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TELÈFONS D’INTERÈS
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 
Institut-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

Segueix-nos a

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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EDITORIAL

En aquesta edició del Butlletí Municipal es fa un re-
pàs de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans 
2019, amb un àlbum de fotos que conté les imatges 
de les principals activitats programades. També es 
parla de l’inici del curs escolar, amb més de 2.500 
alumnes, i de la campanya Mòbil-xup, un projecte de 
les Escoles Bressol Municipals. La Diada Nacional de 
Catalunya és un dels temes centrals d’aquest núme-
ro, amb una  recopilació de fotografies de l’ofrena i 
dels actes commemoratius.

Podreu trobar informació d’una nova edició del Festi-
val d’oci alternatiu Fancon, que va tenir lloc durant el 
mes de setembre i que va comptar amb l’assistència 
d’unes 9.000 persones. En la part central del Butlletí 
trobareu els detalls del reconeixement institucional 
que se li va fer a la jugadora d’hoquei patins, Berta 
Busquets, per la consecució del Mundial de selecci-
ons al campionat celebrat a Barcelona.

El mes de setembre també ha acollit la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat i la Setmana Europea de l’Esport, 
amb diferents activitats organitzades a la nostra vila. 
En aquest període ha finalitzat la inscripció al Con-
curs d’Emprenedoria 2019, amb un total de 10 projec-
tes inscrits. El guanyador o guanyadora es coneixerà 
abans deL Nadal. 

Així mateix, en aquestes pàgines us recordem que ja 
es poden seguir els plens municipals en directe per 
streaming des del canal de youtube de l’Ajuntament. 

Per últim, a la contraportada, destaquem l’entrevista 
personal a la jugadora d’hoquei patins, Berta Busquets.

Els plens municipals són l’últim 
dijous de cada mes al Saló de Sessi-
ons de la casa consistorial. Hi pots 
assistir presencialment o seguir la 
sessió plenària en directe a través 
de Ràdio Palau 91.7 FM o radiopa-
lau.cat. També es poden seguir en 
directe per canal de youtube de 
l’Ajuntament.

Els resultats de les votacions de cadascún dels punts del 
Ple els tindràs a l’instant al canal Twi�er de l’Ajuntament  
@palauplegamans
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La Festa Major 2019 va tancar 
amb un gran èxit de participació
Els concerts i les activitats infantils van ser els actes més 
multitudinaris, juntament amb la Cursa Maria Víctor

E l Castell de focs va anunciar la nit 
del dilluns 2 de setembre la fi de la 
Festa Major de Palau-solità i Plega-

mans 2019, que, enguany, va tenir lloc del 
29 d’agost al 2 de setembre. La vila va acollir 
una vuitantena d’actes per a tots els pú-
blics. Una programació que va ser fruit d’un 
treball conjunt entre el consistori i el Pro-
cés participatiu de Festa Major, format per 
una vintena d’entitats locals, els i les joves 
participants en el Mulla’t per la Festa Major i 
la taula de treball de l’Espai de Barrakes.

L’Alcalde, Oriol Lozano va agrair l’esforç 
de tantes persones que van fer possible la 
Festa: «Un cop finalitzada la Festa Major 
només em queda donar les gràcies a totes 
les entitats, brigades, tècnics, voluntaris 

i veïns i veïnes del poble que any rere any 
organitzen i col·laboren amb l’Ajuntament 
per oferir un munt d’activitats perquè tot-
hom en pugui gaudir».

El regidor de Festes, Jordi Plaza, va posar 
en relleu tota la feina que hi ha darrere l’or-
ganització de la Festa Major, un treball que 
es fa conjuntament amb les entitats. «Tam-
bé volem agrair la participació de la gent de 
la vila i dels nombrosos visitants que han 
volgut gaudir dels diferents actes progra-
mats aquests dies», va afegir el regidor. 

No tot s’hi val !
Enguany l’Espai de Barrakes i l’Ajuntament 

van treballar conjuntament en la campanya 
“No Tot s’hi Val !”, per lluitar contra les agressi-
ons sexistes, masclistes i LGTBI fòbiques en 

l’oci nocturn. Es va habilitar durant tots els 
dies La Karpalila amb agents de prevenció. A 
Barrakes també hi vam trobar la Karpassana, 
l’espai informatiu nocturn sobre temàtiques 
relacionades amb la salut, la sexualitat i els ris-
cos associats a l’alcohol o altres substàncies. 

Protocol de seguretat

L ’Ajuntament i la Policia Local han 
valorat positivament el funciona-
ment de l’espai de coordinació 

dels aspectes de seguretat que es va 
aplicar durant la Festa Major, en col·la-
boració amb la regidoria de Festes Popu-
lars, la regidoria de Seguretat, i els Mos-
sos d’Esquadra.

La Policia Local de Palau-solità i Ple-
gamans va coordinar les tasques amb 
la participació de les regidories de Se-
guretat Ciutadana i Festes Populars, 
Igualtat, Joventut, Esports, entitats 
organitzadores de la Festa Major, una 
empresa privada de seguretat i l’Asso-

ciació de Voluntaris de Protecció Civil 
i Mossos d’Esquadra.

Entre altres actuacions es va abordar 
el “botellot” i les conductes associades al 
consum de begudes alcohòliques al car-
rer; el protocol contra les agressions sexis-
tes i els diversos incidents que poden do-
nar-se durant o relacionats amb la Festa 
Major, sobretot en la franja nocturna.

La Policia Local, per indicacions de la 
regidoria de Seguretat Ciutadana, va realit-
zar durant el mes d’agost una campanya per 
conscienciar sobre l’incivisme que provoca 
el “botellot” i informar de les conseqüències 
i sancions que comporta beure al carrer. 
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Una vila viva i dinàmica!
Activitats per a tots els públics, tallers  
i espectacles a Palau-solità i Plegamans

L a nostra vila ha viscut una extraordinària edició de la Festa Major, 
plena de dinamisme, activitats diverses, per a tots els gustos, i de 
gran qualitat.

El bon temps ha portat a la vila una autèntica traca, esdeveniments 
d’àmplia repercussió i propostes més que rellevants. 

L’àmplia programació de la Festa Major 2019 ha permés  als veïns i ve-
ïnes de Palau-solità i Plegamans gaudir i participar dels diferents actes, 
escollits per a tots els públics, en els quals la cultura popular, la música, 
l’esport i la convivència han prés tot el protagonisme. 

Jocs infantils Sopar de Duro

Pregó amb l’actriu Dèlia Brufau

La Tabalada

Plaça de la Vila durant el pregó

Caminada Popular Maria Víctor

Actuació del grup FiliBusters a El Pati

Concert de l’Orquestra Maravella
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Tarda Castellera a la Plaça de la Vila

Ball de sardanes a la Plaça de la Vila

ColorRain

Cursa Maria Víctor

Correfoc

Tobogan d’aigua

Concert musical

Actuació del Centro Cultural Andaluz
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Més de 2.500 alumnes han  
iniciat el curs escolar 2019-2020

E l passat 12 de setembre, més de 2.500 
alumnes van iniciar les classes del 
curs escolar 2019-20 a Palau-solità 

i Plegamans. Ho va fer l’alumnat del segon 
cicle d’educació infantil i primària de les 
escoles Can Cladellas, Folch i Torres, Palau 
i Marinada. Pel que fa a l’educació secun-
dària obligatòria, també va ser el primer dia 
de classes a l’Institut Marinada, l’Institut Ra-
mon Casas i Carbó i l’institut Can Periquet 
tant pels cursos d’ESO com per les classes 
de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. 

