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L’edició del Butlletí Municipal de novembre, entre d’altres 
temes, destaca la informació relativa a dos dels principals 
elements que marquen la gestió d’un govern municipal: 
les ordenances i els pressupostos municipals. Tots dos 
han estat aprovats de forma provisional, però ja marquen 
les directrius que l’equip de govern vol establir per a l’any 
2018. Els comptes per al proper exercici pujaran fins els 
16.993.866,04 euros.

L’aprovació provisional d’ordenances i del pressupost, 
és el primer pas per poder finançar els serveis, les 
prestacions socials, els equipaments i el manteniment 
de l’espai públic.

També podeu consultar en la nova edició del Butlletí 
Municipal el nou cartipàs municipal després de la sortida 
del govern dels tres regidors del PDeCAT-Demòcrates, 
els cinc equips que opten a fer l’avant-projecte de la 
nova Biblioteca; l’inici del curs en Can Periquet, el segon 
institut de la vila; l’èxit de la primera edició de La Nit de 
l’Esport; o millores a la via pública.
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Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de 
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a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication. 
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REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN

Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Règim Intern i 
Seguretat Ciutadan, Atenció Ciutadana, Empresa i Ocupació, 
Turisme.

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

Marc Sanabria Robledo (PSC). 2na Tinença d’Alcaldia. Regidor 
d’Economia, Comunicació, Joventut, Comerç, Participació 
Ciutadana i Transparència

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

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

Miquel Rovira Badia (PSC). 5a Tinença d’Alcaldia. Regidor 
d’Urbanisme, Habitatge, Esports, Cultura i Patrimoni.

OPOSICIÓ
Jaume Oliveras (PEDECAT-Demòcrates) Portaveu
Laura Navarro Ceballos (PEDECAT-Demòcrates)
Jordi Pujol Lozano (PEDECAT-Demòcrates)
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

elButlletínovembre20172



ACTUALITAT

L’Ajuntament aprova 
el pressupost de 2018 
que puja a 16,9 milions 
d’euros

La partida d’invesions per al proper exercici 
será d’1.053.561,80 d’euros

Les ordenances 
es congelen i el 
pressupost municipal 
s’incrementa en 
uns 125.000 euros 
respecte 2017

ESTAT DE DESPESES 
 
Denominació Euros
1  Despeses de personal 6.741.875,59
2  Despeses en béns corrents
    i serveis 7.407.579,91
3  Despeses financeres 89.200,00
4  Transferències corrents 720.699,93
5  Fons de contingència
    i altres imprevistos 87.000,00
6  Inversions reals 1.053.561,80
8  Actius financers 31.000,00
9  Passius financers 862.948,81

TOTAL  DESPESES 16.993.866,04

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Denominació Euros
1  Impostos directes 9.096.663,32
2  Impostos indirectes 215.000,00
3  Taxes i altres ingressos 2.466.937,75
4  Transferències corrents 3.941.193,45
5  Ingressos patrimonials 337.509,72
7  Transferències de capital 55.561,80
8  Actius financers 31.000,00
9  Passius financers 850.000,00

TOTAL  INGRESSOS 16.993.866,04

Les ordenances fiscals i el pressupost de 2018 es van 
aprovar al Ple Ordinari del mes d’octubre. Aquestes, tenen 
una variació mínima respecte l’any passat. Les ordenances 
es congelen i el pressupost s’incrementa en uns 125.000 
euros (0,90%) i es queda prop dels 17 milions d’euros. 

El pressupost es va aprovar amb els vots favorables del 
govern (PSC i Ganemos Palau) i del PDECAT-Demòcrates. 
En contra es van pronunciar ERC, ICV i PP, i es van abstenir 
Cs i el regidor no adscrit Miquel Truyols. Del Ple van estar 
absents el regidor de la CUP, Jordi Méndez, i el regidor no 
adscrit José Luis Heras.

El regidor d’Economia, Marc Sanabria va destacar l’estalvi 
que es genera i el baix nivell d’endeutament, “un dels més 
baixos en comparació amb els municipis del nostre entorn 
i amb els de Catalunya”.La previsió és que al 2018 hi hagi 
més ingressos provinents de la recaptació d’impostos, de 
les transferències de l’Estat i de l’IAE. Segons Sanabria, els 
pressupostos es van discutir fa mesos i no es preveu que 
l’actual situació a Catalunya tingui repercussió negativa: 
“Hem vist que hi ha una tendència en les liquidacions dels 

últims anys que ens permet fer aquest increment. Respecte 
el cobrament de l’IAE, no tenim cap novetat respecte les 
empreses que tributen a la nostra vila”.

Pel que fa a les despeses, els bens corrents i els serveis, 
i personal, són les que més pugen. Això ha estat el motiu 
de la baixada de 
les Inversions: 
“Malgrat que al 
2018 baixaran uns 
100.000 euros, 
continuarem fem 
feina a barris, 
espai públic, a 
parcs i jardins, 
i a diferents 
equipaments” ha 
dit el regidor. Per tant la capacitat inversora de l’Ajuntament 
“no es veurà trastocada, doncs tenim recursos d’anys 
anteriors; tenim un milió d’euros del pressupost nou del 
2018; i el mig milió d’euros de la nova biblioteca, que 
reafirma la nostra capacitat financera”.
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ACTUALITAT

L’equip de govern de Palau-solità i Plegamans reestructura 
el cartipàs municipal per la renúncia de PDeCat Demòcrates
L’Ajuntament ha modificat el nou cartipàs municipal arran 
de la renúncia a seguir formant part del govern dels tres 
regidors del PDeCAT, Jaume Oliveras, Jordi Pujol i Laura 
Navarro, com a conseqüència de l’actual situació política a 
Catalunya. Pel que fa a les carteres que van quedar lliures, 
aquestes han quedat repartides entre els 5 regidors del PSC 

i la regidora de Guanyem Palau, que ara formen el govern 
municipal. En l’organigrama de govern cal destacar que 
s’elimina Manteniment d’Edificis i Projectes que s’integra a 
Urbanisme, i Acció Social que ara passa a integrar Serveis 
Socials i Voluntariat, Cooperació i Solidaritat. Pel que fa 
a Espai Públic, ara quedarà dins de l’àrea de Via Pública.

