
elButlletí
www.palauplegamans.cat

25
juliol
2017d’informació municipal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Núm.

Notícia Notícia Entrevista

Especial: Dos 
anys de govern 
municipal 
pàgs.6 i 7

Procés per 
escollir 
l’avantprojecte 
de la Biblioteca 
pàg.3

Teresa Castillo
“Segueix havent-hi 
discriminacions. Una cosa és 
la llei i l’altra és el dia a dia, i 
estem molt lluny de la igualtat. 
Cal continuar lluitant”
pàg. 16

Arriba la Festa Major!
Del 24 al 28 d’agost



Ja està tot preparat per a la Festa Major, del 24 al 28 
d’agost. En aquest número del Butlletí trobareu un resum 
de les activitats de les que podreu gaudir amb el lema 
“Puja al tren de la Festa Major”. 

En aquestes pàgines també trobareu un especial 
informatiu sobre els dos anys del govern municipal. Una 
vegada arribat a l’equador de l’actual legislatura, l’equip 
de govern ha volgut fer un balanç amb una anàlisi del grau 
de compliment del pla de govern que van acordar com a 
compromís principal de mandat.

Entre les principals novetats dels últims dos mesos, 
destaquem la selecció de cinc equips d’arquitectes perquè 
presentin dissenys de la nova Biblioteca Municipal.  Es 
preveu que a finals d’any ja es compti amb la proposta 
guanyadora. 

També fem menció a les millores dels equipaments, dels 
carrers, de l’increment de les ajudes d’urgència social o 
de l’adquisició de vehicles elèctrics.

TELÈFONS D’INTERÈS Editorial

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: Nous Sistemes de Distribució. D’aquest butlletí s’han imprés 
6.500 exemplars. Gratuït. 

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana.

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu. 1a Tinença d’Alcaldia, Regidoria 
d’Educació, Escoles Bressol, Salut Pública, Sanitat i Consum.

Jaume Oliveras Malla (PDECAT-Demòcrates) Portaveu. 2a 
Tinença d’Alcaldia, Regidor de Comerç, Turisme, Serveis Socials i 
Voluntariat, Cooperació i Solidaritat.

Carme Sanz Cabero (PSC) 3a Tinença d’Alcaldia, Regidora de Via 
Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Gent Gran, Festes Populars i 
Serveis Municipals.

Luisa Fernández García (Ganemos Palau). 4a Tinença d’Alcaldia, 
Regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental, Polítiques d’Igualtat.

Laura Navarro Ceballos (PDECAT-Demòcrates). 5a Tinença 
d’Alcaldia, Regidora d’Empresa, Ocupació, Manteniment d’Edificis 
i Projectes.

Miquel Rovira Badia (PSC). Regidor d’Urbanisme, Habitatge, 
Esports, Fires i Mercats

Marc Sanabria Robledo (PSC). Regidor d’Economia, Comunicació, 
Joventut, Participació Ciutadana i Transparència

Jordi Pujol Lozano (PDECAT-Demòcrates). Regidor de Cultura i 
Patrimoni

OPOSICIÓ
Jordi Plaza i Nualart (ERC) Portaveu 
Juan Martínez Nieto (C’s) Portaveu
Andrés Martínez Palacio (C’s) Portaveu 
Jordi Méndez Cordobés (CUP) Portaveu
Àngels Marcuello Martínez (ICV) Portaveu 
Mercedes Rodríguez Baeza (PP) Portaveu
Miquel Truyols i Rocabruna (No adscrit a cap grup municipal)
José Luis Heras Marcos (No adscrit a cap grup municipal)

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. 
A www.palauplegamans.cat hi figuren resums biogràfics de tots els 
membres del Ple Municipal i formularis individuals per contactar-hi.

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
Oficina de Gestió Tributària
Tel. 93 472 91 79
C. Josep Brunés, 5
Indústria i comerç
Tel. 93 864 61 12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor
Tel. 93 864 55 02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Registre civil 
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93 864 30 12
C. 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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ACTUALITAT

Cinc equips arquitectònics han estat proposats pel jurat del 
concurs convocat per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu 
de poder escollir el disseny de la nova Biblioteca Municipal 
entre cinc avantprojectes. 

“Esperem que a finals d’any tinguem l’avantprojecte guanyador 
i que en el primer quadrimestre del 2018 puguem veure els 
plànols del projecte acabat”, comenta Jordi Pujol, regidor de 
Cultura. “En aquests moments –matisa Pujol- només podem 
parlar de previsions, ja que els tràmits administratius poden 
escurçar o allargar aquest calendari”.

A partir d’ara el pas immediat és que els equips elaborin i 
presentin les seves propostes, dins el termini que els determini 
la Diputació. El disseny guanyador obtindrà un premi de 20.000 
euros, uns diners que es descomptaran de la redacció del 

projecte executiu, 
que es preveu 
que suposarà una 
inversió de 150.000 
euros. Cadascun 
dels altres quatre 
a v a n t p r o j e c t e s 
finalistes rebran 
3.000 euros. 

En qualsevol 
cas, tots els avantprojectes han de tenir en compte les 
característiques de la ubicació on es construirà: el terreny que 
ara acull les pistes de petanca i que està delimitat per les 
avingudes Catalunya i Avgda Verge de Montserrat, la plaça de 
l’Alzina i el carrer Juli Garreta. A més, han de complir amb les 
directrius que marca el Programa funcional de la Biblioteca 
Municipal elaborat per la Diputació de Barcelona i aprovat al 
Ple Municipal del juliol del 2016. 

Es proposen cinc equips 
d’arquitectes perquè 
presentin dissenys de la 
nova Biblioteca Municipal

Es preveu que a finals d’any ja es compti amb 
la proposta guanyadora que es materialitzarà 
en el futur equipament

Jordi Pujol: “Esperem 
que a finals d’any 
tinguem l’avantprojecte 
guanyador, i els 
plànols el primer 
quatrimestre de 2018”

El Programa funcional estableix els espais que ha de tenir 
la biblioteca així com les seves funcions i la seva missió 
sociocultural. També preveu el personal que hi treballarà i les 
hores de servei que ha de prestar, la col·lecció que ha de tenir 
com a peça de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació, el 
mobiliari i l’equipament... 

Pel que fa  als 
aspectes econòmics, 
estima que la 
inversió inicial per 
fer-la realitat serà 
d’uns 4.200.000 
euros. Alhora calcula 
els costos anuals 
de funcionament i 
manteniment, uns 
321.000 euros.

Tots els 
avantprojectes han 
de tenir en compte 
les característiques 
de la ubicació on es 
construirà
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ACTUALITAT

Via Pública continua les millores dels carrers amb 
l’ampliació de la vorera del carrer Folch i Torres

El pressupost 
total dels treballs i 
material de les obres 
d’ampliació suma 
61.418,76 euros

L’Ajuntament està fent les obres d’ampliació de la vorera 
oest del tram del carrer Folch i Torres comprès entre el 
passeig de la Carrerada i l’avinguda Diagonal. Es tracta 
de la vorera que dóna accés a l’edifi ci principal de l’Escola 
Josep M. Folch i Torres.

A més d’ampliar la vorera i fer-la accessible, es renova 
l’asfalt i l’enllumenat, que serà de tecnologia LED. Per últim, 
es pintaran les places d’aparcament, que augmentaran 
respecte a les existents. Aquest tram del carrer quedarà 
senyalitzat com a Zona 20. A més de limitar la velocitat a 
20km/h, s’establirà la prioritat de les bicicletes respecte 
els vehicles de motor. El pressupost total dels treballs i 

del material suma 
61.418,76 euros.