L’escola Folch i Torres va iniciar el curs 
amb normalitat tot i que les obres de la 
nova coberta de l’escola no han acabat. Els 
treballs però, no afectaran el ritme de les 
classes i en un principi es podrà complir el 
temps establert per la seva finalització. 

EL CURS ESCOLAR 
2019-2020 EN XIFRES 

Aquest curs escolar 2019-2020 l’han co-
mençat 416 alumnes de segon cicle d’edu-
cació infantil (P3, P4 i P5), 956 d’educació 
primària i 781 d’ESO. Pel que fa a l’educació 
post obligatòria a l’Institut Ramon Casas i 
Carbó, sigui batxillerat o cicles formatius de 
grau mitjà, s’hi han matriculat 284 alumnes.

Les escoles bressol Patufet i el Sol han 
registrat 143 matriculacions d’infants de 0 
a 3 anys. La franja d’edat més nombrosa és 
la de 2 a 3 anys, amb un total de 74 nens i 
nenes als dos centres. 

Calendari  
escolar 
2019-2020
• El curs finalitzarà  

el 19 de juny de 2020. 

• Les vacances de Nadal 
es faran del 21 de desem-
bre del 2019 al 7 de gener 
del 2020.

• Setmana Santa,  
del 4 al 13 d’abril de 2020, 
ambdós inclosos. 

• Dies de lliure disposició 
no lectius són el 31 d’oc-
tubre i el 9 de desembre 
del 2019 i el 24 de febrer i 
el 29 de maig del 2020. 

• Tampoc seran dies 
lectius els dies de festa 
local: l’1 de juny i el 31 
d’agost del 2020.

Les escoles bressol inicien un  
projecte relacionat amb les noves  
tecnologies: Campanya Mòbil-xup
Amb aquesta iniciativa es vol treballar  
l’ús dels mòbils amb els infants d’edats inferiors

L es Escoles bressol municipals de Pa-
lau-solità i Plegamans, Patufet i El Sol 
han iniciat aquest curs 2019-2020 la 

campanya Mòbil-xup. Amb aquesta campa-
nya es vol conscienciar a tot l’ens educatiu 
dels infants (docents i famílies) a prendre 
consciència de la importància de fer un ús 
adequat del telèfon mòbil davant de i per 
part dels infants. Alhora també es vol pro-

porcionar a aquestes persones idees con-
cretes per garantir les bones pràctiques. 

Amb el temps i amb les noves tecnologi-
es el telèfon mòbil ha passat a fer la funció 
que abans feia el xupa-xup, en edats molt 
petites ja hi ha qui ofereix el seu fill o filla el 
telèfon mòbil com a eina d’entreteniment. 
D’aquesta premissa ha nascut el nom de la 
campanya: Mòbil-xup.

Es tracta d’un projecte integral que tre-
ballarà 3 àmbits: Formació amb l’equip do-
cent, difusió i xerrada amb les famílies i cre-
ació d’impactes publicitaris (eslògans) en 
els  diferents espais  de les escoles bressol.

La campanya ha sorgit com a iniciativa 
de l’Ajuntament de Palau-solità qui va enco-
manar a l’educadora Alba Castellví la redac-
ció del projecte i l’execució de la campanya. 

porcionar a aquestes persones idees con Es tracta d’un projecte integral que tre
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La Plaça de l’Onze de Setembre es va omplir 
per commemorar la Diada de Catalunya
Tot i la pluja, l’ofrena floral es va poder fer al monument de Rafael Casanova

P alau-solità i Plegamans va celebrar 
la Diada Nacional de Catalunya a 
la Plaça Onze de Setembre. L’acte 

institucional, festiu i obert a la ciutadania, 
va comptar amb la presència de l’alcalde, 
Oriol Lozano, regidors i regidores del con-
sistori, representants de diferents partits 
polítics, entitats, col·lectius i nombroses 
associacions.

Malgrat l’amenaça de pluja durant tot el 
matí, es va poder fer el lliurament i alçada 
de la senyera sense contratemps. A conti-
nuació es va donar pas a l’Ofrena floral al 
monument a Rafael Casanova dels mem-
bres de la Corporació Municipal en Ple i de 
les entitats, associacions i partits polítics. 
Van participar una quarantena d’entitats, 

a més dels partits polítics d’ERC, JxPalau, 
PSC, Primàries, Podemos Palau, Guanyem 
Palau, Palau en Comú, i la CUP.

Tot seguit, tant les entitats com el públic 
en general, es van traslladar a la Sala Poli-
valent per procedir a la lectura d’un parla-
ment institucional a càrrec del Casal de la 
Gent Gran i per gaudir de l’actuació de la 
formació Candombe Bantú.

A la mateixa Sala Polivalent, també es 
va fer la Ballada de Sardanes a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista i interpretada per 
l’Escola Municipal de Música; així com l’ac-
tuació del col·lectiu Músics per la Llibertat 
i de la Societat Coral la Unió.

Per finalitzar l’esdeveniment es va inter-
pretar el Cant dels segadors entre tots els 
assistents, i es va servir una copa de cava. 

Durant la Diada es va poder 
fer el lliurament i l’alçada de la 

senyera tot i el mal temps
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El Festival d’Oci Alternatiu 
Fancon se supera un any més
Unes 9.000 persones van passar entre  
el 6 i 8 de setembre per Palau-solità i Plegamans  
superant les xifres d’assistència dels anys anteriors

L a sisena edició del Festival Fancon 
ha superat totes les expectatives i 
s’ha convertit en una cita obligada 

per tots els amants de l’oci alternatiu. Han 
passat unes 9.000 persones durant els tres 
dies de festival a Palau-solità i Plegamans. 
De fet, el segon dia ja havien superat els 
7.000 visitants de l’any anterior. 

“Estem molt contents, aquest any ha 
sigut una versió més petita i més concen-
trada, sense la part de recreació històrica 
però hem buscat una alternativa amb el 
so² combat i l’esgrima antiga que ha fun-
cionat molt bé”, explicava Adam Torrus de 
l’organització en declaracions a Ràdio Pa-
lau. També comentava l’èxit d’una de les no-
vetats d’enguany, la part de les miniatures, 
que “ha agradat moltíssim i ha servit per 

suplir esdeveniments que es feien abans 
d’aquest tipus i així aquestes associacions 
s’han pogut trobar de nou per jugar, i alhora 
quan algú quedava eliminat podia gaudir 
de tot el que ofereix Fancon”, afegia Torrus. 

Dissabte 7 la Fancon va rebre la visita de 
les autoritats de l’Ajuntament amb el govern 
municipal i també altres regidors del consis-
tori. Eva Soler regidora de Cultura es va mos-
trar molt contenta per veure-hi tanta gent i 
que Palau-solità i Plegamans “es converteixi 
durant un cap de setmana en el centre de 
l’oci alternatiu i que alhora la Fancon serveix 
per potenciar un tipus d’oci basat en la soci-
alització i que és educatiu i respectuós”. 