Carmen Cabeza Nieto
Regidoria d'Educació, 

Escoles Bressol

Marc Sanabria
Robledo

Regidoria de Joventut

Miquel Rovira Badia
Regidoria de Cultura

i Patrimoni

Marc Sanabria
Robledo

Regidoria de Comunicació

Marc Sanabria
Robledo

Regidoria d’Economia  

Carme Sanz Cabero
Regidoria de Fires

i Mercats

Marc Sanabria
Robledo

Regidoria de Comerç 

Carmen Cabeza Nieto
Regidoria de Turisme

Carme Sanz Cabero
Regidoria de Via 

Pública, Mobilitat, 
Parcs i Jardins

Miquel Rovira Badia
Regidoria d’Urbanisme

i Habitatge

Carme Sanz Cabero
Regidoria de Serveis 

Municipals i Transport

Luisa Fernández 
García

Regidoria d’Acció 
Social i Igualtat

Carmen Cabeza 
Nieto

Regidories de Salut 
Pública, Sanitat i 

Consum

Luisa Fernández 
García

Regidoria de Medi 
Natural i Gestió 

Ambiental

Miquel Rovira Badia
Regidoria d’Esports

Carme Sanz Cabero
Regidoria de Festes 

Populars

Carme Sanz Cabero
Regidoria de Gent Gran

Àrea d'Educació
i Cultura

1a Tinença d'Alcaldia

Àrea d'Economia, 
Empresa i Comerç
2a Tinença d'Alcaldia

Àrea de Territori
i Serveis

3a Tinença d'Alcaldia

Àrea d’Acció 
Social

4a Tinença d'Alcaldia

Àrea de Ciutadania 
i Esports

5a Tinença d'Alcaldia
Carmen Cabeza 

Nieto
Marc Sanabria 

Robledo
Carme Sanz Cabero Luisa Fernández 

García
Miquel Rovira 

Badia

Teresa Padrós Casañas
Regidoria de Règim Intern, 

Seguretat Ciutadana,
Empresa i Ocupació

ALCALDIA

ORGANIGRAMA
EQUIP DE GOVERN
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ACTUALITAT

Can Periquet es converteix en el segon institut públic 
de la vila amb els primers 62 alumnes de 1r d’ESO
Palau-solità i Plegamans va estrenar al mes de setembre 
el segon institut públic del municipi: Can Periquet. L’han 
inaugurat 62 alumnes de 1r d’ESO, junt amb l’equip docent, 
format per 9 professionals. S’inicia així la transició d’un 
centre educatiu que anirà morint com a escola a mesura que 
els nens i nenes que hi estudien primària passin a l’ESO. Així, 
en aquest any acadèmic l’edifici acull alhora una escola amb 
tres cursos de primària (4t, 5è i 6è) i un institut (1r d’ESO).

L’inici del curs de 1r d’ESO va ser especial i emotiu. L’equip 
docent, encapçalat per la directora, Montse Pedrol, va donar la 
benvinguda als i les 62 estudiants. “Volem que sigueu feliços 
els anys que estudieu aquí, que us hi trobeu a gust i que hi 
hagi una molt bona convivència. Això s’aconsegueix parlant i 
expressant-vos”, els hi va dir Pedrol després d’esmentar la 
vocació per l’excel·lència amb la que neix l’institut. Tot seguit 
els va avançar que els primers dies els dedicarien a conèixer-
se els uns als altres.

Obres d’ampliació

Durant aquest estiu s’hi van fer els treballs necessaris per 
adaptar aules i espais interiors al nou alumnat de 1r d’ESO. 
A més ja estan en marxa les obres d’ampliació de l’edifici per 
adaptar-lo completament a les necessitats d’un institut. 

La nova construcció ja s’està aixecant al solar adjacent al 
recinte del centre. Els detalls del futur edifici i del projecte 
educatiu de l’Institut Can Periquet es van explicar en una 
xerrada oberta que es va dur a terme el 22 de març a la 
Masia de Can Cortès.

Tres instituts, mil estudiants

En total són 902 estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius els que hvanan començar el curs 2017-2018. La 
gran majoria, a l’Institut Ramon Casas i Carbó, el que fins ara 
era l’únic institut públic de la vila. 

La xifra total d’alumnat de secundària i estudis postobligatoris 
del municipi (1.028) es completa amb els 126 nois i noies 
que estudien ESO al centre concertat Marinada. Aquests 
últims van començar el curs aquest dimarts, junt amb els 
1.503 nens i nenes d’educació infantil i primària.

Palau-solità i Plegamans dóna 38 tones de roba 
usada a Humana per a dotar-les d’una finalitat social

1r semestre 2017 1r semestre 2016

12,81% més que al 2016

Estalvi de CO2 a l’atmosfera gràcies a la recollida

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, ha recollit 38.191 
kg de roba usada a Palau-solità i Plegamans durant el primer 
semestre de l’any. Aquesta xifra confirma la tendència a 
l’alça de la reutilització del residu tèxtil, la fracció recollida 
selectivament amb més potencial d’aprofitament, per sobre 
del vidre, el paper o el plàstic. Les donacions a Palau-solità 
i Plegamans representen un augment del 12,81% respecte 
el mateix període de l’any anterior (33.853 kg). 

Humana hi té instal·lats 18 contenidors on els ciutadans 
dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la 
llar que ja no utilitzen i als quals Humana dóna una segona 
vida. 

El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un 
estalvi important en les despeses de recollida i eliminació 
de residus sòlids urbans. La Fundació treballa dia a dia 
per a què la recollida selectiva de roba usada i la seva 
preparació per a la reutilització es consolidin com a part 
fonamental de la gestió de residus. 

38,19
kg

33,85
kg

121
tones

elButlletínovembre2017 5



REPORTATGE

L’hort social de Palau-solità i Plegamans: dues tones 
d’hortalisses ecològiques amb rerefons social

Disposar d’un hort on s’hi conrea ecològicament és 
fantàstic. També ho és tenir un espai per aprendre com 
respira la terra i dedicar-hi les hores d’oci. Però el millor 
és la cohesió aconseguida entre els usuaris, la solidaritat 
interna tenint en compte l’origen tan divers de cadascun 
d’ells. Aquesta és la principal virtut de l’hort social que 
impulsen l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i 
Humana Fundación Pueblo para Pueblo al costat dels Horts 

Municipals de Can 
Boada. 

Aquest hort social 
s’emmarca en 
un programa 
d’agricultura urbana 
anomenat 3C 
Conreem el Clima i 
la Comunitat, una 
iniciativa que va 

néixer a Lliçà d’Amunt fa tres anys i que actualment està 
present a quatre municipis catalans, entre ells a Palau-
solita o Plegamans.

