres conciutadans”, va afegir 
el regidor.

Entre els aspectes positius que es reflecteixen al 
pressupost, destaca la millora de la liquiditat respecte a 
l’exercici anterior. També ho és el fet que el termini de 
pagament de l’Ajuntament als seus proveïdors és inferior 
als 30 dies, complint així amb la normativa de morositat. 
També ho és el baix nivell d’endeutament del consistori 
(313,75€ per habitant) en comparació amb altres 
ajuntaments de l’entorn. És, per exemple, l’Ajuntament amb 
un endeutament més baix per habitant dels sis municipis 
que formen part de l’Associació Eix Riera de Caldes: Caldes 
de Montbui, la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, 
Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

Pel que fa a les dificultats per elaborar els comptes, es 
destaca l’estancament dels ingressos, les normatives 
estatals i autonòmiques que estableixen retallades i 
limitacions en matèria pressupostària, l’agreujament del 
retard en els pagaments que altres administracions han 
de satisfer a l’Ajuntament i l’augment de peticions de 
fraccionament dels deures fiscals per part dels contribuents. 
A la combinació d’aquestes dificultats s’ha de sumar el 
compliment per part del consistori dels pagaments als 
proveïdors en un termini màxim de 30 dies, d’acord amb la 
normativa de morositat.

La classificació de les despeses previstes al pressupost, 
per funcions, és la següent:

Joan Segrelles,
Regidor de 
Economia i 
Ocupació

“L’elaboració dels 
comptes ha estat una 
tasca motivadora per 
la il·lusió que generen 
els projectes que 
conté”
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ACTUALITAT

L’Ajuntament convoca plans d’ocupació per a 17 persones

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha tornat a 
convocar plans d’ocupació per tercer any consecutiu 
destinats a la contractació de persones del municipi en 
situació d’atur. Aquests plans, finançats en part per 
l’Ajuntament amb 31.000 euros i en part per la Diputació 
de Barcelona, amb una subvenció de 133.482,65 euros, 
permetran la contractació de 17 persones amb diferents 
perfils laborals amb un import total de 164.482,65€, 
durant 6 mesos.

De les 17 places convocades, es reserven cinc per a majors 
de 50 anys i una per a persones amb discapacitat. La resta, 
estaran destinades a persones en situació d’atur, de les 
que 9 seran per a persones amb càrregues familiars. De 
fet, el servei local d’ocupació Palau Avança té registrades 
un total de 242 persones més grans de 50 anys, el que 
representa un 20% de la població aturada del municipi. 
Una dada esfereïdora és saber que d’aquest 20% d’aturats 
majors de 50 anys, el 65% no cobra cap tipus de prestació 
i el 62% fa més de dos anys que no troba feina. Aquest fet 
mostra la difícil situació que pateix el col·lectiu major de 50 
anys en situació d’atur, per aquest motiu, “l’Ajuntament ha 
mostrat una sensibilitat especial i ha destinat unes places 
en exclusiva per a aquestes persones. Moltes d’elles, 
només necessiten poder cotitzar alguns mesos per gaudir 
d’alguna prestació social”, explica l’alcaldessa Teresa 
Padrós.

En aquest cas, en tractar-se de Plans d’Ocupació Municipals, 
es dóna l’opció a que es puguin presentar les persones 
que han  participat en altres plans d’ocupació durant el 
darrer any. Tot i això, s’han previst unes puntuacions per a 
les persones que han realitzat plans d’ocupació en altres 
anys, de manera que es faciliti l’accés a les persones que 
mai, o fa temps, que han gaudit d’aquest recurs públic.

Els perfils sol·licitats s’han estructurat de la següent forma:

 Places per a aturats
- 1 plaça d’auxiliar-dinamitzador/a de biblioteca
- 1 plaça d’arquitecte tècnic

 Places per aturats amb càrregues familiars
- 1 plaça de conserge/manteniment d’instal·lacions municipals
- 2 places de peó brigada de jardineria
- 1 plaça d’oficial de pintura
- 2 places d’oficial d’electricitat
- 3 places d’oficial de paleta

 Places per a aturats majors de 50 anys
- 2 places de peó brigada de jardineria (un contracte és de 6 
mesos i l’altre de 3 mesos, ambdós a jornada complerta).
- 2 places d’oficial de paleta
- 1 plaça de tècnic de formació en TIC

 Plaça per a aturats amb certificat de discapacitat
- 1 plaça de peó brigada de jardineria 

Evolució de l’atur en els darrers anys

 

Calendari 
. Data màxima de 
presentació: 
6 de febrer 2015

. Publicació provisional 
d’admesos i exclosos:
11 de febrer 2015

. Reclamacions: 
Fins el 16 de febrer 2015

. Publicació definitiva 
d’admesos i exclosos:
18 de febrer 2015 

. Entrevistes i valoracions:
A partir del 23 de febrer 
2015

Des de l’any 2011, s’han contractat un total de 54 persones del municipi (incloent les 17 actuals) 
mitjançant plans d’ocupació
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ACTUALITAT

Festa, regals i reconeixements per celebrar el Dia 
Internacional de les persones amb discapacitat

Els alumnes de 1r de primària de les escoles del municipi 
van assistir a l’espectacle Traspatràs, de la Companyia 
Ruskus Patruskus, que va tenir lloc al Teatre de Vila. 
La representació ha estat organitzada pels agents de 
la Policia Local que s’encarreguen de l’Educació Viària 
al municipi amb la col·laboració dels centres educatius. 