Altres de les activitats que han tingut 
molt de ressò han estat el show de Wrest-
ling o l’Autocine, on es van vendre totes les 
entrades. Les persones assistents van po-
der gaudir de la pel·lícula Vengadores: Infi-
nity War i Vengadores: Endgame. 

I és que el festival ha organitzat més 
d’un centenar d’activitats relacionades 

amb tot allò que té a veure amb l’oci alter-
natiu: jocs de taula i educatius, videojocs, 
rol, literatura, il·lustracions, fira d’expositors, 
conferències, demostracions, concursos, 
retransmissions i un taller de podcast en-
tre moltes d’altres. 

Tot ha estat possible gràcies al temps i 
l’esforç d’unes 60 persones voluntàries. Han 
tirat endavant més de 100 activitats amb un 
èxit rotund. L’Ajuntament hi ha donat suport, 
a través de la cessió dels espais i d’un conve-
ni de col·laboració, que recentment s’havia 
renovat, augmentant la seva aportació amb 
2.000 € més, quedant en un total de 10.000 € 
pel pressupost de la 6a Fancon. 

Obert al públic el parc  
infantil de la plaça Dr. Robert

D es del passat divendres 13 de se-
tembre ja està obert al públic el 
nou parc infantil de la plaça Dr. 

Robert. 
Aquest projecte va sortir arran del 

resultat dels treballs realitzats pel Con-
sell d’Infants del municipi, en el qual es 

demandava renovar el parc existent 
per convertir-lo en un espai de joc que 
s’anomenarà; “La selva d’aventures”. 

Les obres van estar adjudicades a 
l’empresa HAPPYLUDIC Playground 
and Urban Equipment, S.L per un im-
port de 127.338,82 € amb l’IVA inclòs. 

Conveni de col·laboració

La jornada va ser possible 
gràcies a 60 voluntaris
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L’Ajuntament fa un reconeixement institucional 
a la Berta Busquets Segalés per guanyar  
el Campionat del Món d’Hoquei Patins
Durant l’homenatge, la jugadora va estar acompanyada de la seva família

L ’alcalde i regidor d’Esports, Oriol Loza-
no, i diferents regidors i regidores de 
l’Ajuntament, van fer el passat 12 de 

setembre un homenatge, i van felicitar en 
persona, a la Berta Busquets Segalés, per 
haver-se proclamat campiona del  món d’ho-
quei patins femení amb la selecció espanyola 
aquest mes de juliol, als World Roller Games.

L’Ajuntament va voler traslladar-li així un 
reconeixement per la consecució d’aquest 
campionat i per la seva trajectòria plena 
d’èxits i d’esforç amb el HC Palau. La Ber-
ta, acompanyada de la seva família, va re-
bre de mans de l’alcalde un trofeu i alguns 
obsequis. Durant l’acte es va projectar a la 
sala de plens un vídeo de la seva participa-
ció als World Roller Games.

Oriol Lozano va dir: “La Berta té un  pal-
marès molt extens, amb campionats del món, 
d’Europa i lligues. Però una de les coses que 
nosaltres més valorem d’ella és la feina que 

realitza a la nostra vila, així com els valors 
que transmet a les esportistes locals, com el 
sacrifici i la humilitat que demostra en cada 
partit. Ens enorgulleix molt que una palauen-
ca com la Berta Busquets ens representi ar-
reu del món. Et desitgem molts èxits”. 

Berta Busquets va agrair el detall i va mos-
trar-se molt orgullosa de ser de Palau-solità i 
Plegamans: “Allà on  vaig sempre dic que sóc 
d’aquí”. La jugadora es va emocionar en donar 
les gràcies la seva família: “als meus pares, la 
meva àvia, a l’avi, al club...”

La Berta va començar a jugar a hoquei 
amb 3 anys a Palau-solità i Plegamans i ho ha 
fet a l’HC Palau fins ara que en té 24 (21 anys). 

Amb el HC Palau ha guanyant dos OK 
Lliga femenina (2015-2019). És internacional 
amb la Selecció d’hoquei sobre patins feme-
nina d’Espanya. Ha guanyat dues vegades el 
Campionat d’Europa d’hoquei patins femení: 
al  2015 a Matera (Itàlia) i al 2018 a Mealha-

da (Portugal). També ha guanyat tres  Cam-
pionats del Món d’hoquei patins femení, al 
2016 a Iquique (Xile),  al 2017 a Nanjing (Xina) 
i fa només dos mesos, a Barcelona,  motiu 
d’aquest homenatge. 

A més, Berta Busquets ha estat MVP 
(millor jugadora) de l’OK Lliga Femenina 
2018 i MVP de la final del Campionat del 
Món de Barcelona 2019. 

Classificacions 39a Cursa Maria Víctor

U nes 1.300 persones van participar en la 39a edició de la 
Cursa Maria Víctor i la 39a caminada popular de Festa 
Major: 500 corredors/es i 800 caminants/es inscrits/

es. Un any més, es va convertir en l’acte es-
portiu més multitudinari de la Festa Major.

A continuació s’especifiquen els primers classificats de la cursa. 

Categoria  
masculina

1. Joan Palomeras
2. Emilio Ferre
3. Borja Burriel

Categoria  
femenina
1. Bea Soriano

2. Daniela Moral
3. Cristina Montes

Categoria  
masculina local

1. Raúl Atienza
2. David Pastor
3. Óscar Plata

Categoria  
femenina local

1. Elena Vallespín
2. Yaiza Molina

3. Montse Calvo

Corredor/a 
de més edat:

· Toni Albaladejo (82 anys)

Corredor/a  
més jove: 

· Lluc Arumí (5 anys).
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L’Ajuntament se 
suma a la Setmana 
Europea de la Mobilitat
L’objectiu ha estat promoure hàbits més  
sostenibles, segurs i saludables en el transport

P alau-solità i Plegamans es va su-
mar a la Setmana Europea de la 
Mobilitat, una iniciativa que es va 

celebrar a Catalunya del 16 al 22 de se-
tembre amb la participació d’institucions, 
entitats, associacions i operadors.

Per tal de conscienciar la població 
sobre la importància de la mobilitat sos-
tenible, l’Ajuntament va oferir el servei 
d’autobús urbà de forma completament 
gratuïta entre els dies 16 i 22 de setembre, 
ambdós inclosos. 

Segons el regidor de Mobiltat i Trans-
ports, Ovidi Popescu: “Un dels objectius 
ha estat donar a conèixer els avantatges 
del bus urbà entre els estudiants dels ins-
tituts i les escoles, que generen gran part 
de la mobilitat a la vila”. El regidor opina 
que “a més de premiar els usuaris i usuàri-
es habituals, volem incentivar l’ús d’aquest 
transport en detriment del vehicle propi, 
amb la intenció d’incidir en una reducció 
de la contaminació a la nostra vila”.

Jordi Plaza, regidor de Gestió Ambi-
ental, considera que aquesta setmana 

“ha de ser una oportunitat per promoure 
els hàbits de mobilitat més sostenibles, 
segurs i saludables com són els despla-
çaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric”.