Camins Escolars
La vorera que 
s’amplia dóna 
accés directe a 
l’escola Folch i 
Torres, però també 
forma part de 
l’itinerari que pot 

utilitzar l’alumnat de l’Escola Marinada i de l’Escola Bressol 
Patufet, centres molt propers al tram que s’amplia. No en 
va és una actuació que recomana l’Estudi i proposició de 
Camins Escolars, elaborat per la Diputació de Barcelona 
per al consistori. El document analitza l’adaptació i millora 
dels itineraris escolars per accedir a peu als centres 
educatius amb seguretat i comoditat.

Nous aparcaments i inici de la reforma de l’Escorxador

L’Ajuntament ha obert un nou aparcament situat entre 
el pavelló d’esports i l’Espai Jove l’Escorxador, al 
passeig de la Carrerada. S’hi han creat 137 places per 
a turismes, incloent-hi dues per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda, a més d’una per a ambulàncies 
a l’entrada de la pista coberta del pavelló. “Era una 
esplanada que ja s’utilitzava d’aparcament. Amb 
aquesta actuació millorem l’accessibilitat i la mobilitat, 

ja que és un indret amb molt moviment de vehicles”, 
va dir Carme Sanz, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Via 
Pública i Mobilitat

D’altra banda, ha començat l’ampliació de l’Espai Jove 
L’Escorxador que permetrà disposar d’un taller/cuina, 
d’un espai condicionat per realitzar arts escèniques de 
petit format, i un magatzem”.

L’actuació a la vorera del carrer Folch i Torres “és només 
una de les moltes microactuacions que s’han fet i es 
faran a la nostra vila en el marc del projecte de Camins 
Escolars”, contextualitza Sanz. “L’Estudi i proposició 
de Camins Escolars defi neix actuacions urbanístiques 
com el repintat dels passos de vianants, la reparació de 
voreres o millorar l’absorció de les aigües per part del 
clavegueram.Però sempre s’establiran prioritats allà on 
sigui més necessari i depenent de la disponibilitat de 
fi nançament”, ha dit Sanz.
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Expliquem la feina feta!
La legisltura 2015-2019 ha arribat al seu equador amb 
un govern municipal (PSC, CiU i Guanyem Palau) que 
ha consolidat ja més del 50% del Pla de Govern que 
s’havien marcat com a compromís amb els veïns i veïnes 
de Palau-solità i Plegamans. Un govern que continua 
treballant cada dia per completar les accions previstes en 
els dos anys que encara resten de mandat. Les accions 
fins ara s’han produït en tots els àmbits: economia i 
comerç, polítiques socials i voluntariat, cultura, turisme, 
oci, patrimoni, equipaments i infraetructures, comunicació 
municipal, educació, ocupació i formació, medi ambient, 
salut, mobilitat, habitatge, participació ciutadana i 
transparència de l’administració local.

Destacades: Bona salut finançera de l’Ajuntament, apli-
cació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, nous siste-
ma de concessió de subvencions a entitats municipals, 
suport al model de comerçs de proximitat, creació del 
Consell Municipal de Serveis Socials, incrementar ajudes 
a persones necessitades, Punt de Voluntariat, polítiques 
de transparència, foment de la participació ciutadana, 
programa Salut Jove ‘Saluda’t’, plans d’ocupació, preven-
ció violència de gènere, consell d’Infants...

Podeu consultar el Pla de Govern i el seu grau de 
compliment a www.palauplegamans.cat

Destacades: Portal web d’Educa 16 Palau ‘compromesos 
amb l’educació’, programa informàtic per recollir deman-
des formatives, autidoria mediambiental, projecte Habitat-
ge Social, ordenança tinença animals de companyia, Ac-
tualització Pla de Joventut, Finestreta Única Empresarial, 
Pla de Turisme, desplegament del Pla d’Igualtat, promo-
cionar esdeveniments esportius, projecte de la Biblioteca, 
parcs infantils, arranjament de l’espai públic...

Destacades: Revisió del Reglament Orgànic Municipal, 
arribar a acords  amb propietaris de terrenys sense 
ocupar per habilitar aparcaments...

ESPECIAL INFORMATIU: dos anys de govern municipal

PLA DE GOVERN MUNICIPAL

45
completades

41
en marxa

7 en previsió

95
mesures
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ESPECIAL INFORMATIU

Els regidors i regidores que formen part d’aquest govern hem treballat 
per prioritzar l’adopció de polítiques pròximes a les necessitats generals i 
individuals, mantenir i millorar els serveis municipals bàsics i també aplicar 
noves iniciatives, nous instruments de treball, nous projectes on l’objectiu 
fi nal sempre ha estat, és i serà la vila i els seus vilatans.

El Pla de Govern que vam acordar les formacions integrades en el pacte 
de governabilitat (PSC, CiU i Guanyem), s’ha vist refl ectit en: ocupació i 
empresa, serveis socials, sanitat, joventut, gestió ambiental, mobilitat, 
via pública, economia, educació, seguretat, igualtat, gent gran, esports i 
urbanisme. En els darrers dos anys també hem recuperat una part dels 
diners que ens deu la Generalitat i continuarem lluitant pel que encara ens 
han de tornar.

El nostre Pla compta amb 95 mesures programàtiques, i de  moment ja hem 
concretat 47, arribant al 50%. Dir que ja tenim en marxa 41 compromisos 
més que consolidarem en els pròxims dos anys. 

La valoració d’aquest primer tram de legislatura és molt positiva, sent 
coneixedora de les coses que encara resten per fer, però absolutament 
convençuda de la honestedat de la nostra implicació en un projecte de 
present i futur i del bon servei que ens mereix i exigeix els nostres veïns i 
veïnes.

El nostre govern, en dos anys ha estat capaç de mantenir les dinàmiques 
positives de l’anterior legislatura i ho ha fet sent transparent i obert a la 
ciutadania. I encara ens queden dos anys més per fi nalitzar amb èxit el 
nostre Pla de Govern.

La creació del Consell Municipal de Serveis Socials, la consolidació del 
Punt de Voluntariat, o el desenvolupament del nou Pla de Qualitat de l’Àrea 
de Serveis Socials, només han estat algunes de les mesures del Pla de 
Govern que s’han aplicat a la nostra vila en els darrers dos anys. També 
s’esta desplegant gradualment el Pla d’Igualtat.

La gestió de l’economia i el foment del comerç són imprescindibles per 
mantenir els servis públics i l’estabilitat, per això s’ha fet un ampli estudi 
encarregat a la Cambra de Comerçs de Sabadell. D’altra banda, en aquest 
tram del mandat s’ha establert un nou sistema de subvencions a entitats, 
s’ha donat suport al comerç més proper o s’aplicat la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària.

En temes patrimonials, s’ha concretat i signat el conveni amb els Amics del 
Museu Parroquial  i el Patrimoni Cultural. En aquest període s’ha treballat 
en un Pla de Turisme i en potenciar i millorar l’agenda jove estable.També 
s’ha avançat en la promoció d’esdevinements esportius i s’està renovant 
el Pla d’Acció Cultural. S’ha consolidat la Fira del Formatge, Fira de la Terra 
i una Festa Major més participativa que mai i amb la col·laboració de les 
entitats.