L’Alcaldessa Teresa Padrós, va agraïr que “totes les 
escoles, les direccions i el professorat s’impliquin en 
l’Educació Viària que imparteix la Policia Local”. A més, 
ha animat els infants a transmetre els coneixements 
d’Educació Viària als seus. “És molt important que 
apreneu bé des de petits les qüestions d’Educació 
Viària perquè quan sigueu grans i porteu un vehicle no 
feu imprudències”, va subratllar l’Alcaldessa. Aquesta 
ha estat una de les activitats del curs d’Educació Viària 
que imparteix la Policia Local des de fa 25 anys i del 
qual actualment se’n beneficien un total aproximat de 
2.500 estudiants del municipi. La regidora de Seguretat 

Ciutadana, Àngels Marcuello, valora molt positivament 
el treball educatiu que es fa: “És molt important que 
les persones aprenguin com s’han de comportar a la 
via pública, tant si són conductors o vinants. El foment 
de la seguretat és el principal objectiu de les classes 
d’Educació Viària que imparteix la Policia Local”.

El passat 3 de desembre, l’Ajuntament va celebrar el Dia 
Internacional de les persones amb discapacitat. A l’acte 
hi van participar una vintena de nois i noies, a més de 
l’alcaldessa Teresa Padrós; Carmen Cabeza, Tinenta 
d’Alcaldia d’Acció Social; Alfons Navarro, president 
d’ADISPAP; Santi Páez, responsable de l’Associació CIMEV 
(Creació i Manteniment d’Espais Verds); i Josep Guerrero, 
president del Tren de Palau; altres regidors i regidores de 
l’Ajuntament, així com amics i familiars. 

Hi va haver música, pica-pica i un MP3 de regal per a 
cadascun dels nois i noies. A més, Josep Guerrero va lliurar 
a ADISPAP els 510€ recaptats en la jornada solidària Via 0 
organitzada per l’Associació Cultural Amics del Ferrocarril. 
També hi van haver parlaments institucionals. Carmen 
Cabeza va agrair la presència de tothom, “persones 
extraordinàries”. Va recordar els moviments socials i 
les lluites que han millorat les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat, encara que “queda molt per 

fer”. “Exigim la fi de les retallades i dels impagaments. El 
pes de la crisi no pot anar sobre les espatlles dels més 
febles”, va manifestar la regidora, qui va tancar la seva 
intervenció fent una defensa del treball digne per assolir la 
integració social.

Per la seva banda, Alfons Navarro, president d’ADISPAP, 
va agrair “l’ajuda que l’entitat sempre ha rebut de 
l’Ajuntament” així com d’altres entitats i persones del 
municipi. Va esmentar de forma especial el fet de disposar 
d’un espai al Centre Cívic. ADISPAP (www.adispap.org), que 
té 29 anys d’història, compta actualment amb 15 alumnes 
i una seixantena de socis. També va parlar Santi Páez, de 
CIMEV. Va explicar els orígens d’aquesta entitat, creada 
fa 18 anys en col·laboració amb l’Ajuntament i l’aposta 
que el consistori fa des d’aleshores pel treball com a via 
d’integració de les persones amb discapacitat. 

Per tancar els parlaments, l’Alcaldessa va recordar la 
tasca d’Aurora Fusté, antiga regidora que va ser “una 
de les propulsores de la integració de les persones amb 
discapacitat per la via del treball digne”. I va posar també 
en valor la feina d’ADISPAP, CIMEV, monitors i monitores 
i les persones que lluiten pels drets del col·lectiu i els 
ajuden en el seu dia a dia.

Teatre i humor per ensenyar Educació Viària i civisme als 
alumnes de 1r de primària de la vila

Carmen Cabeza,
Tinenta d’Alcaldia 
d’Acció Social

“Exigim la fi de les 
retallades i dels 
impagaments. El pes 
de la crisi no pot anar 
sobre les espatlles 
dels més febles.”
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ACTUALITAT

Comencen les obres de la pista coberta

L’Ajuntament continua amb la millora de la via pública al Pla 
de l’Alzina, Can Cortès i els Turons

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans continua amb els 
treballs de millora de la via pública a tots els barris del 
municipi iniciats l’any 2012. Al llarg d’aquest mes de gener 
s’han asfaltat diversos carrers dels barris Pla de l’Alzina 
i s’han fet voreres accessibles amb l’objectiu d’acomplir 
el Pla d’Accessibilitat aprovat pel Consistori. En concret, 
els carrers on s’han fet actuacions de millora són Filiprim, 
Camí Reial i Arquitecte Puig-Boada.