Amb el lema “Camina amb nosaltres!”, 
els objectius principals de la Setmana han 
estat els següents:
•  Estimular un comportament ciutadà, 

en relació amb l’ús del vehicle, com-

patible amb el desenvolupament 
urbà sostenible, en particular amb 
la protecció de la qualitat de l’aire, la 
prevenció d’accidents de trànsit, la 
reducció d’emissió de gasos que pro-
voquen l’efecte hivernacle i el consum 
racional dels recursos energètics.

•  Sensibilitzar la ciutadania sobre els 
impactes ambientals del transport i 
informar-la sobre les seves diferents 
modalitats.

•  Impulsar l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, el trans-
port públic, la bicicleta, la mobilitat a 
peu i els vehicles elèctrics.

•  Potenciar un retrobament de la ciuta-
dania amb la ciutat, la seva gent i el 
seu patrimoni cultural, en un entorn 
saludable i relaxat.

•  Reflexionar sobre com afecta a la nos-
tra salut l’ús excessiu del transport 
motoritzat. Per una banda, la conta-
minació atmosfèrica i la congestió 
que generen tenen un impacte nega-
tiu sobre els sistemes respiratori i car-
diovascular. Per una altra, propicien el 
sedentarisme i la inactivitat ¹sica. 

Europea de la Mobilitat

Més informació:

Un Cross Popular 
i diferents tallers 
dins la Setmana 
Europea de 
l’Esport

D el 23 al 29 de setembre es va cele-
brar a nivell europeu la Setmana 
Europea de l’Esport, una iniciativa 

que ja va arribar per primera vegada l’any 
passat a Palau-solità i Plegamans. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa era promoure l’esport i 
l’activitat ¹sica a tota Europa a través de 
diferents iniciatives sota el lema #BeActive. 

Durant tota la setmana es van pro-
gramar a la vila diferents activitats rela-
cionades amb l’esport i l’activitat ¹sica. 
En va destacar el diumenge 29 el 1r Cros 
Popular que va organitzar Club Atlètic 
Palau al Parc de l’Hostal del Fum.

Per altra banda ja des del primer dia es 
va posar en marxa un taller de Marxa Nòr-
dica, un taller de Danses del Món, un taller 
de Ioga i Relaxació, un taller de Condicio-
nament ¹sic, un taller de Moviment i Mú-
sica i un taller d’Activitat Física i Respiració.

L’alcalde de Palau-solità i Plegamans i 
regidor d’Esport Oriol Lozano va voler ani-
mar a tothom a apuntar-se a les activitats 
programades i d’aquesta manera, “ajudar 
a promoure l’esport i l’activitat ·sica que 
tan important és per la nostra salut i per 
la prevenció i control de les malalties”. 

L’aparcament  
per a autoritats 
es converteix  
en un de càrrega  
i descàrrega

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha decidit prescindir de l’apar-
cament reservat per les autoritats 

municipals que hi havia al costat de la plaça 
de la Vila, al carrer del Padró, i convertir-lo 
en un aparcament de càrrega i descàrrega. 

La voluntat del govern municipal és 
que no hi hagi cap espai reservat per a les 
autoritats i que tothom en pugui disposar 
i alhora facilitar les càrregues i descàrre-
gues al voltant de la plaça de la Vila. 

L’alcalde Oriol Lozano ha manifestat 
aquesta voluntat per tal de no gaudir 
d’aquest privilegi i alhora “vetllar perquè 
aquesta zona tingui un bon ús”.
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Els Plens municipals de juliol  
i setembre es van veure en directe  
pel canal de Youtube de l’Ajuntament

L ’Ajuntament va posar en marxa durant el ple ordinari del 
mes de juliol un servei per poder seguir en directe el Ple a 
través del canal de Youtube oficial de l’Ajuntament. 

L’emissió en proves es va fer pel sistema d’streaming, que per-
met veure els continguts de vídeo en directe sense la necessitat de 
ser descarregats. Al vídeo s’hi va poder accedir a través d’un bàner 
situat a la portada del web municipal accessible des del mateix dia 
del ple i directament des del canal de Youtube de l’Ajuntament. El 
Ple municipal va començar, com és habitual, a les 19 hores. 

La sessió plenària a més, és oberta a les persones que vulguin 
assistir-hi com a públic. Podran intervenir-hi al final, sempre que 

sigui sobre algun dels punts de l’Ordre del dia. Els plens es poden 
escoltar en directe a Ràdio Palau (91.7 FM / www.radiopalau.cat) i, 
a l’endemà es pot recuperar l’àudio íntegre al web de Ràdio Palau. 

El perfil de Twiºer de l’Ajuntament (@palauplegamans) re-
transmet en temps real l’aprovació o el rebuig dels diferents punts 
de l’ordre del dia. Es 
poden seguir en tot 
moment les publica-
cions relacionades i 
fer comentaris amb 
l’etiqueta #PlePsiP.  

vídeoacta dels plens: canal Youtube

Recepció institucional al nen  
sahrauí que ha passat l’estiu
amb una família d’acollida de la vila
Nafei va estar a Palau-solità i Plegamans fins al 2 de setembre

L ’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans va oferir el 12 de juliol una 
recepció a Nafei, d’11 anys, el nen 

sahrauí que va participar en el projecte “Va-
cances en Pau”. L’acte va tenir lloc al saló 
de Plens i va comptar amb la presència de 
la família que aquest estiu va acollir el nen. 

Nafei, en el seu segon any a Palau-solità 
i Plegamans, va tenir una rebuda institu-
cional per part de l’alcalde, Oriol Lozano, 
que li va donar la benvinguda en nom de la 
Corporació i li va entregar una bossa amb 
obsequis per tal que tingui un record de 
la seva estada a la vila. A l’acte van assistir 
la regidora d’Acció Social, Patrícia Freire, i 
Ignasi Altimir, membre de Caldes Solidària, 
entitat responsable de coordinar el projec-
te d’acollida a la vila conjuntament amb el 

Front Polisari. L’Ajuntament palauenc va 
col·laborar assumint despeses derivades 
de l’acollida.

En la recepció, Oriol Lozano va destacar 
que un dels objectius de l’Ajuntament, “és 
aconseguir que de cara a l’any vinent Pa-
lau-solità i Plegamans pugui acollir més in-
fants i puguem ser una mica més solidaris”. 
Lozano va afegir que es posarà sobre la tau-
la “intentar buscar les futures col·laboraci-
ons, amb objectius a curt termini per signar 
un conveni entre l’Ajuntament i Caldes Soli-
dària i començar a posar les idees en comú 
per treballar perquè puguem fer molta feina”. 

El projecte “Vacances en Pau”, que fun-
ciona a l’estat espanyol des de l’any 1976, és 
una iniciativa humanitària i de cooperació, 
organitzada anualment, que consisteix en 

l’acollida de nens i nenes de 10 a 12 anys, 
provinents de cinc campaments de refu-
giats sahrauís en la regió algeriana de Tin-
douf, durant dos mesos d’estiu.

El projecte inclou a més de l’estada amb 
famílies de nens i nenes sahrauís, activitats 
diverses de coneixement de l’entorn i con-
tacte amb altres nens i nenes.També es fa-
cilita l’atenció mèdica o especialitzada als 
nens i nenes que ho necessiten.