“Arribem als 2 anys de mandat consolidant 
els nostres compromisos”

Teresa Padrós
Alcaldessa
de Palau-solità
i Plegamans

Polítiques socials i voluntariat

Gestió econòmica i comerç

Cultura, turisme, oci i patrimoni
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DOS ANYS DE GOVERN MUNICIPAL

En aquests dos anys de govern s’està desenvolupant un dels projectes 
estrella de la legislatura: la Biblioteca Municipal. L’Hostal del Fum ha vist 
millorat els seus serveis i s’ha començat la construcció del institut Can 
Periquet i l’ampliació de l’Espai Jove L’Escorxador. Així, s’han habilitat nous 
aparcaments i renovat parcs infantils, lluminàries i els carrers a diversos 
barris. i s’ha fet un procés de participació per fer el nou Skate Park

El web de l’Ajuntament s’ha adaptat a les noves necessitats informatives, 
s’ha aprovat un decàleg de bones pràtiques de la comunicació local 
pública, el Butlletí Municipal arriba a totes les llars, i s’està incrementant 
la presència de Ràdio Palau al carrer. En aquesta legislatura s’ha estrenat 
el web radiopalau.cat i s’han actualitzat les informacions del web de 
l’Ajuntament.

El balanç en temes educatius també és positiu, amb el projecte de 
coeducació per la prevenció de violència de gènere, la compra de llibres de 
divulgació científi ca o la consolidació de la Comissió d’Orientació. El 2018 
està previst posar en marxa el Consell d’Infants,

A l’equador del mandat s’ha arribat amb la creació de més plans 
ocupacionals, un total de 6, que ha suposat la contractació de 66 persones. 
A més s’ha millorat la difusió d’accions formatives per aturats i consolidat 
el Club de Feina. S’ha organitzat la Tarda d’Emprenedoria i s’han donat 
premis als millors emprenedors. Ara es treballa en un programa informàtic 
que reculli demandes formatives de la població.

Aquest 2017 l’Ajuntament ha obtingur per segon any consecutiu el Segell 
Infoparticipa de qualitat i transparència en la comunicació pública en l’í 
ndex elaborat per la UAB, i s’han fet audiències públiques anuals  del 
govern per explicar la feina feta. També s’ha promocionat les entitats com 
a motor de l’associacionisme i s’ha potenciat la participació juvenil.

El Programa d’Eines per a la Salut Jove “Saluda’t” s’ha posat en 
funcionament i s’està treballant en: una auditoria mediambiental, en el 
desenvolupament d’habitatge social, en la modifi cació de tinença d’animals 
de companyia, i en la revisió de les zones d’emerència de residus. Aquest 
any s’ha encetat una campanya contra l’incivisme a la nostra vila.   

Equipaments i arranjament de l’espai públic

Comunicació municipal

Educació

Ocupació i formació

Participació i transparència

Medi ambient i salut
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 DIJOUS 24 d’agost

18.00h | Parc de Can Linares
Gimcana XL

20.30h | Inici al Casal Popular la Revolta
Correbarres de Festa Major

20.30h | Plaça de la Vila
Sopar de Duro

21.00h | Plaça de la Vila
Antipregó

21.00h | Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball del Centre 
Cultural Andalús

22.30h | Plaça de la Vila
Son de la Rambla, en concert

00.00h | Passeig de la Carrerada
Cursa de roba interior

00.30h | Espai de Barrakes el Corral
El Niño de la Hipoteca

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Rambla

 DIVENDRES 25 d’agost

10.00h | Espai Jove Escorxador
Frikimajor 

12.00h | Plaça de la Vila
Animació infantil 

17.30h | Plaça de l’Onze de Setembre
Gimcana XXS

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes

19.00h | Masia de Can Cortès
Inauguració de l’exposició del concurs de 
fotografia de Festa Major i lliurament de 
premis

21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major amb José 
Corbacho 

A continuació | Plaça de la Vila
Ball de Gegants

21.30h | Espai de Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball del Centre 
Cultural Andalús

22h | Itinerant Centre de la Vila
Dinamització amb la Banda de Jazz Moby 
Dixie i Màgia de prop 

22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Inauguració Programació Infantil

23.00h | Barrakes del Corral
Festa Cubana amb Salsa de Reyes

01.00h | Espai de Barrakes el Corral
Los 80 Principales

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Chekeré

 DISSABTE 26 d’agost

07.00h | Inici: plaça de Sant Genís
Matinades

09.00h | Pavelló Municipal d’Esports 
XXIV 3x3 de Bàsquet

09.00h | Sala Polivalent 
Marató de donació de sang

10.00h | Jardins de la Masia de Can Cortès
Trobada de plaques de cava

10.00h | Plaça de la Vila
Gimcana Gegantera familiar

10.30h | Camp de futbol entre els carrers 
Arquitecte Puig Boada i Camí Reial
Campionat de Bitlles Catalanes

11.00h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau: circulació de trens

12.30h | Plaça de l’Onze de Setembre
Concert Vermut 

17.00h | Mas Pla
ColoRain

17.30h | Itinerant. Inici: passeig de la 
Carrerada
Cercavila de la Tarda Castellera

18.00h | Plaça de la Vila
Tarda castellera 

Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada popular

18.00h | El Pati
Cal Titella de Galiot Teatre. La Cabina que 
retrata

19.00h | Espai de Barrakes el Corral
Marató de Country de Festa Major 

19.00h | El Pati
Boiiiing de Lucas Locus

20.00h | Plaça de ca l’Estruch 
Concert de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Maravella

21.30h | Plaça de la Vila
Tabalada amb les colles convidades

22.00h | Itinerant. Inici: plaça de la Vila
Correfoc amb les colles de diables

23.00h | Plaça de la Vila
Nit de monòlegs amb Txabi Franquesa

00.00h | Espai de Barrakes el Corral
Hotel Cochambre

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Òscar Rubio&Àlex Argemí

00.30h | Plaça de ca l’Estruch 
Ball de Gala a càrrec de l’Orquestra 
Maravella

06.00h | Inici: Espai de Barrakes El Corral
6a Empalmada

 DIUMENGE 27 d’agost

09.00h | Bosc de Can Pavana
37a Cursa Popular Maria Víctor

09.05h | Bosc de Can Pavana
Caminada Popular Maria Víctor

10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar popular

10.30h | Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs tradicionals 

11.00h | Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes

17.30 | Plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals

18.00h | El Pati
Taller de Circ Bótes. La Cabina que retrata

18.25h | Plaça de l’Onze de Setembre
1a Mostra de Bestiari

19.00h | El Pati
Teatre de titelles

19.00h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres

19.00h | Espai de Barrakes El Corral
Ball en línia

19.30h | Camp de Futbol Municipal 
Partit de futbol

21.00h | Espai de Barrakes el Corral
Actuació de Candombe Bantú
 
21.30 | Plaça de l’Onze de Setembre. Itinerant. 
Cercavila de les Bèsties

00.00h | Espai de Barrakes el Corral
Dr. Prats

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
Dj OGT

 DILLUNS 28 d’agost

09.00h | Inici: plaça de Sant Genís
Matinades Infantils

10.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Festa de l’Aigua

13.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Dinar i ball de la gent gran

