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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 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 del mes de 
novembre trobem en portada el desenvolupament del 
procés participatius per implantar la recollida porta a 
porta de les 5 fraccions de residus. Alhora es desta-
ca també la inauguració de la plaça 1 d’octubre que 
va comptar amb la presència del President del Parla-
ment de Catalunya Roger Torrent. 

A les pàgines posteriors trobareu informació sobre 
les accions de la Regidoria de Feminisme i Polítiques 
LGTBIQ+ pintant bancs dels colors de les banderes 
bisexual, LGTBIQ+ i Trans. També s’explica el monòleg 
que va fer al Teatre de la Vila Paloma Palenciano. Un 
altre punt destacat és el Conveni de l’Ajuntament amb 
l’ONG Open Arms. 

A les pàgines centrals es mostren els diferents serveis 
que s’ofereixen des del Servei de Promoció Econòmica 
Palau Avança, juntament recordant que cal demanar 
cita prèvia per accedir a tot aquest ampli ventall de ser-
veis. S’informa, a més, de què tant el Palau Avança com 
el Punt Tic són dos centres de la vila on es poden fer les 
proves ACTIC de certificació acreditativa de les compe-
tències digitals. Un altre dels tems destacats és l’actua-
lització del Mapa de Patrimoni Cultural i Natural de la vila 
i el lliurament dels Premis de Sant Jordi de Prosa i Poesia. 

També hi trobareu un recull de fotos i valoració de 
les activitats d’”Aquest estiu, Cultura segura!”. Altres 
informacions que apareixen en aquesta edició del 
butlletí són l’alerta del frau comercial “Brushing”, la 
targeta T-16 per infants i joves, les expedicions endar-
rerides del DNI, un resum de la passada Diada Naci-
onal de Catalunya, una agenda amb les activitats de 
tardor que s’han programat des del Departament de 
Joventut, la victòria de l’HC Palau a la Final a 4 de l’Ho-
quei Lliga Catalana Femenina i el nou joc de pistes i 
enigmes “online” en l’entorn de la vila. 

Per últim, a la contraportada, destaquem l’entrevista a 
dos membres de “La Descoordinadora”, la plataforma 
de les entitats juvenils de Palau-solità i Plegamans. 

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

Els resultats de les votacions de cadascún dels punts del 
Ple els tindràs a l’instant al canal Twitter de l’Ajuntament  
@palauplegamans
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Inaugurada  
la Plaça 1 d’Octubre
El president del Parlament de Catalunya Roger Torrent  
va assistir a l’acte i va visitar les instal·lacions de l’Ajuntament

E l passat divendres 2 d’octubre va 
quedar inaugurada oficialment la 
Plaça 1 d’Octubre. L’acte institucional 

va comptar amb la presència del President 
del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, 
que va tancar l’acte amb un parlament. Tor-
rent, prèviament també va visitar l’Ajunta-
ment de la vila i va signar el llibre d’honor. 

Tot i que l’acte inicial s’havia de cele-
brar íntegrament a la mateixa plaça, es 
van haver de traslladar les actuacions i 
els parlaments al Teatre de la Vila com a 
conseqüència de la pluja. 

A la inauguració van assistir, acompa-
nyant Roger Torrent, el diputat del Parla-
ment de Catalunya, Marc Sanglas; l’alcal-
de de Caldes de Montbui, Isidre Pineda; 
la 1a tinent d’alcaldia de Caldes de Mont-
bui, Núria Carné; i també el regidor de 
Deltebre, Joan Alginet. 

L’acte va comptar amb una l’actuació 
de l’Agrupació Sardanista, un recital del 
poema de Mercè Quiles, una actuació de 
ball de gitanes realitzada per les Colles de 
Ball de Gitanes de Palau-solità i Plegamans, 
així com les intervencions de veïns i veïnes 
de la vila donant veu als sentiments viscuts 

durant l’1 d’Octubre del 2017. L’ambient mu-
sical inicial i final el va realitzar Aupa Quartet.

El President del Parlament Roger Tor-
rent va tancar l’acte: “L’1 d’octubre repre-
senta moltes coses, d’una banda la ràbia 
davant d’una injustícia en veure la policia 
apallissant la gent als col·legis electorals, 
però també l’esperança de saber que allò 
era irreversible, i que en aquell precís mo-
ment estaven construint el país que volem”.