Al llarg d’aquests dies, també s’estan asfaltant els carrers  
del barri dels Turons, que fins el moment eren de terra. 
L’asfaltat ha arribat als carrers Sau, Pons, Florida, Brull, 
Susqueda i Vivers.

A banda, es continuen fent reparacions de flonjalls o sots, 
en aquest cas, a diversos carrers del Polígon Industrial Riera 
de Caldes. Per altra banda, la zona de Can Cortès també 
s’ha millorat en l’asfaltat, la senyalització i l’arranjament 

de l’espai d’aparcament davant de la Masia. L’objectiu és 
potenciar al màxim l’accessibilitat a tot el municipi.

Asfaltat al Pla de l’Alzina Millores a Can Cortès

El barri dels Turons ja té els carrers asfaltats

Ja s’han iniciat les obres de construcció de la nova 
pista poliesportiva coberta, situada al costat del Pavelló 
Municipal Maria Víctor. Les obres han estat adjudicades 
per un total de 548.833,41 euros i tindran una durada 
prevista de 4 mesos. L’empresa adjudicatària, d’un total de 
13 empreses presentades al concurs, ha estat l’empresa 
Cobra que, a més de fer una reducció econòmica en el preu 
de licitació, ha assumit un seguit de millores constructives 
valorades en 142.571,94€. 

De moment, s’han col·locat les tanques i s’ha establert 
com a únic espai d’aparcament la zona de darrera del 
pavelló, accedint-hi pel gual del carrer Folch i Torres. El 
Tinent d’Alcaldia d’Atenció Ciutadana i Comunicació 
i regidor d’Equipaments, David Abascal, explica que 
“aquesta pista serà un nou equipament esportiu que ha 
estat molt demandat per les entitats i els usuaris del 
pavelló d’esports”. “Permetrà oferir un millor servei, amb 
més hores de disponibilitat dels equipaments esportius 
per a tots els usuaris”, afegeix Abascal, en referència a 
les dificultats actuals per cobrir la demanda d’espais 

disponibles per a la pràctica d’esports de pista. A més, 
la nova pista tindrà altres usos més enllà de l’esportiu. 
“Permetrà resoldre la necessitat de disposar d’un espai a 
cobert amb aforament suficient per acollir actes de Festa 
Major, concerts o altres”, afegeix Abascal.
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L’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, 
i la Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient, Àngels 
Marcuello, s’han tornat a reunir amb responsables de la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 
la Generalitat de Catalunya per exigir que accelerin amb 
la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que encara tenen pendent.

De fet, alguns dels organismes de la Generalitat que 
han de valorar el POUM que va aprovar de forma inicial 
el Ple Municipal l’any 2013, encara no han respost als 
informes que s’han enviat des de l’Ajuntament recollint les 
modificacions que la mateixa Generalitat va demanar en la 
seva primera revisió del document.

Canvi de criteris per part de la Generalitat
De fet, fa dos anys que la Generalitat va modificar 
els criteris que aplica per aprovar un document de 
planejament urbanístic, i aquestes modificacions han 
afectat enormement al POUM de Palau-solità i Plegamans, 
ja que ha fet endarrerir tota la tramitació. Segons explica 
Marcuello, “ningú no podia preveure aquests canvis, per 
això se’ns han desmuntat els terminis que havíem proposat 
d’aprovació del document en iniciar la legislatura”.

“Fins ara –explica la regidora- un Ajuntament aprovava 
inicialment un POUM i un cop transcorreguda l’exposició 
pública,  la incorporació al document de les respostes a 
les al·legacions de la ciutadania i la incorporació de les 
prescripcions dels informes sectorials ja podia passar 
per Ple la seva aprovació provisional i després era quan 
la Generalitat feia prescripcions i instava a contemplar 
modificacions. Ara no és així”.

Els nous criteris del govern català estableixen que el POUM 
inicial s’envia als departaments de la Generalitat que han de 
valorar-ho. Un cop feta la valoració, aquests departaments 
envien les esmenes que creuen oportunes a l’Ajuntament, 
que les ha d’incorporar i tornar a enviar a cada departament 
perquè tornin a fer una segona valoració i, si ho consideren 

necessari, poden tornar a fer al·legacions que de nou envien 
a l’Ajuntament i s’han d’incorporar novament. Fins que no 
s’acaba aquest procés, no es pot tornar el POUM al Ple. I 
el més important és que, paral·lelament, s’ha de realitzar 
la memòria ambiental a la que ha de donar conformitat la 
Oficina Técnica Ambiental.

Marcuello explica que, “en aquests moments estem 
pendents d’acabar d’incorporar les prescripcions definitives 
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i els hi 
tornem a enviar el document. Això serà a finals de gener i 
esperem que no tornin a fer més modificacions”.