16.30h | Espai Barrakes el Corral 
Festa infantil

18.00h | El Pati
La Bella Tour. La cabina que retrata

19.00h | Espai Jove l’Escorxador
Concurs de Cuina de Supervivència

19.00h | Inici: Plaça Onze de Setembre
Correfoc Infantil

20.00h | Espai de Barrakes el Corral
Els Amics de les Arts, en concert familiar

20.00h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb Funkystep&They Sey 
Sisters

22.30h | Espai de Barrakes  el Corral
Castell de Focs

A continuació | Espai de Barrakes el Corral i 
Carrerada
Espectacle de Malabars de Foc

22.40h | Espai de Barrakes el Corral
Foto-sketch del concurs d’Instagram

23.30h | Espai de Barrakes el Corral
Concert de fi de festa, amb Homicidio 
Auditivo i Megalomania 

A continuació | Espai de Barrakes  el Corral 
Música enllaunada
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24 al 28
agost ‘17

PUJA AL TREN DE LA



 DIJOUS 24 d’agost

18.00h | Parc de Can Linares
Gimcana XL

20.30h | Inici al Casal Popular la Revolta
Correbarres de Festa Major

20.30h | Plaça de la Vila
Sopar de Duro

21.00h | Plaça de la Vila
Antipregó

21.00h | Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball del Centre 
Cultural Andalús

22.30h | Plaça de la Vila
Son de la Rambla, en concert

00.00h | Passeig de la Carrerada
Cursa de roba interior

00.30h | Espai de Barrakes el Corral
El Niño de la Hipoteca

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Rambla

 DIVENDRES 25 d’agost

10.00h | Espai Jove Escorxador
Frikimajor 

12.00h | Plaça de la Vila
Animació infantil 

17.30h | Plaça de l’Onze de Setembre
Gimcana XXS

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes

19.00h | Masia de Can Cortès
Inauguració de l’exposició del concurs de 
fotografia de Festa Major i lliurament de 
premis

21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major amb José 
Corbacho 

A continuació | Plaça de la Vila
Ball de Gegants

21.30h | Espai de Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball del Centre 
Cultural Andalús

22h | Itinerant Centre de la Vila
Dinamització amb la Banda de Jazz Moby 
Dixie i Màgia de prop 

22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Inauguració Programació Infantil

23.00h | Barrakes del Corral
Festa Cubana amb Salsa de Reyes

01.00h | Espai de Barrakes el Corral
Los 80 Principales

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Chekeré

 DISSABTE 26 d’agost

07.00h | Inici: plaça de Sant Genís
Matinades

09.00h | Pavelló Municipal d’Esports 
XXIV 3x3 de Bàsquet

09.00h | Sala Polivalent 
Marató de donació de sang

10.00h | Jardins de la Masia de Can Cortès
Trobada de plaques de cava

10.00h | Plaça de la Vila
Gimcana Gegantera familiar

10.30h | Camp de futbol entre els carrers 
Arquitecte Puig Boada i Camí Reial
Campionat de Bitlles Catalanes

11.00h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau: circulació de trens

12.30h | Plaça de l’Onze de Setembre
Concert Vermut 

17.00h | Mas Pla
ColoRain

17.30h | Itinerant. Inici: passeig de la 
Carrerada
Cercavila de la Tarda Castellera

18.00h | Plaça de la Vila
Tarda castellera 

Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada popular

18.00h | El Pati
Cal Titella de Galiot Teatre. La Cabina que 
retrata

19.00h | Espai de Barrakes el Corral
Marató de Country de Festa Major 

19.00h | El Pati
Boiiiing de Lucas Locus

20.00h | Plaça de ca l’Estruch 
Concert de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Maravella

21.30h | Plaça de la Vila
Tabalada amb les colles convidades

22.00h | Itinerant. Inici: plaça de la Vila
Correfoc amb les colles de diables

23.00h | Plaça de la Vila
Nit de monòlegs amb Txabi Franquesa

00.00h | Espai de Barrakes el Corral
Hotel Cochambre

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Òscar Rubio&Àlex Argemí

00.30h | Plaça de ca l’Estruch 
Ball de Gala a càrrec de l’Orquestra 
Maravella

06.00h | Inici: Espai de Barrakes El Corral
6a Empalmada

 DIUMENGE 27 d’agost

09.00h | Bosc de Can Pavana
37a Cursa Popular Maria Víctor

09.05h | Bosc de Can Pavana
Caminada Popular Maria Víctor

10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar popular

10.30h | Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs tradicionals 

11.00h | Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes

17.30 | Plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals

18.00h | El Pati
Taller de Circ Bótes. La Cabina que retrata

18.25h | Plaça de l’Onze de Setembre
1a Mostra de Bestiari

19.00h | El Pati
Teatre de titelles

19.00h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres

19.00h | Espai de Barrakes El Corral
Ball en línia

19.30h | Camp de Futbol Municipal 
Partit de futbol

21.00h | Espai de Barrakes el Corral
Actuació de Candombe Bantú
 
21.30 | Plaça de l’Onze de Setembre. Itinerant. 
Cercavila de les Bèsties

00.00h | Espai de Barrakes el Corral
Dr. Prats

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
Dj OGT

 DILLUNS 28 d’agost

09.00h | Inici: plaça de Sant Genís
Matinades Infantils

10.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Festa de l’Aigua

13.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Dinar i ball de la gent gran

16.30h | Espai Barrakes el Corral 
Festa infantil

18.00h | El Pati
La Bella Tour. La cabina que retrata

19.00h | Espai Jove l’Escorxador
Concurs de Cuina de Supervivència

19.00h | Inici: Plaça Onze de Setembre
Correfoc Infantil

20.00h | Espai de Barrakes el Corral
Els Amics de les Arts, en concert familiar

20.00h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb Funkystep&They Sey 
Sisters

22.30h | Espai de Barrakes  el Corral
Castell de Focs

A continuació | Espai de Barrakes el Corral i 
Carrerada
Espectacle de Malabars de Foc

22.40h | Espai de Barrakes el Corral
Foto-sketch del concurs d’Instagram

23.30h | Espai de Barrakes el Corral
Concert de fi de festa, amb Homicidio 
Auditivo i Megalomania 
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ACTUALITAT

L’Ajuntament ha rebut dues furgonetes 100% elèctriques 
que es destinen a les brigades municipals d’electricitat. 
Amb aquests vehicles, adquirits en la modalitat de 
‘renting’, es substitueixen dues furgonetes que tenen prop 
de 20 anys d’antiguitat. 

L’Alcaldessa, Teresa Padrós, i la regidora de Via Pública 
i Serveis Municipals, Carme Sanz, van inspeccionar els 
vehicles en rebre’ls a la plaça de la Vila, acompanyades 

de personal tècnic i el regidor Miquel Rovira. Padrós va 
destacar que “amb la incorporació d’aquests vehicles, que 
són menys contaminants i més econòmics, l’Ajuntament 
compleix amb el compromís de potenciar la sostenibilitat 
i la cura del medi ambient”. 

L’Alcaldessa va afegir que els ajuntaments són 
l’administració pública que més està apostant per 
incorporar vehicles elèctrics a les seves fl otes.

Dues furgonetes elèctriques per a les brigades d’electricitat

L’Ajuntament ha incrementat al 2016 les ajudes 
d’urgència social respecte l’any anterior

Un total de 1.537 persones han estat benefi ciàries al 2016 
de les prestacions econòmiques d’urgència social (589 
homes i 948 dones) amb un import total de 176.457’68 
euros. La xifra ha pujat respecte el 2015, en que el número 
d’usuaris va ser de 1.103 persones amb un import en 
ajudes de 162.897’75 euros.