Nafei va arribar a Palau-solità i Plega-
mans el 5 de juliol i s’hi va estar fins al 2 
de setembre. L’objectiu és que els menors 
puguin gaudir de la seva estada amb les 
famílies acollidores i de diferents activitats 
de lleure. Alhora també tenen l’oportunitat 
d’accedir a controls i revisions de salut. 
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Es presenten  
10 projectes  
a la cinquena  
edició del Concurs  
d’Emprenedoria i Empresa
Els guanyadors es repartiran 20.000 € en tres premis i accèssits

U n total de 10 projectes s’han 
presentat, enguany, al Concurs 
d’Emprenedoria i Empresa 2019 

organitzat per l’Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans. En les properes setmanes 
es contactarà amb els aspirants admesos, 
per tal que puguin presentar la documen-
tació requerida. La regidora d’Empresa i 
Ocupació, Laura Navarro ha qualificat les 
dades de participació de “bones” i similars 
a edicions anteriors: “Amb aquesta experi-
ència volem oferir més oportunitats a un 
ventall més ampli d’empreses i treballar 
en fórmules innovadores per potenciar 
l’emprenedoria”, ha dit Navarro.

Palau Avança, el servei d’Ocupació i 
Empresa de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans, és qui convoca el Concurs 
d’Emprenedoria i Empresa, dotat aquest 
any amb 20.000 euros repartits en tres 
premis i accèssits.

Es podien presentar a aquest con-
curs totes aquelles empreses i/o per-
sones autònomes amb seu social a Pa-
lau-solità i Plegamans que presentessin 
un projecte empresarial de forma indivi-
dual o col·lectiva. També es valorarà que 
l’empresa formi part del Cens d’Activi-
tats Municipals d’acord amb la normati-
va vigent actual. 

35 tones de residus  
tèxtils i calçat a Humana
La reutilització i reciclatge dels residus  
tèxtils evita l’emissió de 114 tones de CO2

H umana Fundación Pueblo para 
Pueblo, va recollir 35.956 kg de 
residus tèxtils i calçat a Palau-so-

lità i Plegamans durant el primer semes-
tre de l’any 2019. Aquest registre equival 
a 74.000 articles de roba, draps i calçats 
que seran reutilitzats o reciclats. 

Les donacions procedeixen de les 16 
ubicacions situades en llocs de fàcil ac-

cés on s’hi diposita la roba, el calçat, els 
complements i el tèxtil de llar que ja no 
s’utilitzen, però estan en bon estat i po-
den tenir una segona vida.

A més, les gairebé 36 tones recolli-
des al primer semestre representen un 
estalvi de 114 tones de CO2 a l’atmosfe-
ra. Només es recupera el 12% de la roba 
de què ens desfem els catalans. 

Jornades  
de formació

T otes les empreses admeses par-
ticiparan en unes jornades de for-
mació -amb data per concretar- on 

els/les candidats/tes rebran les eines ne-
cessàries per defensar la seva empresa 
i explicar, amb agilitat i davant un jurat, 
quins són els interessos que els han dut 
a crear una empresa o una nova línia/
estratègia empresarial, quin és el seu pro-
ducte/servei i quin interès té aquest pro-
ducte/servei en el mercat, com afronten 
els reptes de futur, la competitivitat amb 
altres empreses del sector... Aquesta es-
tratègia de defensa els ha de donar eines 
per després posicionar-se en el mercat i 
saber vendre bé, al públic en general, els 
seus productes o serveis. 

Entre octubre i novembre, tots els 
participants hauran de presentar el seu 
projecte davant d’un tribunal, el qual de-
cidirà qui són els guanyadors d’aquesta 
edició del Concurs. El resultat i el lliura-
ment de premis es farà públic durant la 
Tarda d’Emprenedoria i Empresa, que es 
preveu celebrar al mes de desembre.

A més de l’acta d’entrega, a la Tarda 
d’Emprenedoria i Empresa es farà una 
conferència i un Networking tot amb 
l’interès de provocar sinèrgies entre em-
preses noves i empreses ja instaurades 
amb llargues trajectòries.

CATEGORIES
El Concurs de l’Emprenedoria de Pa-

lau-solità i Plegamans es va convocar en 
dues categories:
• Categoria A: Empreses i autònoms amb 

activitat entre gener de 2014 fins a l’ac-
tualitat amb noves línies empresarials.

• Categoria B: Empreses i autònoms de 
recent o nova creació amb activitat 
des de l’1 de gener de 2018 fins a l’ac-
tualitat. 

T

CONCURS
D’EMPRENEDORIA 
I EMPRESA

2019
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Agenda cultural octubre/novembre
OCTUBRE

DISSABTE 12 I DIUMENGE 13

Casal de la Gent Gran
VIATGE: AGER

DIMARTS 15

17.30 h | Masia Can Cortès
CLUB LECTOR ELS DETECTIUS
L’abecedari de Catalunya a
càrrec de Pilarín Bayés
Org.: Biblioteca Municipal

DIMECRES 16

17.30 h | Masia Can Cortès
L’HORA DEL CONTE
El viatge del peix, peixet
A càrrec de Berta del Poblet
(infants d’1 a 4 anys)
Org.: Biblioteca Municipal

DISSABTE 19

17.30 h | Sala Polivalent
BALL DE TARDA
a càrrec de Rosa Tura
Preu: 4 € (socis/es del Casal de la 

Gent Gran: 3 €)

Org.: Casal de la Gent Gran 
amb la col·laboració de
l’Ajuntament

DIMECRES 23

8 h | Casal de la Gent Gran
SORTIDA: ELS CARRUATGES  
DE LA FAGEDA 2019
Preu: 41 € + 7 € passejada amb 
carruatges. Dia de pagament: 9 
d’octubre.

DIJOUS 24

20 h | Masia de Can Cortès
CLUB DE LECTURA D’ADULTS.
Algú com tu de Xavier Bosch.
Org.: Associació Taller de les 
Arts amb la col·laboració de la 
Biblioteca Municipal

DIVENDRES 25

18.30 h | Masia Can Cortès
CLUB LECTOR, LLEGIM JUNTS
L’Anticlub, d’ Àngel Burgas
Org.: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 25

21 h | Teatre de la Vila
PROGRAMACIÓ  
ESTABLE DE TEATRE
La reina de la Bellesa de Leena-
ne a càrrec de La Perla 29.
Preu: 12 € i descomptes especi-
als. Venda anticipada: Masia de 
Can Cortès (a partir del dilluns 
21 d’octubre, de 16 a 21 h).
Org.: Ajuntament amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya

DISSABTE 26

17 h | Pista Coberta
CASTANYADA XXIV MOSTRA 
DE MONIATOS DISFRESSATS
Animació familiar amb casta-
nyes i moscatell.
Org.: Ajuntament  amb col·labo-
ració de les AMPA de les escoles

DIUMENGE 27

11 h | Plaça Ca l’Estruch
10è ANIVERSARI DE 
L’ASSOCIACIÓ DE COUNTRY 
Matinal country i arrossada 
popular. Arrossada a les 14 h. 
Reserva de tiquet a l’associació 
de country.
Org.: Associació Country Can 
Falguera