L’alcaldessa Teresa Padrós afirma que han demanat 
celeritat a la Generalitat. “No pot ser que hi hagi 
departaments que han trigat més d’un any en respondre 
amb les seves al•legacions, com és el cas de la Direcció 
General de Carreteres. A aquest Departament els hi vam 
enviar el POUM el 15 de maig del 2013, com a tots els 
altres departaments, i ens van contestar el 13 d’agost de 
2014”. De fet, un cop incorporades totes les prescripcions 
de Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 
la Generalitat de Catalunya i de la Oficina Tècnica Ambiental 
només caldrà que el Ple Municipal faci l’aprovació provisional 
del POUM. Àngels Marcuello conclou: “l’Ajuntament no té 
potestat per aprovar el pla sense el vist-i-plau final de Medi 
Ambient, per tant, no podem avançar fins que la Generalitat 
acabi tots els procediments, però estem treballant amb 
intensitat per aprovar-lo abans d’acabar la legislatura.

L’Ajuntament encara espera la resposta de la Generalitat 
per poder aprovar el POUM

ACTUALITAT

Àngels Marcuello, 
Tinenta d’Alcaldia 
de Territori i Medi 
Ambient

“Ningú no podia 
preveure aquests 
canvis, per això 
se’ns han desmuntat 
els terminis que 
havíem proposat 
d’aprovació”
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L’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 
ha engegat una nova 
campanya per millorar 
la recollida selectiva 
porta a porta de la 
matèria orgànica. 
L’objectiu principal 
d’aquesta campanya 
és reduir-hi la 
presència de residus 
impropis –rebuig, 
envasos o altres-. 
Aquest fet dificulta que 
la matèria orgànica 
pugui reciclar-se per 

obtenir compost de qualitat, augmenta els costos del 
tractament de les deixalles i fa que es redueixi l’aportació 
que l’Agència Catalana de Residus abona al municipi 
per aportar residus correctament separats a la planta 
de tractament. La campanya està finançada amb una 
subvenció de 50.865€ que l’Agència Catalana de Residus 
atorga a l’Ajuntament amb aquesta finalitat. 

Pedro Sánchez, regidor de Gestió Ambiental, demana “la 
màxima col·laboració de la ciutadania per millorar en la 
separació de residus”. Sánchez recorda que “a més qualitat 
dels residus que es generen al municipi, més aportació 
econòmica rep l’Ajuntament de part de l’Agència Catalana 
de Residus”. I manifesta una meta ambiciosa: “Que el nostre 
municipi sigui una icona a Catalunya, un exemple a seguir en 
matèria de reciclatge i medi ambient”.

La campanya se centra en tres accions. En primer 
lloc, se substituiran els contenidors comunitaris d’ús 
exclusiu per a cada bloc de pisos i per a cada comerç. Els 
nous es tanquen amb clau, de manera que sigui només 
el veïnat de cada edifici o els responsables de cada comerç 
els únics que puguin dipositar-hi residus. Així s’impedeix que 
persones alienes a la comunitat o al comerç en qüestió hi 
llencin altres residus. Aquesta mesura anirà acompanyada 
de reunions informatives amb les comunitats veïnals 
i amb els comerços que produeixen una gran quantitat de 
residus orgànics, com bars, restaurants o fruiteries. 

En paral·lel també es repartirà a cada habitatge un 
kit format per un cubell per a la brossa orgànica, 
un paquet de bosses compostables i un imant 
recordatori del calendari de la recollida porta a porta i de 
com separar els residus. El nou cubell, de color marró, està 
foradat per permetre que es ventili. Aquest disseny redueix 
l’aparició de males olors, sempre i quan s’utilitzin bosses 
compostables, que transpiren més que les de plàstic. Un 
equip d’informació s’encarregarà de visitar els domicilis 
unifamiliars per lliurar aquest kit i informar sobre el sistema 
de recollida d’escombraries i els seus avantatges. 

D’altra banda, s’organitzarà la Festa del Reciclatge el 
proper 22 de febrer a la Deixalleria Municipal. Hi haurà, des 
de les 10 i fins a les 14h, inflables, jocs, tallers i un aperitiu 
sense residus. A més, es repartirà un joc de bosses per a 
la recollida selectiva de paper, vidre i envasos.

Palau-solità i Plegamans és un dels 10 municipis catalans 
d’entre 5.000 i 50.000 habitants amb millors resultats de 
recollida selectiva neta al 2013. 9 d’aquests 10 municipis 
realitzen la recollida porta a porta. No obstant això, al municipi 
s’hi han fet darrerament passes enrere. Cada cop es troben 
més residus impropis a la brossa orgànica (10,29% d’impropis 
de mitjana al 2014), especialment als contenidors, i més 
abandonament de residus a la via pública.