Les xifres que dibuixen la trajectòria de l’hort social, actiu 
des de fa vuit mesos, són aquestes: hi ha vuit activistes 
actius, tots ells veïns de Palau-solità i Plegamans, que 

han produït gairebé dues tones d’hortalisses i verdures 
ecològiques. És una mitjana de 243 quilos per parcel·la, 
una xifra gens menyspreable per a unes persones la 
majoria de les quals no tenia cap coneixement previ 
d’horticultura. La producció és per autoconsum tot i 
que quan hi ha hagut un excedent rellevant ho han cedit 
solidàriament a Càritas.

Laureà Muñoz, de 77 anys, n’és un dels usuaris: “No tenia 
ni idea de treballar la terra i un dia em vaig proposar tenir 
un petit hort a casa. Va anar fatal! Em va cridar l’atenció 
el projecte del 3C i m’hi vaig presentar amb moltes ganes. 
En realitat no sabia res d’horticultura, el nom de moltes 
plantes ni em sonava! Però m’encanta anar-hi perquè em 
relaxa i no penso en res més mentre hi sóc”.

L’Ajuntament i Humana van signar al setembre del 2016 un 
conveni de col·laboració per a la implementació d’aquest 
hort social. El Consistori cedí el terreny agrícola i Humana 
el gestiona i hi proporciona un tècnic agrícola que forma 
als participants. Es va posar en marxa al passat febrer 
i, després de realitzar-ne la selecció d’usuaris, la majoria 
dels quals són derivats de Serveis Socials, el treball a 
la terra va començar al març amb la delimitació de les 
parcel·les, de 60 m2 cadascuna. La regidora de Medi 
Ambient i Gestió Ambiental, Luisa Fernández, indica que 

ANUNCI OFICIAL ANUNCI OFICIAL
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans en sessió de data 31 de juliol de 
2017 va aprovar definitivament el següent projecte:

Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior de la 
planta baixa sector est i planta primera posterior de 
la Masia de Can Falguera de Palau-solità i Plegamans.

Palau-solità i Plegamans, 27 de setembre de 2017

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, amb data 23 de juny de 2017, va 
aprovar definitivament el següent projecte:

Projecte Executiu corresponent a la Pavimentació de 
vials a Palau-solità i Plegamans.

Palau-solità i Plegamans, 27 de setembre de 2017

En els primers 
vuit mesos s’han 
produït gairebé dues 
tones d’hortalises 
i verdures 
ecològiques
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REPORTATGE

els objectius “són sensibilitzar la població en relació a un 
comportament sostenible amb el medi ambient, fomentar-
hi la cultura de l’agricultura ecològica a nivell local i 
promoure-hi la integració social”.

Norbert Froufe i Jordi Cabestany, ambdós de 60 anys, 
compartien un petit terreny a les hortes de Caldes de 
Montbui però s’han passat al 3C on també fan pinya. “En 
assabentar-me d’aquest projecte al Butlletí Municipal, em 
va interessar de seguida”, explica el primer, professor de 
primària a l’Escola Palau ara jubilat. “L’experiència m’està 
aportant més del que em pensava. Aquí hem format un grup 
humà que resulta molt interessant. Cadascú té les seves 
idees i el seu bagatge, faltaria més, però per damunt de tot 
hi he trobat una solidaritat interna molt maca. I tot plegat és 
gràcies en bona part a l’Albert”, afegeix. 

L’Albert Amorós, que n’és el tècnic agrícola, ha destacat 
des del principi la cohesió del grup: “Cadascú té la seva 
parcel·la però hi ha tasques comunes que cal fer entre tots. 
S’hi ha generat una bona dinàmica col·lectiva”. El Jordi 
Cabestany ho corrobora: “Tenim molt bon rotllo, l’ambient 
és molt maco, és molt important saber compartir i treballar 
en equip”. 

Juan Pedro Buendía, de 63 anys, és l’únic activista que 
encara està actiu laboralment, és director comercial 
d’una empresa d’exportació. “Em vaig aficionar a l’hort a 
Alemanya, em va ensenyar el meu sogre. M’encanta veure 
créixer les verdures i estar en contacte amb la natura”. 

L’Assumpció Bassa i la Paqui Carrillo són, de moment, les 
úniques dones activistes. Ambdues hi tenien experiència 
prèvia perquè han passat pels Horts Municipals i fins i 
tot la primera prové de pagès. “Som un grup molt divers 
i ens avenim molt”, destaca l’Assumpció, de 70 anys, “a 
més estic aprenent 
moltes coses 
sobre l’agricultura 
ecològica”. La Paqui, 
de 68 anys, reconeix: 
“Trobo molt creativa 
aquesta experiència, 
m’omple molt treballar 
la terra, pràcticament 
hi vinc cada tarda! I 
quin goig els tomàquets i les albergínies... Obres la nevera 
i hi sents l’olor, és tan natural! Compres un tomàquet del 
súper i no sap a res i no olora gens!”.

Un dels activistes més xerraires és el Casimiro Castillo, de 
65 anys. S’hi va apuntar com a entreteniment en jubilar-
se... i ha quedat atrapat per l’hort. “Aquest estiu no hem 
comprat tomàquets a la botiga. Quina diferència amb els 
que hem produït aquí, no hi ha color”, indica. “Vaig conèixer 
aquest projecte gràcies a la web de l’Ajuntament i hi vaig 
veure una oportunitat”, continua i assegura “sempre que hi 
vinc m’ho passo molt bé”.

L’Ajuntament i 
Humana van signar 
un conveni de 
col·laboració per 
implementar aquest 
hort social
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Seleccionats cinc equips arquitectònics perquè 
presentin dissenys de la nova Biblioteca Municipal
Cinc equips arquitectònics han estat seleccionats al 
concurs convocat per la Diputació de Barcelona amb 
l’objectiu d’escollir el disseny de la nova Biblioteca 
Municipal entre cinc avantprojectes. 

Els cinc equips guanyadors i que, per tant, poden presentar 
les seves propostes són: Baena Casamor Arquitectes 
BCQ, UTE: Col·lectiu Brusi & Pere Puig Arquitecte, Roldán 
Berenguer Arqts, Dilmé i Fabré Torras i Associats, Brullet de 

Luna i Associats

“ E s p e r e m 
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 Miquel 
Rovira, regidor de Cultura. “En aquests moments –matisa 
Rovira- 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. 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 avantprojectes 
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 Nostra Sra. de 
Montserrat, la plaça de l’Alzina i el carrer Juli Garreta. En 
l’apartat econòmic, s’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.