El regidor de Serveis Socials, Jaume Oliveras, va destacar 
l’esforç de l’Ajuntament “per donar una sortida a aquelles 
famílies que es troben en situacions complicades amb 
urgència social. I és en aquesta línea que l’equip de 
govern ens vam comprometre i seguirem treballant”.

En 2016 es van donar ajudes per a la a manutenció de les 
necessitats bàsiques amb un import total de 54.447’28 
euros, que ha arribat a 504 persones  (218 homes i 286 
dones).  També han hagut prestacions per a l’Habitatge 
(lloguer, hipoteca, allotjament alternatiu), benefi ciant a 97 
(29 homes i 68 dones) amb un import total de 37.231’19 
euros.

Subministraments
Amb un import de 47.614.36 euros s’han donat ajudes 
per als subministraments de llum, aigua i gas a 667 (206 

homes i 461 dones). Altres 45 persones (14 homes i 
31 dones) han rebut 2.172’07 euros per a productes de 
farmàcia i 34.992’68 euros a 224 persones (122 homes i 
102 dones) per altres ajuts com l’escolarització, activitats 
de lleure i esportives o transport.
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ACTUALITAT

La convivència a l’escola i les accions del Pla #Educa16, 
temes centrals del 3r Fòrum d’Educació
El 3r Fòrum d’Educació de Palau-solità i Plegamans, la cita 
anual en què la comunitat educativa del municipi posa 
en comú projectes, idees i inquietuds, va comptar amb la 
participació de Carmen Cabeza, regidora d’Educació, i de 
Rafael Homet, diputat delegat d’Educació de la Diputació 
de Barcelona.

“En el darrer Fòrum d’Educació es va posar sobra la 
taula la necessitat d’avançar cap a una societat més 
integradora, fent un tractament positiu de les diferències 
individuals”, va recordar Cabeza. Com a acció que s’ha 
implementat en aquest sentit, va posar com a exemple 
el projecte de la Coeducació que s’ha dut a terme a les 
escoles bressol i que s’ampliarà, segons la regidora, a les 
escoles de primària. 

El diputat Rafael Homet va prendre la paraula en la cloenda. 
A més d’agrair “la feina i la implicació per l’educació”, va 
titllar Palau-solità i Plegamans com a “municipi capdavanter 
en la implantació del pla educatiu”. Enguany #Educa16 
compleix el seu tercer any i s’acaba el primer Pla d’Acció 

Palau-solità i Plegamans va celebrar un acte reivindicatiu per 
exigir igualtat plena, respecte i llibertat afectiva i sexual 
per a totes les persones, independentment de l’orientació 
sexual. L’acte va tenir lloc a a la plaça Federico García 

Lorca amb motiu 
del 28 de juny, 
Dia Internacional 
per l’Alliberament 
LGTBI, també 
conegut com a Dia 
de l’Orgull LGTBI. 

Teresa Castillo, 
ciutadana palauenca, ha estat l’encarregada de pronunciar-
lo. L’Alcaldessa, Teresa Padrós, va dir que si bé és cert 

Palau-solità i Plegamans exigeix igualtat, 
llibertat i respecte en el Dia per l’Alliberament LGTBI

Luisa Fernández: “Ens 
hem reunit aquí per 
dir ben clar a totes les 
persones LGTBI que 
no esteu soles

que en societats com la nostra s’ha avançat molt en el 
camí cap a la llibertat i el respecte, ha recordat “que es 
continuen cometent discriminacions i agressions contra les 
persones LGTBI i això és absolutament intolerable”. 

Padrós va agraïr “la lluita de les persones LGTBI per 
construir un món amb més integració social”, alhora que 
va lloar “les que tenen la valentia de tirar endavant i formar 
una família, que és el més bonic que es pot fer en la vida”.

Luisa Fernández, regidora d’Igualtat, va obrir el torn de 
paraula al principi de l’acte: “Ens hem reunit aquí per 
dir ben clar a totes les persones LGTBI que no esteu 
soles”. Fernández també va denunciar les agressions que 
continuen tenint lloc en la nostra societat.

del document. En aquest temps s’han culminat 76 accions 
en els diversos eixos en què s’estructura #Educa16, 
que van des de la formació permanent al suport de la 
tasca educativa de les famílies. El proper pla, que es vol 
desenvolupar en dos anys, preveu 70 accions més.
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ACTUALITAT

Satisfacció per la celebració de la Primera Mostra 
d’Entitats de Palau-solitat i Plegamans

Minyons de Terrassa, Capgrossos de Mataró i 
Castellers de Caldes: colles de la Festa Major

La primera Mostra d’Entitats de Palau-solità i Plegamans 
celebrada al mes de juny, van participar gairebé una 
trentena d’associacions culturals, cíviques i socials de 
la vila. Jordi Pujol, regidor de Cultura de l’Ajuntament, es 
mostrava satisfet amb el desenvolupament de la jornada: 

“Ha estat molt positiva, amb molta participació de les 
entitats, que s’hi han bolcat”. I és que l’objectiu d’aquesta 
mostra era, tal i com recordava Pujol, “que les entitats es 
donin a conèixer i que rebin un reconeixement a la tasca 
que fan”. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i les colles 
castelleres Minyons de Terrassa, Capgrossos de Mataró 
i Castellers de Caldes de Montbui van signar convenis 
de col·laboració que asseguren la participació de les tres 
entitats en les properes quatre festes majors. Aquest any 
la Tarda Castellera tindrà lloc el dissabte 26 d’agost. Serà, 
per tant, quan es podran veure a la plaça de la Vila els 
castells de les tres colles.

La signatura va tenir lloc a la Casa Consistorial. Van rubricar 
els convenis l’Alcaldessa, Teresa Padrós, i representants 
de les tres colles: Jordi Juanico (Minyons de Terrassa), 
Raquel del Río (Capgrossos de Mataró) i Maria Font (Colla 
Castellera de Caldes de Montbui. Ho van fer acompanyats 
de Carme Sanz, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Festes, 
Jordi Pujol, regidor de Cultura, i altres membres de les tres 

colles. “Tindrem un cartell de luxe a la Festa Major amb la 
participació de tres colles molt importants; ens fa molta 
il·lusió”, va dir la regidora de Festes, Carme Sanz.
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ACTUALITAT

El Ple Municipal aprova inicialment el projecte 
de reurbanització del polígon Can Cortès Nord

Miquel Rovira:“És 
evident i urgent la 
necessitat de millorar 
l’estat actual del 
polígon, que té més 
de 40 anys”. 

L’Ajuntament ha aprovat de forma inicial el projecte executiu 
de reurbanització del polígon industrial Can Cortès Nord, 
delimitat pels carrers Can Cortès, Dr. Fleming, Indústria i 
Isaac Peral. Es tracta de la zona industrial més cèntrica 
i antiga del municipi. El projecte preveu una inversió 
aproximada d’1.400.000 euros. 

Entre les actuacions, es contempla la renovació de les 
voreres i el ferm, millorar els accessos a les naus, actualitzar 
i augmentar l’enllumenat públic, instal·lar-hi la xarxa de 
fi bra òptica, refer clavegueres, augmentar les places 
d’aparcament, completar la xarxa de subministrament de gas 
i millorar la de l’aigua, a més a més de renovar la senyalització 

horitzontal i 
vertical.