Campanya per millorar la qualitat de la recollida selectiva 
de matèria orgànica

ACTUALITAT

Pedro Sánchez,
Regidor de Gestió 
Ambiental i Medi 
Natural

“A més qualitat 
dels residus que es 
generen al municipi, 
més aportació 
econòmica rep 
l’Ajuntament” 

Entre altres accions, l’Ajuntament canviarà els contenidors de pisos i comerços i repartirà nous 
cubells per a les cases

A més, s’instal·laran punts informatius al 
carrer per informar dels canvis i lliurar els kits:

Plaça de la sardana
3 i 4 de febrer de 10 a 14h i de 15 a 19h
12 i 13 de febrer

Plaça del Molí (mercat)
21 de febrer de 10 a 14h

Deixalleria Municipal
22 de febrer de 10 a 14h

22 de febrer de 10 a 14h
a la Deixalleria Municipal

Festa del 
Reciclatge



elButlletífebrer201510

NADAL EN IMATGES



elButlletífebrer2015 11

NADAL EN IMATGES



elButlletífebrer201512

Aniversaris entitats 2012-2014

Juny 2012 · 25è aniversari de l’Associació Revetlla de Sant Pere

Octubre 2012 · 10è aniversari d’en Patufet

Setembre 2012 · 90è aniversari de la Societat Coral la Unió

Novembre 2012 · 20è aniversari de l’Associació Cultural 
Amics del Ferrocarril

Setembre 2012 · 25è aniversari de la Penya Barcelonista

Desembre 2012 · 30a edició de l’Exposició de Pessebres de 
l’Ass. Pessebrista

Maig 2013 · 30è aniversari del Patronat de Sant isidre Maig 2013 · 30 aniversari de les colles del Ball de Gitanes
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Aniversaris entitats 2012-2014

Setembre 2013 · 10è aniversari de l’Illa Comercial Palau

Setembre 2013 · 20è aniversari de l’Associació de 
Comerciants

Setembre 2013 · 40a edició de les Nits Musicals, dels 
Amics de la Música Clàssica

Maig 2014 · 25è aniversari del Grup de Teatre Farrigo 
Farrago 

Octubre 2014 · 20è aniversari de l’Associació de Geganters 
i Grallers

Octubre 2014 · 25è aniversari de Radio Palau

Novembre 2014 · Centenari del Futbol Club Palau Desembre 2014 · 25è aniversari de la revista Palau 
Informatiu



elButlletífebrer201514

GRUPS MUNICIPALS

Proposa per Palau

Per començar, rebeu els 
nostres millors desitjos 
per aquest nou any que 
encetem. 

Un 2015 ple d’incertesa 
política on els ciutadans 
hem de ser els protagonistes 
i decidir el camí que han 
de seguir les nostres 
institucions. Encara a hores 
d’ara no sabem si podrem 
elegir un nou Parlament i un 
nou Govern a la Generalitat. 
Un govern actiu i eficaç en 
la lluita contra l’atur i en la 
lluita per mantenir i millorar 
els serveis públics. 

Però sí que tindrem 
l’oportunitat de decidir el 
futur del nostre municipi. És 
per això que us demanem 
que ens feu arribar les 
vostres propostes per PSiP, 
perquè malgrat el soroll 
mediàtic , ara el que toca 
és decidir el que volem pel 
nostre propi poble. 

Al PSC som ambiciosos 
per Palau, però molt 
conscients de les limitacions 
econòmiques i les 
restriccions legals que ens 
imposen tan els governs del 
PP a Madrid com el de CiU a 
Barcelona.

El que trobareu en 
nosaltres és el compromís 
de gestionar amb rigor, 
honestedat i transparència 
els diners que entre tots 
plegats aportem al nostre 
Ajuntament.

Trobareu la nostra urna 
al mercat dels dissabtes 
per recollir les vostres 
propostes. També ens 
trobareu a nosaltres, perquè 
ens agrada escoltar la gent, 
perquè volem saber la vostra 
opinió per millorar. 

Proposa per Palau. Ara és el 
moment de participar: Les 
teves propostes les podem 
fer realitat amb el teu suport.

Pressupost sense projecte, 
amb la mirada posada a 
les eleccions del mes de 
maig

El Govern municipal ja 
ha aprovat, només amb 
els vots favorables dels 
grups que l’integren, 
els Pressupostos pel 
2014. Sense cap Pla 
de Govern que serveixi 
de guia, la tònica es 
manté en la improvització 
constant. Acabaran el 
mandat sense inversions 
destacables, més enllà de 
la ja coneguda i inacabada 
Pista Coberta, que es 
deixarà a mitges per poder 
destinar 450.000 euros 
per ampliar l’Escorxador; o 
un projecte d’urbanització 
com el de Montjuïc, quan 
ni s’han molestat a aplicar 
el prioritari projecte de 
clavegueram, que l’anterior 
govern ja vam deixar 
redactat i pagat, havent-hi 
habitatges que encara han 
d’abocar les aigües brutes 
en fosses sèptiques. 
Prefereixen començar la 
casa per la teulada enlloc 
de cobrir necessitats 
bàsiques.