Un cop les actuacions i els parlaments 
van finalitzar, tothom es va traslladar a la 
Plaça 1 d’Octubre on es va fer la descober-
ta de la placa commemorativa on es pot 
llegir la frase de la que va ser diputada al 
Parlament i presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, Muriel Casals: “No som aquí per bus-
car un somni, nosaltres som el somni”. 

La Plaça 1 d’Octubre es troba entre 
els carrers Camí Reial, Sant Miquel, Josep 
Brunés i Josep Tarradellas. A més, amb el 
nom, l’espai públic disposarà finalment 
d’una denominació que l’identifiqui com a 
tal dins el nomenclàtor municipal, ja que 
disposa de totes les característiques urba-
nes. Aquest espai públic compta a partir 
d’ara amb nom oficial, tal com es va acordar, 
per majoria absoluta, en el ple municipal de 
l’Ajuntament del 26 de setembre de 2019.  

Apunt de l'alcalde 
Oriol Lozano 
Alcalde i regidor
Va manifestar en el seu parlament inici-
al que: “Tots i totes, els que van viure l’1 
d’octubre, el recordarem sempre. Ens va 
deixar una petjada que mai oblidarem. 
L’1 d’octubre és la victòria d’un poble, de 
la societat catalana, que va voler votar 
per decidir democràticament el seu futur 
i es va rebel·lar pacíficament contra un 
Estat que no va dubtar en fer servir tots 
els mitjans i tota la seva maquinària, in-
clús la violència, per tal d’impedir-lo”. 

"La Plaça 1 d’Octubre es 
troba entre els carrers Camí 

Reial, Sant Miquel, Josep 
Brunés i Josep Tarradellas"

Fotografies de Miquel Monfort
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Es retiren canyes 
i altres espècies  
invasores de la 
Riera de Caldes

E l passat 5 d’octubre es van fer els 
treballs d’erradicació de canya 
(Arundo donax) i altres espècies 

invasores com Cortaderia, Ligustrum o 
Cyperus alternifolius a la Riera de Caldes, 
en el tram comprès entre el gual de Sant 
Roc fins al final del terme municipal 
direcció nord. Les feines d’erradicació 
no només tenen l’objectiu de millorar 
en seguretat a l’espai, sinó que també 
serviran per recuperar la vegetació 
autòctona i augmentar la biodiversitat 
d’aquest tram de riera.  Les canyes s'ar-
renquen amb el rizoma i tota la canya. 
Tant el rizoma com la terra que s'extregui 
de la riera es portaran a la fina de Boada 
Vell pel seu posterior tractament

La canya és una espècie invasora 
originària d’Àsia oriental, i està con-
siderada com una de les 100 espècies 
més perilloses per la seva capacitat 
d’invasió i alteració de l’hàbitat que 
ocupen. En l’escenari de canvi global 
i climàtic que està generant l’espècie 
humana, les espècies invasores són 
una de les principals amenaces pels 
canvis ecològics que generen.

La canya es creu que va arribar aquí 
fa uns cinc segles, segurament per a la 
seva robustesa i utilitat per a la pagesia. 
La disminució de la pagesia i els canvis 
tecnològics, junt amb les alteracions 
humanes de les lleres i qualitat de les 
aigües, han facilitat que les canyes 
ocupin els cursos d’aigua més alterats 
creant masses uniformes que no per-
meten la convivència amb la vegetació 
de ribera pròpia del territori.  

Procés  
participatiu per implantar  
la recollida porta a porta  
de les 5 fraccions de residus
Des del 7 d’octubre i fins al 13 de novembre, els veïns  
i veïnes de la vila podran donar la seva opinió online,  
presencial o en sessions informatives

L ’Ajuntament està treballant per im-
plantar la recollida porta a porta de 
les 5 fraccions de residus: orgànica, 

envasos lleugers, paper i cartró, vidre i la res-
ta, amb els objectius de continuar millorant 
davant l’emergència climàtica i ambiental, 
eliminar els punts d’abocaments de residus, 
tenir els carrers nets de contenidors i brossa, 
i aconseguir un sistema, també, econòmica-
ment més sostenible. Aquest sistema per-
metrà a mig termini aplicar un sistema de 
taxes basat en el pagament per generació, 
de manera que qui més recicli menys pagui.