18.30 h | Teatre del la Vila
L’ESCOTILLÓ MOSTRA DE
TEATRE AMATEUR Els Llibres
Imaginats Grup Acte de l’Hospi-
talet de Llobregat.
Preu: 5 €
Org.: Associació Teatral Farrigo 

– Farrago

DIMARTS 29

18 h |  Can Joan
CASTANYADA 2019
Preu: 10 € només socis
Venda de tiquets: Masia de
Can Cortès de l’1 al 18 de
16 a 19 h el dĳous 29

NOVEMBRE

DISSABTE 9

De 17.30 a 20.30 h | Sala Polivalent
BALL DE TARDA
A càrrec de Maria Alba
Preu: 4 euros. 
Socis del Casal de la Gent 
Gran: 3 euros. 
Org.: Ajuntament

DIJOUS 14 

19 h  | Espai Jove l’Escorxador 
JOVES: XERRADA-”PREVENCIÓ
DE VIOLÈNCIES DE GÈNERE”.
Xerrada en la que ensenyen com 
parlar de relacions afectives i se-
xuals amb els teus fills i filles i com 
acompanyar-los. Es generarà un 
espai de confiança on les famílies 
podran compartir les inseguretats, 
els dubtes i les experiències a 
l’hora d’educar els seus fills i filles 
en l’adolescència.
Inscripcions a: 
joventut@palauplegamans.cat 
Org.: Regidoria de Joventut 

DISSABTE 23

De 17.30 a 20.30 h | Sala Polivalent  
BALL DE TARDA
A càrrec de Alex Peris.
Preu: 4 €  Socis del Casal de la 
Gent Gran: 3 € 
Org.: Ajuntament 

CURSOS I ALTRES ACTIVITATS

Masia de Can Cortès
CURSOS DE CATALÀ
Horari d’atenció al públic
Matins: de 9.30 a 12 h.
Tardes: dilluns i dimecres de 
16 a 17 h
Org.: Consorci per a la Norma-
lització Lingüística i
Ajuntament 

CURS 2019-20 AMB 
L’ESCOLA DE GRALLA I TIMBAL 
EL RAMAT Inscripcions obertes.
Més informació a:  
ramat.palau@gmail.com

De 17.30 a 20h | Can Malla
ESCOLA DE PESSEBRISME 2019
Tots els divendres de setembre a 
novembre. Inici 13 de setembre.
Preu: 18 € socis, 25 € no socis. 
Abonament primer dia de 
classe. Inscripcions: a partir 
12 anys o 8 anys acompanyats 
d’un adult.
Org.: Associació Pessebrista 

Biblioteca Municipal
CLUB DE LECTURA 
ELS DETECTIUS
Trobades divertides amb lec-
tures emocionants! Adreçat als
primers lectors. Els detectius, 
el conte amagat. T’hi
apuntes? Parla amb la biblio-
teca. biblioteca@palauplega-
mans.cat/ telèfon: 938 644 177

EXPOSICIONS

ENS ELS SEUS TRETZE SÓN 
TRETZE JOAN BROSSA
Inauguració: divendres 4 d’oc-
tubre a les 18 h a Can Cortès
Hora: de dilluns a divendres de 
10 a 13h i de 16 a 21h.
Org.: Ajuntament i Oficina de 
Català

TRAVESSANT ELS ANYS DOOR
de Jaren Heen Marie Vander-
linden exposició d’aquarel·les
Inauguració: divendres 18 d’oc-
tubre a les 19.30 h a Can Cortès. 
Dissabte 19 d’octubre de 10 a 14 h.

Cada dimecres, de 18.30 a 20 h
OBRIM CAN MALLA
per gaudir-ne i informar

De 9 a 14 h | plaça de Ca l’Estruch
FIRA D’ANTIGUITATS
El segon diumenge de cada mes
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Per un Ajuntament de 
tots i totes; no només 
d’una part

Durant els primers dos mesos i 
mig d’aquest nou mandat hem po-
gut veure com l’equip de govern 
d’ERC i Junts ha governat de ma-
nera perillosament excloent uti-
litzant els espais municipals per 
fer política partidista. Mesures 
com canviar la senyera per una es-
telada independentista al Castell, 
la utilització partidista de la Diada 
de l’11S, o la ja polèmica pancarta 
en són alguns exemples. Deci-
sions que a més, ni tan sols han 
volgut fer l’exercici de debatre i 
ratificar prèviament al Ple, a fi de 
dotar-les d’una aparent legitimi-
tat democràtica. 

Des del PSC entenem que el consis-
tori municipal és l’espai de la paraula 
i la representació. És precisament el 
ple municipal l’espai de l’expressió 
plural i diversa, reflex d’una vila plu-
ral i diversa. I cap regidor individual-
ment, ni cap dels grups per si sols, 
representa en exclusiva Palau-solità i 
Plegamans, ni a cap dels seus barris, 
ni la voluntat de tota la ciutadania. 

Com sempre hem defensat, no hi 
ha cap solució viable a la greu crisi 
institucional que travessa el país 
que no passi pel diàleg, la negocia-
ció i el pacte. 

El consistori ha de ser garantia de 
representació i neutralitat i mai 
tensar la meitat dels veïns i veïnes. 
Per tots aquests motius el nostre 
grup ha demanat al Ple dos acords 
que en cap cas, pretenien anar con-
tra ningú. Per una banda garantir la 
neutralitat del consistori així, evi-
tant l’exhibició de símbols de part. I 
per altra banda sol·licitar al govern 
municipal que s’abstingui d’utilitzar 
la institució amb fins partidistes. 

Lamentem que l’equip de govern no 
hagi volgut sumar-se a aquesta pro-
posta. Des del PSC ens oposarem 
a qualsevol acció que confronti la 
ciutadania palauenca, defensem i 
defensarem un Ajuntament de tots 
i totes, no només d’una part! 

Nou govern, noves 
idees, noves il·lusions 
i grans projectes pel 
mandat 2019/2023

Just quan es compleixen els primers 
cent dies del nou Govern municipal, 
és quan hom es demana valoracions. 
Amb el mes de juliol com a primera 
presa de contacte amb les respectives 
àrees de responsabilitat i les vacances 
d’agost, culminades amb la Festa Ma-
jor, és ara quan ja ens trobem en plena 
velocitat de creuer per començar a tirar 
endavant amb els nostres projectes. 
Des de la satisfacció de saber-nos par-
tíceps d’un Govern i d’una àmplia ma-
joria independentista a l’Ajuntament, ja 
hem impulsat la integració a l’AMI del 
nostre consistori i recolzat totes les 
iniciatives encaminades a denunciar 
la represió de l’Estat espanyol que con-
culca de forma flagrant els drets fona-
mentals de persones i col·lectius. Així, 
demanem, un cop més, la llibertat dels 
nostres presos polítics, el retorn dels 
exiliats i que s’acabi la repressió que 
pateix el moviment independentista. 
Des de les àrees de Via Pública, Espais i 
Jardins, Empresa i Ocupació, Comerç i 
Turisme, Mobilitat i Transport, així com 
les de Salut Pública, Sanitat i Consum, 
treballarem amb totes les nostres for-
ces per tal de complir i fer complir els 
nostres compromisos electorals. I és 
per aquest motiu que serà ara, durant 
els mesos d’octubre i novembre quan, 
amb la negociació i aprovació tant de 
les ordenances fiscals com dels Pres-
supostos per al 2020, es posarà de 
manifest la capacitat d’entesa i treball, 
com la coesió de l’actual Govern mu-
nicipal. Des de Junts per Palau-solità I 
Plegamans restem a la vostra disposi-
ció per escoltar-vos i oferir el nostre tre-
ball per la millora i el benestar de totes 
i tots els palauencs i plegamanins. I per 
això, intensificarem l’aposta per fer dels 
nostres carrers, places i jardins, llocs 
accessibles per a tothom, mantindrem 
les polítiques actives d’ocupació amb 
contacte constant amb les empreses 
necessitades de treballadors a qui ens 
comprometem a oferir formació, millo-
rarem la col·laboració amb els nostres 
comerciants i intensificarem els con-
tactes per tal d’aconseguir millores 
substancials en el servei d’assistència 
mèdica i futures urgències! 