Això sí, gairebé un 
milió d’euros a CRÈDIT, 
destinades a parcs i 
jardins, manteniment i 
imatge. Crèdit que haurà 
d’abonar el proper Govern 
sortint de les urnes del 
mes de maig. Es constata 
que la prioritat no són les 
persones, precisament. 
El més important és 
l’aparador i el lluïment, 
després de tres anys i mig 
de no fer sino desfer, fer 
d’oposició a l’oposició, 
no governar i gastar-
se centenars de milers 
d’euros en advocats i 
assesoraments per intentar 
reclamar i denunciar el que 
sigui, amb l’únic objectiu 
del desgast polític del 
contrari per mantenir-se 
al govern a costa del que 
convingui!

El Grup municipal de CiU 
us desitja que gaudiu d’un 
feliç any 2015!

Más empleo y menos paro

La caída del paro supera 
todas las previsiones y suma 
15 meses consecutivos de 
descensos.
Noviembre ha tenido 
el mayor crecimiento 
desestacionalizado en 
afiliaciones de la última 
década: 95.000 afiliados 
más en un mes.
La contratación indefinida a 
tiempo completo crece un 
28% en el último mes.
El paro baja en 14.688 
personas en noviembre: el 
mayor descenso de la serie 
histórica. En los últimos doce 
meses ha crecido el empleo 
en todas las provincias y en 
todos los sectores.
El paro juvenil, entre 
menores de 25 años, cae 
en 51.308 personas: es la 
mayor reducción registrada 
en un mes de noviembre.
Las reformas han frenado 
la tendencia tradicional de 
subida del paro en el mes de 
noviembre: el paro ha crecido 
todos los meses desde 1996 
excepto en 2013 y 2014. 
Los niveles de crecimiento 
y creación de empleo en 
España se sitúan en niveles 
previos a la crisis:  La prima 
de riesgo cae a los niveles 
previos al gran recorte de 
Zapatero.
El diferencial que marca lo 
que nos cuesta el dinero que 
pedimos prestado, ha caído 
en tres años de 700 puntos 
a 111: el mismo de 2010, 
antes de que se disparara 
por el rescate a Grecia.
El crecimiento de la 
producción y los nuevos 
pedidos crecen a niveles 
previos de la crisis: se sitúa 
en 54,7 puntos.
El crecimiento del sector 
manufacturero español 
supera todas las previsiones 
y lidera el ritmo de expansión 
en la eurozona.

Escoles Bressol

Segons la Llei d’Educació 
de Catalunya, la Generalitat 
ha de subvencionar la 
creació, la consolidació i 
el sosteniment de places 
per a infants de zero a 
tres anys en llars d’infants 
de titularitat municipal. 
Lluny de complir aquest 
mandat, el Govern de 
la Generalitat ha anat 
minorant l’ajut econòmic 
a les escoles bressol 
municipals, fet ha suposat 
un augment de la despesa 
tant per a les famílies 
com per als ajuntaments. 
Aquest menyspreu a 
la Llei i a les escoles 
bressol arriba al punt 
màxim amb la proposta 
de pressupostos de la 
Generalitat per a 2015, ja 
que no només no es preveu 
pagar el deute existent 
amb els ajuntaments, 
sinó que s’elimina 
directament la partida 
pressupostària deixant 
definitivament de finançar 
les escoles bressol. Enlloc 
d’assumir les seves 
responsabilitats, el que 
ha fet el Departament 
d’Ensenyament és 
signar un acord amb les 
Diputacions per tal que 
aquestes assumeixin part 
del finançament de les 
escoles bressol municipals 
que li pertocaria.

Arran d’aquesta situació, 
en el passat Ple vam 
presentar una proposta de 
reprovació a la consellera 
d’ensenyament i reclamant 
que la Generalitat compleixi 
les seves obligacions. 
Creiem fermament en 
l’educació pública de 
qualitat; per tant, davant 
d’aquest incompliment de 
la Llei que afecta la qualitat 
de les escoles bressol, 
creiem que no podíem 
restar impassibles i per 
això calia denunciar-ho.
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Els Pressupostos per 2015

Arriben els darrers 
pressupostos de l’actual 
legislatura i un cop més 
el pressupost en educació 
augmenta. La creació del Pla 
Local d’Educació, l’EDUCA16 
i la dotació que necessita 
per engegar els seus 
programes i propostes ha fet 
possible aquest augment.

Per una altra banda, el nou 
Projecte Educatiu de les 
Escoles Bressol també ha 
fet que el seu pressupost 
augmenti per aquest 2015.

Com a novetat, el gran 
augment de la regidoria 
de Joventut, que, entre 
l’ampliació de l’espai jove, 
les Jornades d’oci alternatiu 
i la realització del Pla Local 
de Joventut sobrepassa el 
50% de pujada.