Per fer-ho, l’Ajuntament vol comptar 
amb la participació de la ciutadania per de-
cidir si la recollida porta a porta es vol en ho-
rari nocturn (a partir de les 22 h) o en horari 
diürn (a partir de les 7 h), així com el calendari 
de recollida. El vidre sempre es recollirà de 
matí per evitar molèsties per sorolls.

Des del 7 d’octubre i fins al 13 de no-
vembre els veïns i veïnes de la vila poden 
participar en aquesta decisió a través de 
les següents vies:

• Votació després d’una de les sessions in-
formatives programades. Les persones 
interessades podran escollir la sessió que 
els vagi millor. Totes les sessions seran a 
les 19 h. Com a mesures de prevenció 
davant la COVID19, es demana prioritzar 
l’assistència d’una sola persona per ha-

bitatge i és necessari inscripció prèvia a 
psip@participem.cat. En cas de pluja, la 
sessió es realitzarà a la sala polivalent.

• Votació online: A la pàgina web psip.par-
ticipem.cat es trobarà tota la informació 
i es podrà escollir l’opció que més agradi.

• Votació presencial: Amb la butlleta de 
participació que rebran els veïns i veïnes 
a casa seva, juntament amb una carta in-
formativa detallant aquest procés. Es po-
drà lliurar a l’Ajuntament (pl. de la Vila, 1) o 
a la Masia de Can Cortès (Camí Reial, 56). 
A més, en el cas dels habitatges plurifa-

miliars, es convocarà per decidir entre les 
veïnes i veïns de cada comunitat la millor 
solució i ubicació pel lliurament dels resi-
dus. El cartell es col·locarà a les escales 
del edificis amb el dia de la reunió.  

DIA LLOC
13/10 Masia de Can Falguera
15/10 Plaça del Lledoner (Carrer de Dalt)
20/10 Plaça Mercè Rodoreda
22/10 Parc Onze de Setembre
27/10 Parc de Can Parera

29/10
Pista de bàsquet del  
carrer Romaní (Can Riera)

3/11
Pista de bàsquet de Can Maiol,  
al costat de l'Escola Bressol el Sol

5/11 Parc dels Avets  
(Plegamans Sud/El Castell)
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Es pinten bancs públics  
amb els colors LGTBIQ+
L’acció reivindica la diversitat i s’emmarca dins  
del Dia Internacional per la Visibilitat Bisexual

L ’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans, a través de la Regidoria de 
Feminisme i Polítiques LGTBIQ+, ha 

pintat tres bancs públics amb els colors 
de la bandera irisada i de la bandera bise-
xual, del col·lectiu LGBTI (Lesbianes, Gais, 
Bisexuals, Transsexuals, i Intersexuals), per 
reivindicar la diversitat. S’ha comptat, tam-
bé, amb la col·laboració de les regidories de 
Via Pública i de Seguretat Ciutadana.

S'ha pintat un banc de la Plaça 11 de se-
tembre (amb la bandera trans), el banc que 
hi ha davant de l'Escorxador (amb els colors 

de la bandera bisexual) i 2 bancs davant de 
l’institut Ramon Casas i Carbó (1 banc amb 
la bandera irisada i l'altra amb la bisexual). 

Aquesta iniciativa de la Regidoria de Femi-
nisme i Polítiques LGTBIQ+ s’emmarca dins 
del Dia Internacional per la Visibilitat Bisexual, 
que es va celebrar el passat 23 de setembre.

COMPROMÍS AMB LA DIVERSITAT
La intenció d'aquesta acció ha estat mos-

trar el compromís de la regidoria i de l'Ajun-
tament en fer visibles les diverses identitats 
que conformen el col·lectiu LGTBIQ+. Des de 

la regidoria argumenten que aquestes acci-
ons es repetiran en altres dates assenyalades, 
com el 31 de març (dia per la visibilitat trans) 
o el 26 d'abril (dia per la visibilitat lèsbica). 