Millores a la vorera i l’asfalt del carrer Folch i Torres i 
projectes de reasfaltat en diferents espais de la vila

L’Ajuntament ha fet 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’edifici principal de 
l’Escola Josep M. Folch i Torres.
 
A més d’ampliar la vorera i fer-la accessible, s’ha renovat 
l’asfalt i l’enllumenat de tecnologia LED. Per últim, s’han 
pintat les places d’aparcament, que han augmentat 
respecte a les existents. Aquest tram del carrer ha 
quedat senyalitzat com a Zona 20. El pressupost total 
dels treballs i del material suma 61.418,76 euros.

Reasfaltats

En els propers mesos s’ha previst posar en marxa 
projectes de reasfaltat en diferents espais de la vila, 
per millorar el trànsit dels vehicles. Entre els carrers que 
es reformaran s’hi troben la Rambla del Molí, Arquitecte 
Puig Boada, Sant Jaume, Sant Joan, Flequers, Rajolers, 
Llibreteria, Migdia, Boters i Oficis. En el cas del carrer 

Sant Jaume, recordar que és un trajecte  no urbanitzat 
i que, amb aquests projectes, es pavimentarà només 
la part per on circulen els vehicles. L’import d’aquests 
treballs puja a un total de 127.121,84 euros (IVA inclòs).
“Amb aquesta acció continuem amb el nostre pla 
per rehabilitar i millorar tots els carrers de la vila 
en diferents fases”, ha dit la regidora de Via Pública, 
Carme Sanz.

En l’apartat econòmic, 
s’estima que la 
inversió inicial per fer-
la realitat serà d’uns 
4.200.000 euros 
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Més de 80 actes per a tots els gustos converteixen 
en un nou èxit la Festa Major de Palau-solità i Plegamans
Palau-solità i Plegamans va tancar la Festa Major 2017, 
després de cinc dies en què una multitud de persones va 
gaudir de prop d’una vuitantena d’actes. N’hi havia per 
a tots els gustos i edats: des de concerts fins a proves 
esportives, passant per diversos espectacles de cultura 
popular, festes, jocs, circ, activitats infantils... La Festa 
Major ha comptat enguany amb un pressupost aproximat 
de 200.000 euros.
 
Si bé es concentra en cinc dies de finals d’agost, la feina 
per organitzar-la es duu a terme durant mesos, amb les 
entitats que formen part del Procés participatiu de Festa 
Major i el col·lectiu jove que fa propostes al Mulla’t. “S’ha 
d’agrair molt tot el treball que fan les entitats. Són elles 

qui decideixen bona part del que es programa en la Festa 
Major”, va afirmar l’Alcaldessa, Teresa Padrós.
 
Carme Sanz, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Festes, 
reiterava l’agraïment a les entitats així com al personal 
de l’Ajuntament i totes les persones que col·laboren amb 
l’organització. La regidora troba que és un encert el Procés 
participatiu de Festa Major: “Enriqueix molt el fet que 
tothom hi digui la seva, així com les reunions, l’intercanvi 
d’opinions i que s’acabin votant les decisions quan no hi 
ha consens”. Una millora introduïda aquest any, segons 
Sanz, ha estat la posada en comú entre representants dels 
dos espais participatius, el de les entitats i el del col·lectiu 
jove (Mulla’t per la Festa Major). 

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

Durant tres dies –de l’1 al 3 de setembre- Fancon ha 
convertit Palau-solità i Plegamans en la capital catalana de 
l’oci alternatiu, amb més d’un centenar d’activitats. També 
s’ha consolidat com a punt de trobada de professionals: 
“És una plataforma on es creen contactes entre persones 
que volen crear un joc de taula, il·lustradors i editors”, 
exemplificava  Adam Torrus, de l’organització de Fancon.

“Ha estat espectacular. Hem millorat clarament l’afluència 
de públic de les edicions anteriors, assolint tranquil·lament 
els 6.000 visitants”, va comentar Adam Torrus. “Estem 
eufòrics –va afegir Torrus-. Agraïm molt totes les persones 

que ens han visitat i que ens donen moltes ganes de 
continuar i fer una cinquena edició encara més gran que 
la d’aquest any”.

La satisfacció és compartida per l’Ajuntament: “Fancon 
potencia un tipus d’oci basat en la socialització, educatiu 
i respectuós, alhora que actua com a dinamitzador de 
pimes i professionals creatius”, considera Marc Sanabria, 
regidor de Joventut. “L’Ajuntament felicita l’organització 
per aquest nou èxit i es compromet a col·laborar per dur a 
terme la cinquena edició”, manifesta el regidor, qui agraeix 
que Fancon aposti per Palau-solità i Plegamans.

Més de 6.000 persones visiten i participen 
en el Festival d’oci alternatiu Fancon

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental 
ha aprovat el conveni interadministratiu de cooperació i 
col·laboració per a estudiar la viabilitat i l’eficiència de 
la prestació de forma unificada dels serveis de recollida 
de residus als municipis de Palau-solità i Plegamans, 
Polinyà i Sentmenat. Actualment els tres Ajuntaments 
presten cadascun d’ells el servei municipal de recollida de 
residus mitjançant forma de gestió indirecta, en regim de 
concessió. Tots tres contractes finalitzen entre el darrer 
trimestre de 2018 i principis de 2019. Els tres municipis 
comparteixen una agrupació natural, donada la ubicació 
veïna, les vies de comunicació i la ubicació de les plantes 
de tractament de destí dels seus residus.
        