Sense dubtes són bones 
noticies pel que fa a les 
polítiques educatives i 
socials que s’estan duen 
a terme en aquestes 
regidories, que, com ja hem 
indicat en més d’una ocasió, 
no són visibles, com la 
despesa en totxo, ni tenen 
un impacte a curt termini. 

Tot i això, ja podem veure 
petits èxits, com la bona 
matricula de les escoles 
bressol i de música, els 
nous serveis a l’escola 
d’adults i a l’aula oberta, 
el bon funcionament de les 
polítiques de salut jove o 
l’augment d’usuaris a l’espai 
jove.

Són projectes que tenen 
un petit impacte avui però 
que donaran els seus fruits 
en uns anys, com ho ha fet 
l’escola de participació a 
joventut. Una feina que com 
l’aire, no es veu, però és 
necessari per viure.

Any 2015

Aquest 2014 ha estat l’any 
de la commemoració del 
malaurat “ Tricentenari ”. Dic 
malaurat perquè hem recordat 
de manera molt intensa (com 
mai no havíem pogut fer fins 
ara) el que havia estat aquella 
derrota que va suposar la 
pèrdua de les nostres llibertats 
institucionals. Llibertats 
abolides el 1714, que 
posseíem des de la repoblació 
del nostre territori en l’època 
de l’imperi Carolingi l’any 812, 
i que van ser oficialitzades 
amb les constitucions 
catalanes el 1283. Aquell 
acte va ser l’inici del primer 
parlament Europeu.
I aquest any 2015 que 
properament encetarem ha 
de suposar construir els 
fonaments d’un nou país. Això 
implicarà sens dubte anar a 
les urnes a finals del proper 
mes de febrer o principis de 
març, i el que serà també 
fonamental per començar a 
consolidar un canvi radical 
en la visió del nostre futur  
es donarà en les eleccions 
municipals del mes de maig.
La construcció d’un castell 
humà ben consolidat comença 
per fer una pinya ferma i ben 
lligada. A partir d’aquí es 
tracta d’anar pujant de manera 
molt sòlida. Per tant, el  que 
pugui passar el mes de maig 
denotarà d’una manera o altra 
les línies del nou país que 
volem construir, començant 
pels fonaments, es a dir, per 
la política de proximitat, els 
ajuntaments. 
Ha de ser el moment de fer 
un punt i apart en moltes 
qüestions. Han de quedar 
enrere les  males maneres 
de fer política, i serà  l’hora  
de la coherència, el rigor, 
l’objectivitat i de sumar i no de 
restar. Tindrem l’oportunitat 
i la il•lusió de desenvolupar  
les coses com correspon ja 
a uns ciutadans que s’han 
fet grans amb la democràcia 
i que en aquets moments  
podran decidir  canvis com feia 
generacions que no havien 
pogut fer. 
El 2015 tenim una gran 
oportunitat per fer les coses 
diferents i millor, i tots hem 
d’aportar  el nostre saber 
fer en aquest canvi, donant 
el millor de cadascú, amb el 
paper que ens pertoqui jugar.
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN

Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat, 
Cooperació i Consum

M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i 
Polítiques d’Igualtat

Juan Carlos Tinoco (VdPsiP) Portaveu
3a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura
Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut

Joan Segrelles (PSC)
4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia i Règim Intern
Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i Ocupació

David Abascal (PSC)
5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació i Atenció 
Ciutadana
Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i 
Equipaments

Miquel Rovira (PSC)
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme

Carme Sanz (PSC)
Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais Públics i 
Festes

Pedro Sánchez (ICV-EUiA)
Regidor de Gestió Ambiental, Medi Natural, Serveis i 
Transport i Participació Ciutadana

OPOSICIÓ
M. Mercè Pla (CiU) Regidora
Josep M. Serraviñals (CiU) Regidor
Jaume Oliveras (CiU) Portaveu Regidor
Enric Feitó (CiU) Regidor
Carme Rubí (CiU) Regidora
David Zambrana (PP) Portaveu Regidor
Mercedes Rodríguez (PP) Regidora
Miquel Truyols (ERC) Portaveu Regidor

Si voleu contactar amb els regidors i regidores de 
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o 
escriure al correu electrònic info@palauplegamans.cat
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L’equip de CIMEV està format per discapacitats?
Som 9 treballadors. Amb mi hi treballen 8 persones 
d’inserció social i laboral. La paraula discapacitat... Tots 
tenim discapacitats si ens comparem amb segons qui. Però 
en aquest món sempre cal posar la ratlla en un punt per 
dir que per sota d’un coeficient intel·lectual es pot accedir 
a prestacions o drets. També és important distingir entre 
discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Com vau començar aquí?
A l’any 96 vam saber que la Unió Europea finançava projectes 
d’inserció i vaig dirigir-me a l’Ajuntament per proposar-los fer 
inserció amb la jardineria. Vaig parlar amb Teresa Padrós, 
que era l’Alcaldessa, i Aurora Fusté, com a regidora. Els va 
interessar molt el projecte i així vam començar. A principis de 
l’any 98 es va acabar la subvenció europea, però l’Ajuntament 
va voler continuar el projecte. De sis ajuntaments de la 
comarca que van fer el projecte subvencionat per la UE, el de 
Palau va ser l’únic que va continuar. Vam tenir sort de caure 
al lloc i al moment adequats.