PSC Junt x PalauERC

Al costat de la gent

Fa 100 dies que el nou govern 
va començar a caminar. D’ençà 
d’aquesta data, l’Ajuntament ha 
canviat una dinàmica de treball 
que no donava els fruits necessa-
ris per a un municipi que ha cres-
cut molt en els darrers 20 anys. Les 
solucions als problemes dels pala-
uencs i palauenques ha de passar 
per una altra lògica. Els regidors de 
l’equip de govern som conscients 
d’aquest fet i les nostres solucions 
impliquen fer polítiques valentes. 

Esquerra sempre ha defensat la fi 
dels privilegis institucionals, que 
no és res més que els càrrecs ins-
titucionals no tinguin privilegis 
pel càrrec que ostenten, i des del 
govern s’actuaran sempre amb la 
mateixa lògica. 

Una altra dels distintius republicans 
és la proximitat, pensem que cal una 
política de resposta directa a les xar-
xes socials envers la ciutadania, i així 
estem actuant des de fa temps.

La transparència i una bona co-
municació institucional és una de 
les prioritats del bon govern. El ple 
municipal de juliol va ser el primer 
en la història del municipi en ser 
retransmès en directe, un gest que 
fa més fàcil seguir l’actualitat muni-
cipal sense haver de desplaçar-se 
¹sicament fins a la sala de plens. 

Amb la intenció de gaudir d’una fes-
ta major més segura i amb una mi-
llor coordinació entre les diferents 
forces de seguretat, es va crear la 
subcomissió de seguretat, forma-
da per la policia local, els mossos 
d’esquadra i l’Ajuntament. Un cop 
passada la festa major, hem pogut 
observar que ha estat tot un èxit.

Una negociació amb els treballa-
dors que ens ha dut a millores en 
les condicions tant pels mateixos 
treballadors de l’empresa com per 
l’Ajuntament. La renovació del con-
tracte de recollida de residus és 
una molt bona notícia.

Palau-solità i Plegamans avança!
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PrimàriesC’s

Dignitat, compromís  
i persistència...

L’escrit que volia comunicar el Grup 
Municipal PRIMÀRIES era diferent 
del que presentem, però... per cohe-
rència amb els nostres principis i per 
dignitat, compromís i persistència... 
canviem de registre. 

La situació que està vivint Catalu-
nya, a les portes de fer-se pública 
la sentència  del Tribunal Suprem, 
és d’una gravetat sense precedents 
en el món democràtic occidental: 
seguim tenint ostatges polítics, 
persones exiliades, persones re-
presaliades, persones perseguides 
i encausades amb càrrecs de delic-
tes gravíssims. Aquests últims dies 
contemplem, esgarrifats, actuaci-
ons escandaloses dels cossos de 
seguretat de l’estat contra ciutadans 
i ciutadanes que són detingudes, 
portades a la terrorífica Audiència 
Nacional i acusades de terrorisme i 
d’un seguit de delictes que pretenen 
crear un clima de por entre la pobla-
ció de Catalunya, al moviment in-
dependentista i a la ciutadania que 
defensa la llibertat d’expressió, ma-
nifestació i que són crítics amb l’ac-
tuació dels que volen, de totes totes, 
implantar de nou un 155 a Catalunya 
per tenir-ho tot “lligat i ben lligat”. 

La repressió de l’estat espanyol està 
arribant a límits intolerables: deten-
cions aleatòries, acusacions gravís-
simes,  informacions esbiaixades de 
la premsa, garrafes “tunejades”, que 
simulen artefactes explosius, davant 
de seus de formacions polítiques i en-
titats civils independentistes, insults i 
desqualificacions, de la més baixa 
estofa, als representants polítics que 
defensen la independència de Cata-
lunya i el dret a l’autodeterminació, 
reguitzell de paraules clau (bombes, 
explosius, actes violents, terrorisme, 
fotografies induïdes...). Amics i ami-
gues, un no parar fins... que es declari 
la independència. Hem d’agrair el 
gran suport de la població que està  
organitzant actes i concentracions 
per protestar davant de tanta agres-
sió i indignitat. EXIGIM TOTES I TOTS, 
QUE JA N’HI HA PROU! SEGUIM 
TOSSUDAMENT ALÇATS! 

Cien días 

Pasados los primeros cien días del 
nuevo gobierno, desde nuestro gru-
po Ciudadanos hacemos la siguien-
te valoración.

Después de ver el programa del go-
bierno vemos que lo único que se ha 
hecho ha sido, continuar la herencia 
del gobierno anterior, sin ningún tipo 
de propuestas nuevas, ni soluciones 
a los problemas cotidianos de nues-
tro municipio. 

Rectificamos, ¡sí han hecho algo! 
romper su promesa electoral de 
gobernar para todos los ciudadanos 
de nuestro municipio, dedicándose 
en cuerpo y alma al monotema, po-
ner pancartas con lazos amarillos 
ocupando espacios neutros munici-
pales y poniendo mociones indepen-
dentistas. Todo esto es en lo que se 
basa el nuevo gobierno. Queremos 
recordarle que gobiernan para todos 
y no solo para unos pocos. No vemos 
la solución para nuestra riera, total-
mente sucia ante la pasividad del go-
bierno en buscar soluciones. Otro de 
los problemas que nos encontramos 
en el municipio son los jabalíes y el 
peligro que conlleva campando por 
nuestro municipio, ya que estos ani-
males han evolucionado y perdido el 
miedo hacia las personas acercándo-
se cada vez más a nuestras viviendas. 

Seguimos con calles sin asfaltar, con 
farolas sin poner, con resaltes sin 
colocar, puntos de basura desbor-
dados, con vecinos descontentos 
con el tema de la calle Folch i Torres. 
Señores del gobierno, desde nuestro 
grupo le instamos y le rogamos que 
vuelva a la senda de las soluciones 
municipales y dejen el monotema 
independentista, preocúpense uste-
des de los problemas que realmente 
afectan a nuestro municipio y a nu-
estros ciudadanos. 

Desde Ciudadanos-Palau reiteramos 
nuestra voluntad de colaborar en 
aquellos temas que supongan una 
mejora para la ciudadanía, evitando 
la confrontación innecesaria que ge-
nera división y que parece ser la pri-
oridad de este gobierno municipal. 