L’estudi que es realitzarà contemplarà diferents vessants. 
Es farà una diagnosi de la situació del servei de recollida als 
tres municipis, avaluant al mateix temps hipotètics canvis 
de sistema. A més es plantejaran les possibles opcions 
de gestió unificada, analitzant detalladament recorreguts, 
freqüències, recursos materials i humans que intervenen, 

Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat estudien 
prestar conjuntament el servei de recollida de residus

per tal de determinar la proposta de recollida per cada 
fracció. Aquest estudi hauria de donar diferents propostes 
d’organització del servei futur, detallant acuradament quina 
serà la previsió d’estalvi econòmic i els avantatges per cada 
acció de reorganització de servei als respectius municipis. 
El cost màxim dels estudis que es realitzin en el marc 
d’aquest conveni serà de 18.000 euros.
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ACTUALITAT

Èxit de la primera edició de la Nit de l’Esport 

La  I Nit de l’Esport, celebrada el 29 de setembre, va 
reconèixer els mèrits esportius tant dels i les esportistes 
com de les entitats i equips del municipi que han tingut 
intervencions i actuacions destacades durant la temporada 
2016-2017. L’esdeveniment, organitzat per la Regidoria 

d’Esports de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, “ha 
volgut destacar l’esforç de tots aquells vilatans i vilatanes 
o institucions compromeses amb l’esport i el seu foment 
a la nostra població” ha dit el regidor d’Esports, Miquel 
Rovira.

Millor esportista masculí menor de 16 anys
1r Liam Arjona Hammersley

Millor esportista femenina menor de 16 anys
1era Laura Gómez Funes
2ona Aïna Bejarano

Millor esportista masculí major de 16 anys
1r Joel Navarro Gómez

Millor esportista femenina major de 16 anys
1ra Berta Busquets Laura Puigdueta i Laura Vicente
2n Amor Giménez Isern

Millor esportista masculí competint fora del municipi
1r Francisco José Molina Burgueño
2n Joan Palomeras Clavaguera

Millor esportista femenina competint fora del municipi
1era Jazmín Leah Arjona Hammersley
2ona Mara Sánchez

Millor entrenador/a del municipi
1r Joaquim Rocabruna Vilardell
2n Kevin Campos Bena
3r José Andrés Olivares Aguilera

Millor equip del municipi
1r OK Lliga Femení (Hoquei)
2n Primer Equip Femení (Futbol Sala)
3r Equip Femení de Gimnàstica Rítmica

Millor entitat esportiva en la promoció de l’esport
1r Hoquei Club Palau
2n Bitlles Catalenes

Reconeixement d’un equip per ascens o títol
-Equip femení Sub16A (Hoquei). Campiones de Catalunya
-Aleví 1 (Gimnàstica Rítmica). Ascens a Nivell promoció B
-Aleví A (Futbol). Ascens a Segona Divisió
-Aleví A (Futbol Sala). Ascens a Divisió d’Honor

Reconeixement d’una activitat esportiva de la vila
-Casal d’Estiu d’Hoquei
-Trial Day
-Vila Palau Bàsquet
-24h Futbol 7
-Milla Urbana
-Caminada Nocturna

Reconeixement al millor patrocinador
-Generali (Hoquei)
-Idefo (Bàsquet)

Reconeixement a esportista o directiu per trajectòria 
o implicació
Miquel Busquets, Nicolás Rodríguez, Luís González, 
Peter Nicolae, Josep Costajussà i Asens, Roque Lucas, 
Francesc Serracanta i Llacuna, Rocío González, Cristina 
Mañosa, Dani Salgado, Héctor Bueno.

Homenatge a la memòria d’un/a esportista local
-Maria Víctor

Premis i reconeixements
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Els joves escullen la proposta de ‘skatepark’ 
que més els agrada entre els dos dissenys plantejats

S’ha escollit un 
disseny però encara 
s’han de proposar 
algunes modificacions 
sobre la proposta 
guanyadora

El procés participatiu per decidir com serà el nou 
‘skatepark’ encara la recta final. La trentena de ‘skaters’, 
‘scooters’ i ‘bikers’ que hi han pres part ja han escollit 
una proposta entre els dos dissenys plantejats per l’equip 
tècnic, elaborats en base a les preferències expressades 
pels joves.  Amb tot, el projecte no està encara tancat 
del tot. Tres representants dels joves es reuniran de nou 
amb l’equip tècnic per proposar algunes modificacions 
sobre la proposta guanyadora. Volen ultimar detalls, 
com la disposició final dels elements amb què comptarà 
l’skatepark. 

El nou ‘skatepark’ es construirà entre el carrer Maria Aurèlia 
Capmany i la Ronda 
Verda de la Riera, 
al solar situat just 
davant de l’actual. 
El nou tindrà 
una superfície 
d’uns 800 
metres quadrats, 
aproximadament. 
La previsió és que 
les obres puguin 

començar el primer trimestre del 2018.

Tal i com subratlla Marc Sanabria, regidor de Joventut i 
de Participació Ciutadana, “el procés participatiu vinculant 
permet que els usuaris, els joves que practiquen aquests 
esports, se’l facin seu des de l’inici i que la pista respongui 
als seus gustos i necessitats”. 

L’afició i el sector del trial van gaudir l’últim cap de 
setmana  de setembre del XV Trial Indoor de Palau-solità 
i Plegamans al pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor.

Els campions de trial Toni Bou i Adam Raga van fer els 
seus respectius intents de batre dos rècord Guinness. 
Toni Bou ho va aconseguir en les dues modalitats a 
competició, salt en paret vertical i salt en paret vertical 
amb rampa. Ho va fer després de diverses exhibicions i 

reconeixements a les figures de trial. Després, a la nit, 
ràdio Flaixbac va fer la festa de cloenda del Vaparir Tour 
2017. Les grans marques del món del trial van exhibir 
els seus productes en una fira. I és que el programa 
estava farcit d’activitats, proves i exhibicions de trial, 
a més de sortejos i altres atractius. Moto Club Palau és 
l’entitat que organitza el XV Trial Indoor amb el suport 
de l’Ajuntament, Marsal Excavacions, EsportCat i la 
Diputació de Barcelona.

Dos rècords Guinnes al XV Trial Indoor de Palau
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qüestions extramunicipals 
o, sobretot, relacionades 
amb el Procés 
d’independència de 
Catalunya. Sabíem que 
aquesta mai seria una 
qüestió pacífica, però per 
damunt de tot calia fer 
prevaldre un projecte de 
poble i uns compromisos 
que, al menys per la nostra 
part, s’adeqüessin a les 
propostes contingudes 
en el nostre Programa 
Electoral, al menys pel 
que es referia a les àrees 
de Govern que teníem 
encomanades.
Malgrat la nostra clara 
influència, des de l’interior 
del Govern municipal, no 
va ser del tot possible 
aconseguir que el 
passat dia 1 d’octubre 
els nostres ciutadans 
poguessin votar en les 
mateixes condicions que 
en qualsevol altre comici. 
La negativa a delegar-
nos les competències 
pel Referèndum, unida a 
d’altres situacions que des 
d’un punt de vista pràctic, 
complicaven el dia a dia 
de la gestió municipal per 
una clara incompatibilitat 
ideològica, ens va fer 
portar l’assumpte davant 
les bases dels nostres 
partits, qui van decidir 
per àmplia majoria que 
PDECAT-DEMÒCRATES 
abandonés el Govern. 
No per això, deixarem de 
vetllar perquè la totalitat 
dels compromisos 
subscrits tirin endavant. 
Seguirem treballant amb 
totes les nostres forces 
tant pel país com pel 
poble!.