Exposició pública
El projecte executiu 
ha entrat en 
fase d’exposició 
pública, un cop 
s’ha publicat al 
Butlletí Ofi cial de 
la Província de 

Barcelona (BOPB) i al Diari Ofi cial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). Durant aquest període és quan s’hi 
poden presentar al·legacions.

Miquel Rovira, regidor d’Urbanisme, va dir: “És evident i 
urgent la necessitat de millorar l’estat actual del polígon, 
que té més de 40 anys”.

Centenars de persones fan exercici a la Festa de l’Esport

Un any més, l’esport ha estat el protagonista del primer 
cap de setmana de juny a Palau-solità i Plegamans. 
“La Festa de l’Esport ha tornat a gaudir de molta 
participació, en tots els actes. Al fi nal això tracta de fer 
esport i salut, i és molt positiu”, resumeix Miquel Rovira, 
regidor d’Esports de l’Ajuntament.

Un dels actes més multitudinaris ha estat la Caminada 

Nocturna, que en aquesta segona edició confi rma i 
consolida l’èxit que ja va tenir en l’any passat. Aquest 
cop s’hi han apuntat 600 persones, si bé algunes més 
s’hi van afegir de forma espontània. 

La Festa de l’Esport, però, va començar amb el Torneig 
de Bàsquet Vila de Palau i sessions de spinning i zumba 
kids a les piscines Sant Carles. 
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a grans inversions 
en equipaments o 
infrastructures, la veritat 
és que, si hom s’ho 
proposa, si ho vol, si ho 
persegueix i ho treballa, al 
fi nal la feina feta dóna els 
seus fruits. Vam presentar-
nos a les eleccions sota 
els principis d’humilitat, 
generositat, valentia i 
persistència, i aquesta 
és l’actitud que guia la 
nostra activitat diària. Ara 
fa just un any el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat el Pla Funcional 
de la futura Biblioteca 
Municipal. Tenim una 
reserva de caixa de 
més d’un milió d’euros, 
dels prop de quatre 
milions pressupostats. 
Enguany afegirem una 
nova injecció econòmica 
encara per determinar. 
Després de les darreres 
converses mantingudes 
amb responsables del 
Departament de Cultura 
de la Generalitat, les 
perspectives d’ajuda 
econòmica són 
immillorables i quedaran 
força concretades durant 
la propera tardor. 25 
prestigiosos despatxos 
d’arquitectes s’han 
presentat al concurs 
d’idees perquè s’els 
adjudiqqui la redacció del 
projecte defi nitiu. Cinc són 
els fi nalistes. Caminem 
amb pas ferm!.

Ganemos
Palau
Per un poble lliure de 
violència masclista i 
d’actitud LGTBIfòbica
Un any més arriba a Palau 
la Festa Major, i enguany 
porta com a novetat 
la Campanya contra 
agressions sexistes a 
l’espai de Barrakes, 
que té com a objectiu 
transformar aquest espai 
de festa i oci en un espai 
segur i lliure de tota mena 
de violència masclista 
i d’actitud LGTBIfòbica. 
La campanya comptarà 
amb la participació de les 
entitats que conformen 
l’espai de Barrakes en 
forma d’agents preventius 
que prèviament han estat 
formats per poder donar 

els hereus del franquisme 
ens coaccionin com van 
fer al 78 i aquest cop, 
lliurement, decidim quin 
futur volem pel nostre 
país.
Evidentment, nosaltres 
fem i farem campanya 
pel SÍ però animem a 
qui pensa el contrari a 
fer campanya pel NO i a 
expressar-se a les urnes, 
i no a no delegar la seva 
veu i el seu vot als qui 
volen mantenir l’statu quo 
per benefi ci propi.
Catalunya serà, ha de 
ser, el que els catalans i 
catalanes vulguem.

C’s
En ciudadanos 
seguimos trabajando
No perdemos el tiempo en 
referéndum imposibles, 
ni en demagogias como 
otros partidos. No 
buscamos sillas porque, 
desde la oposición, 
también se puede 
trabajar. Muestra de ello 
hemos conseguido otro 
logro con la aprobación en 
el Congreso de la  Ley de 
Autónomos de Ciudadanos 
en esta legislatura.
Con esta ley de reformas 
urgentes para nuestros 
autónomos conseguimos 
puntos como, la 
ampliación de un año 
de la tarifa plana de 
50 € para los nuevos 
autónomos. También 
podrán ajustar mejor sus 
cuotas a sus ingresos. 
Se pagará la cuota por 
los días que estén dados 
de alta. Ser madre no 
será una barrera para que 
las mujeres autónomas 
puedan retornar a su 
carrera profesional. 
Nuestros autónomos 
podrán compatibilizar la 
jubilación y el trabajo al 
100 %. Podrán reducirse 
en su IRPF 26,67 € al día, 
por comida. 
Estas son algunas 
medidas, entre otras, 
de la nueva Ley de 
Autónomos conseguida 
por Ciudadanos.
Del mismo modo, 
Ciudadanos ha 
conseguido la rebaja del 
IRPF, con lo cual se verán 

PSC
Gran resposta dels 
equips d’emergències i 
ciutadania davant dels 
incendis
La nostra vila ha patit 
durant la primera quinzena 
de juliol diversos incendis 
en terrenys agrícoles. 
Signifi cativament destacar 
el que va tenir lloc entre 
els barris de Can Falguera 
i els Turons. I des d’aquí 
volem agrair el treball dels 
equips que van participar 
en les tasques d’extinció: 
Bombers, Mossos 
d’Esquadra, Agents Rurals, 
Ambulàncies, Policia 
local, pagesos i membres 
d’ADFs. També donar 
les gràcies als veïns i 
veïnes que van col·laborar 
voluntàriament i que van 
donar un cop de mà per 
evitar que els incendis 
anessin a més. 
La celeritat demostrada 
van evitar que cap 
persona, animal de granja 
i domicili particular patís 
danys pels focs. Fem 
una crida a la ciutadania 
perquè entre tots 
extremem les precaucions 
davant les altes 
temperatures.
I aprofi tant aquestes 
línies, el Grup Municipal 
Socialista us desitja un 
molt bon estiu a tota la 
ciutadania i a les entitats 
que en aquests dies 
heu celebrat el fi nal de 
temporada. Esperem 
que torneu d’aquestes 
merescudes vacances 
amb les mateixes ganes 
i il·lusió de sempre de 
participar en el present 
i en el futur de la nostra 
vila. Gràcies per la vostra 
tasca. Us ho mereixeu!

PDECAT
Demòcrates
Vam prometre biblioteca i 
tindrem biblioteca!
Malgrat les moltes, 
masses, limitacions legals 
i pressupostàries a les 
que un govern municipal 
s’ha d’enfrontar quan es 
proposa portar a terme 
els seus compromisos, al 
menys pel que respecta 

resposta en aquests 
casos.
Fa només uns mesos que 
la regidora de Guanyem, 
Luisa Fernández, va 
assumir la Regidoria 
de d’Igualtat, i des 
d’aleshores treballem 
amb il·lusió per duu a 
terme accions d’aquest 
tipus que conscienciïn 
a la nostra població per 
tal de que Palau estigui 
lliure d’actituds que no 
es poden tolerar en cap 
societat.
En aquest sentit, el 
passat mes de Juny, i 
emmarcat en la celebració 
del dia de l’alliberació 
LGTBI, es varen pintar 
dos bancs amb els colors 
de l’arc de Sant Martí 
davant de l’IES Ramon 
Cases i Carbó, i es va 
inaugurar una placa que 
commemora l’adhesió 
de Palau  a la Xarxa 
de municipis LGTBI de 
Catalunya, acte on també 
es va fer lectura del 
manifest i es va recordar 
al col·lectiu LGTBI que no 
estan sols en la lluita. 