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

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

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

Patricia Freire (ERC)  
2a Tinença d’Alcaldia de Justícia 
Social. Regidora d’Acció social, 
Igualtat i Dones, Gent Gran i 
Habitatge. 

Laura Navarro (JuntxPalau)  
3a Tinença d’Alcaldia d’Ocupació 
i Benestar. Regidora d’Empresa 
i Ocupació, Via Pública, Espais i 
Jardins. 

Ignasi Fargas (ERC)  
4a Tinença d’Alcaldia de Ciutadania. 
Regidor d’Educació, Participació i 
Joventut.

Jordi Pujol (JuntxPalau)  
5a Tinença d’Alcaldia de Territori. 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i 
Consum. Portaveu grup municipal.

Miriam Portillo (ERC)  
Regidora de Serveis Municipals, 
Economia. 

Jordi Plaza (ERC)  
Regidor de Medi Natural, Gestió 
ambiental i Pagesia, Festes 
Populars, Fires i Mercats. Portaveu 
grup municipal. 

Ovidiu Popescu (JuntsxPalau) 
Regidor de Comerç i Turisme, 
Mobilitat i Transport. 

OPOSICIÓ
Marc Sanabria Robledo (PSC) 
Portaveu. 
Carmen Sanz Cabero (PSC)
Ignacio Martínez Rivas (PSC)
Giovanna Sánchez Giménez (PSC)
Miquel Cañizares Gómez (PSC)
Juan Martín Nieto (C’s) 
Andrés Martínez Palacio (C’s) 
Portaveu.
Núria Solà Bujons (Primàries) 
Portaveu.  

Si voleu contactar amb els regidors i 
regidores de l’Ajuntament, podeu tru-
car al telèfon 93 864 80 56 o escriure 
al correu electrònic info@palauplega-
mans.cat. 

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

@berta_busquets 
@bertabusquets

@hcpalau
@hoqueiclubpalau

Jugadora del HC Palau i campiona  
del món 2019 amb la selecció femenina

“Estem a anys llum de l’esport masculí quant a condicions,  
quant a professionalitat, quant a suport mediàtic, quant a recursos,  
estructures, suport a les institucions, etc. Tot i així penso que anem  
avançant, però molts cops és per netejar una mica la imatge d’una marca,  
d’una institució i això en el fons fa ràbia.”

L a Berta Busquets Segalés de 24 anys 
porta des dels 3 jugant a l’Hoquei 
Club Palau, tota una vida girant al 

voltant d’aquest esport. Amb el HC Palau 
s’han proclamat aquesta darrera tempo-
rada campiones de lliga i han quedat sub-
campiones d’Europa i amb la selecció es-
panyola ha guanyat el campionat mundial. 
Ha estudiat Ciències ambientals i actual-
ment està acabant un màster en estudis 
territorials i de població, que combina 
amb la seva vida esportiva.

Com ha sigut enguany guanyar la lliga? 
Ha sigut molt di¹cil, la veritat és que no 
som conscients del di¹cil que ha estat 
perquè els equips han regalat molt poc 
els punts i ja s’ha vist que hem hagut de 
lluitar fins a l’últim partit contra el Manlleu, 
podria guanyar-la qualsevol dels dos. Sí 
que és veritat que les competicions més 
llargues i regulars potser ens van millor 
però és un títol pel qual hem d’estar molt 
orgulloses perquè ens ha costat tota una 
temporada treballar-hi i el final de tempo-
rada que vam fer va ser molt bo. 

A més també has guanyat la copa del món 
amb la selecció? Sí, ha sigut molt maco el 
mundial d’aquest any, primer perquè s’ha fet 
a Barcelona amb els teus i a casa. També ha 
sigut molt di¹cil perquè portàvem dos de 
guanyats i fa una mica de por perquè tot-
hom té les expectatives molt altes, tothom 
espera de tu el millor i a vegades és com que 
es normalitza que has de guanyar, i sincera-
ment, la victòria és molt di¹cil.  

Que en portem tres i que haguem guanyat 
aquí a casa amb la final que vam fer, crec 
que és un fet bastant èpic i destacable per-
què no sabem si es tornarà a repetir.

A la selecció tens companyes que durant 
l’any sou rivals a la lliga, com és la vostra 
relació? Molt bona, a la selecció espanyola 
hi ha molt bon rotllo i aquesta és una de les 
claus, que fora també ens portem molt bé. 
Durant l’any ens trobem moltes vegades i 
t’hi has d’enfrontar, tu les coneixes, elles et 
coneixen, saps com juguen. Moltes vega-
des anem a sopar fins i tot després de jugar 
en contra, com que ens veiem poc també 
és maco.

Al Palau també sou un equip molt unit tant 
a fora com a dins la pista, com és aquesta 
relació? També penso que és bastant bona, 
això al final també suma, dins ens portem 
molt bé, crec que no hi ha gaires egos, no hi 
ha gaires protagonismes, que penso que és 
molt bo dins un equip i que tothom se sent 
important i sap el seu rol tant a dins de la 
pista com a fora.

Tens algun repte, alguna cosa que enca-
ra et falta guanyar? Aquest any tenim un 
munt de nous reptes, primer la lliga, que 
aquest any tindrà Playoff, la Copa d’Euro-
pa que l’any passat vam estar a les portes, 
la Copa de la Reina que se’ns resisteix i 
aquest any com vam quedar subcampio-
nes d’Europa, també jugarem la intercon-
tinental, entre els dos millors equips d’Eu-
ropa i els dos millors d’Amèrica. 

Com és poder jugar des dels 3 anys amb el 
mateix club del teu poble i aconseguir tot el 
que has aconseguit? He tingut la sort de tenir 
un club que ha apostat, que ha funcionat i des 
d’on ha sortit una bona fornada i un equip molt 
competitiu que ha arribat a estar a l’elit de l’ho-
quei femení. Em sento afortunada i agraïda 
perquè el club hagi cregut, no ara, sinó des del 
principi en el projecte d’un equip femení. 

Pel que fa a l’esport femení en general, 
com el veus, que creus que li manca? Sí 
que és veritat que últimament sembla que 
es vagin fent passes quant a igualtat i quant 
a protagonisme dins d’un món mediàtic. 
Però ens falta molt, estem a anys llum de 
l’esport masculí quant a condicions, quant 
a professionalitat, quant a suport mediàtic, 
quant a recursos, estructures, suport a les 
institucions, etc. Tot i així penso que anem 
avançant, però molts cops és per netejar 
una mica la imatge d’una marca, d’una 
institució i això en el fons fa ràbia. A la 
selecció, per exemple, tenim un ¹sio i un 
preparador ¹sic que fa uns anys no teníem, 
però llavors veus els nois que tenen quin-
ze estics a dins del vestuari cadascun i a 
mi me’n donen un i quan se’m trenca l’he 
d’anar a plorar, això sí que fa una mica de 
ràbia perquè penses fins a quin punt és de 
cara a la galeria i fins a quin punt en reali-
tat t’ajuden i et potencien. He de dir que 
la Federació Espanyola i la Catalana de 
patinatge són de les que millor tracten a 
les esportistes, però és una cursa a llarga 
durada i hem de seguir treballant i insistint 
des de la base i des d’àmbits més locals. 
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