Potser ha estat la feina ben feta...
La veritat és que va ser i és un èxit. El resultat és molt 
positiu, per a totes les parts. Fem una feina real, amb 
resultats visibles, de qualitat i a preu de mercat o per sota. 
I ho fem amb persones d’inserció. Amb la nostra feina 
l’Ajuntament cobreix un servei necessari i cada euro que 
hi dedica es desdobla. Crec que l’Ajuntament ha demostrat 
sensibilitat però també intel·ligència. No entenc com els 
altres municipis no van mantenir el projecte. Hi ha un abans 
i un després en la qualitat de vida dels meus nois i noies 
i les seves famílies. Aquestes persones, si no tenen una 
feina, acudiran a diari a Serveis Socials per demanar ajuda. 

Quina feina feu?  
Aproximadament, fem el manteniment del 30% de les zones 
verdes del poble. Ens ocupem de zones com el Castell, Can 
Cortès, el Centre Cívic o el CAP, entre altres. I no només 
jardineria, també escombrem i netegem moltes zones 
del poble. Les tasques canvien segons l’estació de l’any. 
L’hivern és més dur. Fem aquelles feines que s’adapten bé 
al grup. I dins l’equip hi ha diferències. Només exigim que 

cadascú porti les seves capacitats al màxim. Escombrar bé 
és tan important com segar.

Us coordineu amb les brigades municipals?
Sí, tenim una relació magnífica però cadascú té els seus 
manteniments i feines exclusives. Cal tenir en compte que 
Palau és un poble molt difícil, difús, amb molts metres de 
zona verda. I el nivell de la jardineria és altíssim.  

Quins beneficis aporta aquesta feina als nois i noies?
És importantíssima per a la reafirmació personal i 
per revaloritzar el seu rol dins la família. A més, si no 
treballessin, probablement estarien tancats tot el dia 
davant la televisió. Exerciten el cos i el cervell i això aporta 
millores terapèutiques. I alguns d’ells, donada la situació 
dramàtica que estem vivint, també ajuden econòmicament 
les seves famílies. Algunes estan passant per dificultats, 
com bona part de la societat.

Si fem la carta als Reis, què demanaries?
Seria fàcil dir que s’ampliés aquest projecte a més 
persones, tot i que no podem acollir totes les discapacitats. 
Han de tenir una autonomia mínima. Però la realitat és que 
a Palau està bastant cobert. Afortunadament, no hi ha una 
gran demanda perquè entrin més persones al grup. Vivim 
uns moments tan complicats que als ajuntaments no 
se’ls pot demanar més, tenen molts fronts oberts i moltes 
restriccions pressupostàries. No podem exigir gaire, i menys 
a l’Ajuntament de Palau, només que mantingui el que està 
fent i esperar que millori la situació.

I a les altres administracions?
Demano que el diner públic que es destina a serveis socials 
arribi als usuaris i als que treballen directament amb ells, 
que no hi hagi massa intermediaris. Que es facin petits 
projectes, localitzats i gestionats pels ajuntaments, que 
són els més propers a la gent. I que s’augmentin els 
diners que es dediquen a aquestes qüestions i als aturats, 
pensionistes, als qui pateixen pobresa... A vegades els 
diners es queden pel camí, en intermediaris que tenen 
grans equips directius. Potser són necessaris i sóc jo qui 
s’equivoca perquè no tinc amplitud de mira...

Santi Páez és monitor de CIMEV, l’associació que té cura de bona part dels parcs i jardins del poble 
amb la feina de vuit nois i noies amb discapacitat intel·lectual. S’ocupen d’aquesta feina des del 1996. 
Enginyer agrònom de formació, fa 31 anys que es dedica a la inserció de determinats col·lectius. Anys 
enrere, amb joves en risc d’exclusió: “Quan fan 18 anys han d’abandonar els projectes i molts es tornen 
a perdre”. Des de l’any 96 treballa amb la resta de l’equip de CIMEV, tots els matins i a peu de carrer, i 
fent altres tasques: “Sóc el responsable, porto els comptes, la burocràcia, les relacions amb les famílies 
i l’Ajuntament...”.

L’ENTREVISTA

Santi Páez, monitor de CIMEV (Creació i 
Manteniment d’Espais Verds)

“Els diners destinats a 
qüestions socials han 
d’arribar als usuaris, sense 
massa intermediaris, i 
els han de gestionar els 
ajuntaments”Santi Páez, 4t per la dreta amb part de l’equip de CIMEV.
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