ERC
L’1 d’octubre votarem (?)
Segur que sí. El que es 
coneix comunament com 
“el procés” no pot acabar 
d’una altra manera. Com 
van dir els membres del 
govern a la presentació 
de la llei pel referèndum, 
aquest es farà com 
sempre.
L’1-O s’obriran els 
col·legis electorals, 
com sempre. Votarem, 
com sempre. I tots 
n’acceptarem el resultat, 
com sempre, no en 
tenim cap dubte. Al 
nostre municipi, s’han 
aprovat mocions de 
suport al referèndum i 
la seva celebració, per 
tant, estem plenament 
convençuts que el govern 
local complirà amb els 
acords del Ple, no pot ser 
d’una altra manera.
L’1-O caldrà que els 
catalans i catalanes 
votem, tant per donar 
suport al SÍ a la 
independència com per 
votar NO. No cedim davant 
el xantatge i a l’ambigüitat 
d’alguns, no deixem que 
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ICV
L’objectiu legítim de 
fugir d’un país on es 
tortura
A la darrera sessió 
del Consell Municipal 
de Serveis Socials va 
intervenir l’Oscar Barbero 
representant de Creu 
Roja, entitat que té 
delegada la competència 
per desplegar el Pla 
Català del Refugi.
El convidat va afi rmar 
que, a fi nals d’aquest 
any, el nombre de 
persones refugiades que 
arribaran a Catalunya es 
quadruplicarà; també va 
detallar tots els mitjans 
desplegats per atendre 
els refugiats, així com 
els programes que s’han 
posat en marxa per a què 
puguin assolir una vida 
plena al nostre país. 
El Grup Municipal d’ICV, 
present a la reunió, va 
preguntar què considerava 
que podien fer els 
ajuntaments petits com 
Palau que no tenen un 
parc d’habitatges públics 
a oferir. 
La resposta de l’Oscar 
Barbero va ser molt 
clara: ser proactiu en 
l’oferiment de mitjans, 
siguin quins siguin, 
perquè els refugiats 
vindran en funció del 
que ofereixi el municipi. 
Va posar l’exemple 
d’altres municipis que, 
amb les seves accions, 
havien assolit grans 
èxits en la implicació 
ciutadana com ara 
persones propietàries 
d’un pis buit que el 
posaven a disposició o bé 
persones empresàries que 
s’implicaven en la seva 
inserció laboral.
Per tant ara només 
queda preguntar al 
govern a què espera 
per fer una política 
proactiva en l’ajuda 
a les persones 
refugiades?

moments que estem vivint 
en el nostre país i els que 
ens esperen a partir de 
setembre.
Cal que tinguem molt 
present que  som 
una societat amb 
un conglomerat de 
pensaments i d’actituds 
molt diverses, per tant val 
la pena que interposem 
per davant de tot el 
respecte cap a maneres 
de fer que considerarem 
molt allunyades de les 
nostres,  però que son 
exactament  licites. Pe 
tant,  els que tenim 
objectius molt clars 
del que volem per el 
nostre país, tenim que 
acceptar que moltes 
persones del nostre 
entorn tenen molts dubtes 
i per tant,   insisteixi-
ho, que nomes amb el 
respecte per davant de 
tot podrem arribar al seu 
convenciment.
Fer un parèntesi aquets 
propers dies ens farà un 
be a tots plegats, per 
que, quan arribi setembre 
cadascú amb les seves 
idees les  defensi amb 
respecte cap a qui tingui 
una manera de pensar 
diferent  i no oblidem que 
desprès d’un dia en be un 
altre i la convivència entre 
uns i altres ha de ser un 
fet primordial. 

Regidor
no adscrit
José Luis Heras

Al tancament de l’edició 
d’aquest Butlletí municipal 
no s’ha rebut el text del 
regidor no adscrit José Luis 
Heras.

benefi ciados unos 2,8 
millones de contribuyentes 
al ser eximidos de tributar 
los salarios de hasta 
14.000 €. En la actualidad 
están eximidos de 
presentar la declaración 
de renta quienes ganan 
hasta 12.000 € al año.

CUP
Els acords no s’han de 
complir?
al Ple de juny del 2016, 
es va aprovar una 
moció presentada des 
de la CUP de suport i 
compromís a iniciatives 
de producció d’energies 
sostenibles (podeu 
trobar-la íntegrament a 
www.palausolita.cup.
cat - Documents). Els 
punts d’acord demanen 
realitzar un estudi 
per designar una 
Cooperativa de producció 
d’energia renovable en un 
període no superior a 6 
mesos, a qui contractar 
progressivament el 
subministrament d’edifi cis 
municipals.
Doncs sorpresa! L’equip 
de govern no ha fet res al 
respecte ni pensa fer-ho! 
Al·lega que s’ha fet un 
estudi econòmic (no el 
que demanava la moció) 
que indica que l’energia 
que contracta a ENDESA 
(una de les multinacionals 
que més contamina al 
món) és més barata (1c 
cada kWh!), que no té 
intenció de fer l’estudi 
que es demanava, i per 
tant no canviarà el model 
de consum energètic del 
poble. Això sí, després 
donen suport als acords 
de París en matèria de 
canvi climàtic o a convenis 
amb la cooperativa Som 
Energia. També tenen 
la barra de donar suport 
a l’economia circular o 
s’adhereixen a la Xarxa 
d’Economia Social i 
Solidària, on es treballa 
per a que les decisions 
no estiguin regides 
únicament per un benefi ci 
estrictament econòmic.
Tot segueix igual: diuen 
una cosa i en fan una 
altra. Com sempre.

PP
Moció mes juliol  rebutjant 
el referèndum il·legal 
anunciat pel proper 1        
d’octubre de 2017 
Atès que el President 
de la Generalitat, Carles 
Puigdemont ha anunciat 
la  pregunta i la data per la 
celebració d’un referèndum 
il·legal el proper 1 d’octubre 
de 2017. 
En el proper Ple Municipal 
de Juliol el Partit Popular 
de Palau-solità i Plegamans 
formularà  una proposta 
d’acord als Partits PSC, C’s 
i Catalunya Sí que es Pot, 
ja que els dirigents dels 
seus Partits han anunciat 
que  no estan d’acord amb 
la celebració unilateral 
d’aquest referèndum i 
que no comparteixen 
la pregunta:  “Vol que 
Catalunya sigui un Estat 
independent en forma de 
República?”.  
Per tot això, el Partit 
Popular de Palau volem 
que l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans 
manifesti el seu compromis 
de no donar suport ni 
proporcionar medis, ni 
personal municipals 
el dia 1 d’octubre, en 
relació a la celebració 
del referèndum il·legal 
que es pretén celebrar. 
També proposarem que 
l’Ajuntament abandoni 
de forma  immediata 
l’Associació de Municipis 
per la independència (AMI). 
Permetrà l’Alcaldessa de 
Palau-solità i Plegamans 
que per l’1 d’octubre es 
facin servir instal·lacions o 
mitjans municipals per la 
celebració del  referèndum 
il·legal que ha estat 
anunciat pel Govern de la 
Generalitat de  Catalunya?. 