Ganemos
Palau
Aquests últims dies hem 
viscut a Catalunya una 
escalada de la tensió que 
ha culminat amb la votació 
del passat 27 d’octubre 
al Parlament sobre la 
declaració unilateral de 
la República Catalana i 
amb la posterior activació 
de l’article 155 de la 
Constitució per part del 
Govern del Partit Popular. 

la moció que presentem 
redactada per l’ACM i l’AMI, 
on el punt primer d’acord 
demanava donar suport al 
Parlament per aplicar els 
resultats de l’1-oct segons 
la llei del referèndum i la de 
transitorietat i fundacional 
de la República. És a dir, 
ells no volen transigir però 
ens demanen a nosaltres 
que cedim en el que ja 
hem dit mil vegades que 
no cedirem, la creació de 
la República Catalana per a 
totes i tots. No han mogut 
un sol dit contra el 155. 
Quan llegeixin aquest escrit 
hauran canviat molt les 
coses, esperem que per a 
bé.  
Salut i República. 

C’s
El valor de la convivencia
Todos somos conscientes 
de la importancia 
de las relaciones 
interpersonales. Nos 
enriquecen y nos hacen 
crecer como personas 
y como sociedad. Nos 
aportan seguridad 
y confianza en el 
futuro al minimizar los 
riesgos de que se 
produzcan situaciones 
conflictivas. Predisponen 
a la colaboración entre 
los miembros de la 
comunidad y generan 
oportunidades fruto de 
un fluido intercambio de 
información. 
 Corresponde a los 
representantes públicos 
de esta sociedad velar por 
que la convivencia esté 
garantizada, fomentando 
la cohesión, patrocinando 
actividades que faciliten el 
contacto y la participación 
de los miembros de su 
comunidad y evitando lo 
máximo posible tomar 
decisiones que generen 
enfrentamiento y división. 
Esta es su primera y 
principal obligación. 
Todo lo demás pierde su 
sentido en el momento 
en que no se cumple la 
primera.
Vivimos tiempos 
complicados con una 
sociedad polarizada entre 
“los unos y los otros”. Es 

PSC
És el moment de canviar 
el rumb de la política a 
Catalunya
El passat 27 d’octubre, el 
Parlament va declarar de 
forma unilateral, il·legal 
i antidemocràtica la 
República catalana, amb 
la meitat de la cambra 
buida evidenciant la 
fractura social del país. 
Va ser un greu error i 
una irresponsabilitat. 
S’ha posat en risc les 
institucions d’autogovern, 
el progrés econòmic i la 
convivència a Catalunya. 
Com havíem advertit des 
de fa temps, situar les 
institucions catalanes 
fora de la legalitat tindria 
greus conseqüències. 
Hem treballat de valent 
per evitar-ho. I volem 
agrair el suport rebut 
en reconeixement al 
nostre esforç. Però 
malauradament no 
ens n’hem sortit. Per 
això ha estat inevitable 
l’aplicació de l’article 
155, i així emprendre les 
actuacions necessàries 
per restituir la vigència de 
l’Estatut de Catalunya i 
de la Constitució, garantir 
la seguretat jurídica 
i recuperar el normal 
funcionament de les 
institucions. Per tant, 
valorem molt positivament 
la ràpida convocatòria 
d’unes eleccions el 
21 de desembre, que 
obrin una nova etapa 
política en el nostre país. 
Assegurarem així la unitat 
civil del nostre poble i 
la ràpida recuperació 
de la normalitat de les 
institucions catalanes.

PDECAT
Demòcrates
Referèndum i 
independència. les nostres 
raons per sortir del govern 
municipal.
L’acord de Govern subscrit 
principalment amb el PSC 
expressava compromisos 
només a nivell local, 
respectant sempre l’ideari 
de cada formació en 

Des de Guanyem, sempre 
hem deixat clar que 
estàvem en contra de 
l’aplicació del 155, però 
també de la DUI i que la 
única solució coherent 
era avançar en les línies 
de diàleg i evitar el xoc 
de trens. Vam condemnar 
la brutalitat de l’actuació 
policial durant els fets 
de 1-O i ara ens sumem 
a la condemna per la 
ingerència de l’Estat a les 
institucions catalanes. 
La situació d’extrema 
excepcionalitat en la 
que viu Catalunya també 
ha tingut repercussió a 
nivell local amb la decisió 
del PDeCat-Demòcrates 
d’abandonar el govern 
municipal. Decisió difícil 
però que respectem. 
Per part nostra, en tant 
que partit municipalista, 
mantenim l’objectiu i el 
compromís de treballar per 
millorar el nostre municipi 
i la vida dels nostres veïns 
i veïnes, millorar-ne la 
gestió i la implementació 
de les polítiques públiques 
del dia a dia des del 
govern. I ho fem amb el 
repte i la responsabilitat 
que comporta assumir la 
regidoria d’Acció Social.  