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Temps per refl exionar
Hem entrat en aquest 
període de temps d’estiu 
que et dona la sensació 
que tot  s’alenteix i per 
tant es un bon moment 
per refl exionar sobre els 

L’Ajuntament no es fa 
responsable del contingut 
inserit pels diferents grups 
municipals i pels regidors 
no adscrits. Aquests textos 
tan sols expressen la 
seva opinió i no pas la de 
l’Ajuntament.
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Sovint assessores parelles homosexuals pels problemes 
que poden trobar en inscriure el seu fill. Que pugui néixer 
tampoc deu ser fàcil. 
Hi ha diversos processos, que són utilitzats per parelles 
heterosexuals, homosexuals, famílies monoparentals... La 
reproducció assistida, com la inseminació en vitro, pot ser 
senzilla però es pot complicar i que no arribi l’embaràs. Llavors 
hem d’anar a la gestació subrogada; és a dir, que una tercera 
persona portarà el bebè a la panxa, aportant o no càrrega 
genètica. Es valora cas per cas. N’hi ha en què el pare i la 
mare aporten la seva càrrega genètica però l’embaràs té lloc 
en el cos d’una altra dona. 

Hi ha qui fa la inseminació amb un amic en lloc d’anar a 
la clínica?
Desaconsello totalment recórrer a un amic, o a comprar 
l’esperma per internet, per  200 o 300€, i quedar-te embarassada 
a casa. Pot haver-hi malalties, incompatibilitats enormes entre 
òvul i esperma... A nivell legal les conseqüències també poden 
ser molt greus i a llarg termini. L’amic pot canviar d’opinió i 
penedir-se del pacte. Tindria drets legals sobre el bebè i pot 
reclamar la paternitat. Com el fill, quan sigui gran, pot sol·licitar 
que es reconequi per una herència, per exemple. Cal fer-
ho sempre en una clínica, on es donen totes les garanties 
mèdiques i legals. És molt important.

Les clíniques tracten igual a les lesbianes que a parelles 
heterosexuals?
N’hi ha que no són gaire gayfriendly i no volen tenir la clínica 
plena de lesbianes i no ofereixen totes les possibilitats que 
té la reproducció assistida, com la tècnica ROPA (Recepció 
d’Òvuls de la Parella), que hem fet la meva parella i jo. Una 
aporta l’òvul, la càrrega genètica, que s’insemina amb una 
donació. L’altra és qui gesta l’embrió, qui té l’embaràs. És una 
tècnica meravellosa perquè fa que les dues siguin mares a la 
vegada. Hi ha moltes clíniques importants a Espanya que no 
la fan si no hi ha una causa mèdica. La llei no diu això, en cap 
moment. Només cal que les pacients vulguin aquesta tècnica 
i es pugui fer. 

S’assembla a la gestació subrogada, que és alegal, no?
A Espanya el negoci de fer una subrogació és il·legal, amb 
penes de presó per als pares i per a la gestant. Però si ho fas 
en un país on és legal no hi ha cap problema en tornar, sempre 
i quan es faci bé. Es vol evitar que hi hagi compravenda i tràfic 
de nens. Els requisits estan molt ben estipulats. Però tot i així 
hi ha gent a la que han enganyat, que han anat a països no 

fiables i s’han trobat tot tipus de dificultats. I és un problema, 
perquè és una família amb un bebè. S’ha de trobar una sortida 
perquè el nombre de famílies que fan aquests processos està 
creixent i s’ha de protegir el bebè. Per això Espanya ha pres 
una postura suau en aquest tema. No deixa que es faci aquí 
però si es fa fora s’arreglen els papers.

Els papers correctes són els dels Estats Units?
Sí. I els d’Ucraïna. Tota la resta de països són conflictius, 
encara que hi ha moltes empreses espanyoles que et venen 
Mèxic, Nepal... A Estats Units la subrogació costa uns 
150.000€. A Ucraïna, uns 60.000€. Però a Ucraïna només 
ho poden fer parelles heterosexuals, casades i que tinguin 
problemes mèdics. Ni gais ni dones solteres.

Se solapen les discriminacions. També l’econòmica.
Totalment. Tots aquests temes amaguen discriminacions. 
Una cosa és la llei i l’altra és el dia a dia. Estem molt lluny de 
la igualtat. Per això cal continuar lluitant. Els gais que volen 
ser pares i no tenen un poder adquisitiu molt elevat tampoc 
poden recórrer a la subrogació. Només els queda l’adopció, 
però també és llarga i complicada. Moltes famílies desisteixen 
i opten per la subrogació. L’adopció és ràpida si adoptes un 
nen o nena amb dificultats o malalties.  

Legalitzar la gestació subrogada ho simplificaria tot.
S’ha de regular. La demanda és molt gran, no sols 
d’homosexuals, també d’heterosexuals que no poden tenir 
fills. A les noies se’ns permet la reproducció assistida i la 
tècnica ROPA, que al final és gestació subrogada dins la 
parella. Però què passa amb el noi solter o amb la parella 
d’homes que volen tenir nens? Això és discriminació negativa. 
S’ha de solucionar i es farà. N’estic seguríssima.

Hi ha col·lectius que hi estan en contra.
Sobretot sectors feministes. Estan fent un mal... Tenen un enfoc 
molt equivocat. Diuen que s’utilitza el cos de la dona, que es fa 
servir només per tenir nens i no és així. És una persona que ha 
decidit lliurement ajudar una altra. De la mateixa manera que 
pots donar òvuls per ajudar altres famílies. No t’utilitzen com a 
objecte. No és una obligació. És un desig, el d’ajudar, i el fas 
amb tots els drets. No es parla de cobrar perquè aleshores ja 
no seria voluntari, sinó un negoci. Però sí s’han de compensar 
les molèsties d’un embaràs i tot el que implica, de la mateixa 
manera que es compensa per donar òvuls o esperma però 
no es compra la càrrega genètica. Amb la subrogació seria el 
mateix.

“Fa anys que em dedico a crear famílies”, afirma aquesta advocada que per vocació, esforç i mèrit s’ha convertit 
en una autoritat en els processos que permeten ser pare o mare de forma no natural. En sap tant que el govern 
espanyol li va encarregar la redacció del projecte de llei sobre gestació subrogada o ventre de lloguer. S’ha quedat, 
però, al calaix de l’aleshores ministre Alfonso Alonso. Aquest és un dels camins que porten a crear una família. Tots 
ells són complexes. Cal vèncer obstacles, més si no s’és una parella heterosexual: “Una cosa és la llei i una altra és 
el que passa al carrer. Si surts de la norma topes amb discriminació i dificultats”. Ho sap per feina i de primera mà. 
Ella i la seva parella, una altra dona, són mares de dos fills. Està a punt d’obrir www.lesdigital.es per oferir informació 
veraç sobre tot plegat. “És meravellós quan t’envien una foto amb el bebè i et diuen que sempre et recordaran”.

L’ENTREVISTA

Teresa Castillo, advocada especialista en família i 
medicina reproductiva

“Segueix havent-hi 
discriminacions. Una 
cosa és la llei i l’altra és 
el dia a dia, i estem molt 
lluny de la igualtat.
Cal continuar lluitant”
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