ERC
No al 155 sí a la nova 
república 
Quina llàstima, quina pena 
i quina vergonya. El passat 
24 d’octubre es va celebrar 
un ple extraordinari per 
demanar  la no aplicació 
de l’art. 155 i per instar al 
Govern de Catalunya que 
fes efectiu el mandat de 
l’1 d’octubre.  Vam veure 
com, com era d’esperar, el 
PP i C’s van votar en contra 
d’aquesta moció amb els 
arguments sobradament 
coneguts i trillats. 
La vergonya arriba quan 
ICV decideix abstenir-se i 
el PSC i Ganemos hi voten 
en contra. Vergonya d’uns 
representants que s’omplen 
la boca de paraules però 
no tenen cap intenció 
de convertir-les en fets, 
dret a decidir mentre no 
s’hagi d’exercir, critiquen 
que no vulguem modificar 
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ICV
Els drets es 
conquereixen, i es 
defensen
D’això anava el ple 
extraordinari del passat 
dia 24, de la defensa 
d’un dret aconseguit 
desprès de molta lluita 
i que ara ens han pres; 
l’objectiu era que el 
ple de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans 
aprovés una moció de 
rebuig a l’aplicació de 
l’article 155. 
Davant la negativa 
dels grups promotors 
a esmenar la proposta 
d’acord per a  que 
aquesta expresses 
estrictament el rebuig i la 
condemna per l’aplicació 
del 155, ICV va veure’s 
obligada a abstenir-se.
Entenent que, el  que 
cal en aquests moments 
foscos és el front 
comú del catalanisme, 
independentista o no, 
a l’endemà ICV va 
presentar un nou acord 
al ple per tal de sumar el 
recolzament de la majoria 
catalanista a l’ajuntament. 
Aquesta proposta va 
ser aprovada i, per tant, 
es va aconseguir que 
l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 
es sumi a tots els 
ajuntaments que han 
mostrat mitjançant acords 
de ple el seu  rebuig a 
l’aplicació de l’article 155. 
Perquè això ja no va 
només de l’autonomia de 
Catalunya, el PP està fent 
servir mesures d’excepció 
que poden portar a una 
involució democràtica 
a tot l’estat. Avui és 
Catalunya, però demà 
pot ser qualsevol dret o 
llibertat i per això, també 
al nostre poble,  hem de 
treballar amb unitat per 
fer front a aquests atacs.

PP
Restaurar la democracia y 
las libertades en Cataluña
En Cataluña se van a 
restaurar la democracia 

mes complexa i quan 
llegiu aquest butlletí es 
impossible imaginar a 
hores d’ara en quina 
situació ens trobarem.
En el darrer Ple Municipal 
es varen aprovar els 
pressupostos  per el 
proper any, per tant el 
Govern Municipal, malgrat 
esta en minoria desprès 
de la sortida del grup 
PDeCAT-Demòcrates  te 
a les seves mans els 
mecanismes per que 
el nostre Ajuntament 
segueixi funcionant amb 
absoluta normalitat,  
i ara, donades les 
circumstancies, també 
serà el moment de 
veure si aquest govern 
serà capaç, quan li faci 
falta, de  trobar punts 
d’acord  per tirar endavant 
decisions importants. 
També a partir d’ara  el 
que cal que tinguem 
clar, els que tenim 
responsabilitats com a  
càrrecs electes, almenys 
per la meva part serà  així, 
es que no s’agreugi la 
disjuntiva social, es una 
responsabilitat que cal 
assumir pel be del nostre 
poble i en conseqüència 
per el nou país que volem 
construir. 

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.

importante que seamos 
conscientes de lo frágil 
y vulnerable que es la 
membrana que cohesiona  
a nuestra sociedad y 
evitar que el virus de la 
desconfianza se instale 
en nosotros evitando la 
tentación de pensar que 
cualquier tiempo pasado 
fue mejor.

CUP
Suspenem l’activitat 
política institucional
Des de la CUP volem fer 
pública la més ferma 
repulsa als fets que estan 
succeint al nostre país 
les darreres setmanes, 
practicant-se judicis i 
detencions polítiques i 
violant drets fonamentals, 
cosa que mostra una 
clara voluntat de reprimir 
les llibertats individuals 
i col·lectives del nostre 
poble per part de l’estat 
espanyol i el règim del 78 
que el sustenta.
Davant d’aquests fets, 
i de l’estat d’excepció 
al que s’han sotmès les 
institucions catalanes, 
l’Assemblea Local 
de la CUP ha decidit 
suspendre l’activitat 
política institucional del 
Grup Municipal CUP-CAV-
PA i centrar tota la seva 
activitat al carrer. És el 
lloc on podem lluitar per 
fer prevaldre el resultat 
del referèndum de l’1 
d’octubre, ja sigui fent 
front a qui ens vol destruir 
com a poble, com davant 
de qui ens vol sotmetre 
a acords allunyats del 
resultat que es va obtenir 
a les urnes.
Per tant, deixarem de 
participar als diferents 
òrgans col·legiats on 
tenim representació de 
manera temporal, fins que 
es restableixin els drets 
civils fonamentals que 
permetin l’exercici normal 
de les funcions dels 
càrrecs electes, o fins que 
l’assemblea ho estimi 
convenient.

y las libertades y los 
catalanes tendrán la 
oportunidad de decidir su 
futuro el próximo 21 de 
diciembre.
El Gobierno de España ha 
hecho lo que la cobardía 
del Gobierno de la 
Generalitat no fue capaz: 
llamar a unas urnas en un 
marco legal absolutamente 
garantista para que los 
catalanes decidan qué es 
lo que quieren hacer en su 
futuro.
Puigdemont y su gobierno, 
Forcadell y la Mesa del 
Parlament ya son el 
pasado y los jueces van a 
determinar su futuro. En 
España hay separación de 
poderes e independencia 
judicial y esto no les va a 
salir gratis ni va ha quedar 
impune.
Hace unos días fueron 
cesados todos los 
miembros del Gobierno 
de la Generalitat y 
de las agencias que 
habían participado en la 
propaganda de la sedición 
y, a partir de ahora, va a 
haber una buena gestión 
de los recursos públicos 
de los catalanes, mediante 
la aplicación constitucional 
del artículo 155 aprobada 
en el Senado  por una 
amplía mayoría.
Desde el PP vamos a 
trabajar para coser la 
fractura social en la 
que han ahondado los 
grupos independentistas 
y  comenzar a recuperar la 
economía catalana que tan 
tocada ha quedado.

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Escric aquestes línees 
en uns moments molt 
complicats per el nostre 
país, desprès de que en 
el Parlament de Catalunya 
fos declarada la DUI i que 
seguidament el Govern 
Central apliques l’article 
155 i que anuncies una 
convocatòria d’eleccions 
per el 21 de desembre. 
Dia que passa  la situació 
s’està fent  cada cop 

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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‘Tiempo Nuevo’ ha tingut èxit al Teatre de la Vila?
Va anar molt bé, vam omplir les dues sessions, els dies 20 i 21. 
Molta gent em va comentar que no puc dir que no sigui profeta 
a la meva terra i que també hauríem omplert tres sessions. 
Això m’enorgulleix. Estic molt content d’haver tornat als 
escenaris aquí, després d’una lesió. No va ser una actuació 
decidida com a empresari, vam haver d’adaptar un espectacle 
pensat per a la Sala Barts, amb 1.200 localitats, per fer-lo al 
Teatre de la Vila. 

Què hi has guanyat, doncs?
Vam venir per raons morals i sentimentals. He guanyat retrobar-
me amb la Casa d’Andalusia, amb la gent que em va veure 
néixer. S’ha de dir que no s’hauria fet sense el suport de la 
Federació Andalusa de Comunitats i vaig poder convidar a una 
artista jove. En aquest cas, a la pianista Miranda Fernández. 
N’estic contentíssim; té moltíssim talent.

Un ‘bailaor’ professional format a la nostra Casa d’Andalusia.
Sóc un privilegiat per ser qui sóc a la meva edat. Els 9 anys de 
formació a la Casa d’Andalusia em van anar molt bé, però va 
arribar un punt en el que havia d’avançar, quan em vaig adonar 
que volia ser ‘bailaor’. Destaco en la meva formació, com a 
mentor, a Javier Jurado, que avui forma part del meu equip. Em 
va donar l’oportunitat d’iniciar-me a la seva companyia; he après 
molt d’ell. També de la ‘bailaora’ Raquel de Luna, a Màlaga.  

Vas estar-hi molt de temps, a Màlaga?
És on vaig viure les primeres experiències de flamenc més 
‘jondo’, més intern. Allà vaig veure quin estil de flamenc i 
d’imatge volia donar. Hi vaig treballar molt i vaig viure moltes 
experiències, com ballar per al xeic propietari del Málaga Club 
de Futbol. Des de molt jove he viatjat moltíssim, he vist molt de 
món i he conegut moltes persones.

I ara què? On et podrem veure actuar?
He de fer un respir. Em van donar l’alta el mateix dia que 
actuava a Palau. He de recuperar-me i regenerar-me com a 
artista. Són espectacles molt durs, amb molt de ritme, molta 
canya. És cansament físic i emocional. També pel fet de 
gestionar una companyia i un equip de 19 persones. Palau 
havia de ser el final d’una gira que va començar a la Sala 
Barts. Vaig haver de cancel·lar set funcions al Reina Victoria 
de Madrid. El genoll no va aguantar. Em feia molta il·lusió, 
hi tenia moltes expectatives, però hem hagut d’ajornar-ho. 
L’interès del Reina Victoria segueix, però s’ha de gestionar tot 
des de zero un altre cop. Lluitaré, però deixar de ballar... mai!

L’espectacle ‘Tiempo Nuevo’ porta un nou flamenc?
Té diversos significats. A nivell personal, un canvi respecte al 
meu passat. Se’m va qüestionar que tornés als escenaris per 
una lesió i dues operacions. Vull plasmar en un escenari el 
temps que vaig passar, el temps on em trobo i el temps al 
qual vaig. I sí, també volia fer un espectacle innovador, actual, 
comercial. Hi ha gent que no ha vist mai un espectacle de 
flamenc perquè el consideren tancat. Volem fer un flamenc 
que pugui atreure a tot tipus de públic i que no s’avorreixin. 
Volem portar un nou temps per al flamenc.

Que pugui agradar als no experts.
Exacte, a tothom. Perquè, parlant clar, dels experts no 
mengem, sinó de les persones que compren una entrada. Això 
sí, és molt important que els experts et reconeguin. Estic en 
un moment en què se’m destaca com un dels ‘bailaores’ de 
referència, com a innovador i jove. Això m’omple, però no és 
suficient. Has d’omplir teatres.

Has tingut crítiques per ‘trencar’ amb el flamenc?
I tant. Però també han fet que se’m conegui. En aquesta 
professió no tot és bonic. És dura. Reps crítiques i elogis. A 
ningú li agrada que li diguin que trenca el flamenc, tot i que, 
ben mirat, sí volem trencar barreres. El flamenc ha arribat molt 
lluny. És una dansa patrimoni de la humanitat, i això és molt 
gran, però s’està perdent tot per manca de públic, per tancar-
nos en un món no comercial. Dins la puresa i els marges del 
flamenc, si ballo és perquè comprin una entrada i vinguin a 
veure’m.

T’ha perjudicat el fet d’haver participat en un ‘reality’?
D’una banda, sí; de l’altra, no. No me’n penedeixo perquè si no 
ho hagués fet potser ara no seria aquí. Alguna gent va canviar 
la seva mirada, veient-me com a un noi arrogant; una imatge 
que jo no volia transmetre. Però al final, tot passa i la gent se 
n’oblida. Si faig teatre no és per haver sortit a la televisió, sinó 
perquè tinc potencial i el meu producte és bo i potent.

Vivim un moment polític complicat. Com ho solucionaries? 
Crec que ambdues parts no li estan fent cap bé al poble. 
Sobretot vull transmetre el meu suport als companys del món 
de la dansa i l’espectacle. És una desgràcia que s’hagin hagut 
d’anul·lar moltes actuacions a Barcelona i que l’índex de venda 
d’entrades hagi baixat un 70%. Ànim! Els artistes estem junts 
per afrontar tot això i molt més. Jo intentaria dialogar i veure 
què vol la gent. No vull la independència però tampoc vull que 
estiguem en un món on no puguem ni parlar.

Amb només 23 anys, David Gutiérrez s’ha fet ja un nom al món del flamenc. “Vaig començar a ballar amb només 
4 anys”, recorda. “No vinc de cap nissaga. La meva germana ballava a la Casa d’Andalusia i a mi m’agradava i la 
volia imitar. Poc a poc va passar de ser un hobby a una professió”. “El ball és una forma de viure. Molt poca gent 
pot treballar en allò que ama i l’inspira, però a vegades ens hi bolquem tant que oblidem què és la vida”, reflexiona. 
“Em vull morir deixant enrere un munt de persones que puguin dir que les vaig ajudar, que era bona persona, un 
bon artista i un gran professional. A mi m’han ajudat i vull retornar-ho”, comenta, també en el sentit de donar espai 
a noves promeses en els seus espectacles. Recull elogis amb ‘Tiempo Nuevo’, produït per la companyia que ell 
mateix ha creat. Després d’omplir la Sala Barts de Barcelona, al juny, l’ha portat al Teatre de la Vila aquest octubre.

L’ENTREVISTA

David Gutiérrez, ‘bailaor’ flamenc

“M’omple que se’m 
destaqui com un dels 
‘bailaores’ de referència. 
Però això no és suficient. 
Has d’omplir teatres”
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