Monòleg de Pamela  
Palenciano “No duelen  
sólo los golpes” sobre  
la violència masclista
Es va fer fer al Teatre de la Vila  
amb un centenar d’estudiants  
de l’institut Ramon Casas i Carbó

L a Regidoria de Cultura, col·laboració amb la Regidoria de 
Feminismes i Polítiques LGTBIQ+, van portar els dies 7 i 8 
d’octubre a Palau-solità i Plegamans el monòleg de Palo-

ma Palenciano, "No duelen sólo los golpes" i el va posar a dispo-
sició dels 4 grups de 3er de l’ESO de l’IES Ramon Casas i Carbó.

El monòleg es va programar per un total de 98 persones de 
l’alumnat de l’IES Ramon Casas i Carbó, tot i que en principi 
s’havien programat 2 passis; un per tots els grups de 3er d’ESO 
dels 3 instituts de la vila i un altre obert a la ciutadania. Final-
ment, com a conseqüència de les exigències dels protocols de 
seguretat per la COVID-19, es va hver de restringir l’activitat.  

Conveni de  
l'Ajuntament amb  
l’ONG Open Arms
L’acord permetrà destinar  
recursos a la protecció de  
les persones migrades així com  
a projectes educatius a les escoles locals

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha signat un con-
veni amb la Fundació Proactiva Open Arms per col·laborar 
en les seves tasques de protecció de persones migrades i 

refugiades a la Mediterrània. La signatura es va fer amb anteriori-
tat, però el passat 7 d’octubre es va realitzar una trobada telemà-
tica amb l’alcalde, Oriol Lozano; la regidora d’Acció Social, Patricia 
Freire; l’assessora pedagògica d’Open Arms, Àngeles Schjaer; i de 
la directora de premsa i comunicació de l’ONG, Laura Lanuza.

Lozano va comentar, que “mitjançant aquest acord, l’Ajunta-
ment aportarà 20.000 euros a l’entitat, per destinar-los a diferents 
tasques vinculades a l’ajuda humanitària de les persones migra-
des i refugiades, així com a projectes educatius a la vila”.  

Apunt de regidora 
Patricia Freire 
regidora de Feminisme  
i Polítiques LGTBIQ+, 
Va manifestar que aquesta acció “és una 
manera més de posar en valor els drets 
del col·lectiu LGBTI, per tal de reivindicar 
una societat igualitària, amb plena lli-
bertat d’expressió”.  
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El Punt Tic i Palau Avança  
els dos centres de la vila per  
poder fer les proves ACTIC
La seva aprovació permet a qualsevol persona de més  
de 16 anys demostrar les seves competències en les TIC

P alau-solità i Plegamans ofereix dos centres on poder rea-
litzar les proves ACTIC. Un el Punt Tic els dilluns d’11.30 
a 14 i de 14.30 a 17 hores i l’altre el Palau Avança, els di-

marts i dimecres de 13 a 15 h. 
L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència 

digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats 
i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la co-
municació (TIC) que les persones despleguen en situacions re-
als per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys de-
mostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova 
per ordinador que s’avalua automàticament. 

La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col-
laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa 
en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts 
per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La 
sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemà-
tics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Els usuaris o usuàries que vulguin, realitzen la prova a l’aula TIC 
tant del Palau Avança o del Punt TIC, en els seus horaris, i si l’apro-
ven obtenen un certificat vàlid per la Generalitat que permet acre-
ditar coneixements TIC i que avui en dia ja es demanen per molts 
processos selectius de l’administració pública. També la universitat 
valida aquests coneixements, i per tant és un valor curricular afegit.

Les persones aspirants cal que vinguin amb mascareta i  es 
tindran en compte les mesures higièniques i de distància social 
a l’hora de fer la prova.  

Palau Avança recorda que  
cal demanar cita prèvia  
per accedir als seus serveis

E l Servei de Promoció Econòmica Pa-
lau Avança continua oferint els seus 
serveis, adaptats en cada moment a 

la situació actual degut a la pandèmia de 
la Covid-19. L’edifici té un aforament limitat 
i cal que tothom que vulgui entrar tingui 

cita prèvia per no incomplir la normativa 
d’aforament. 

La cita prèvia és només per la persona que 
ho demana, no pot venir cap persona més, ex-
ceptuant els menors d’edat en que es permet 
l’acompanyament d’un representant adult  

Per a més informació podeu contactar amb les oficines del 
Punt TIC i les del Palau Avança als següents telèfons:

PUNT TIC
C. Folch i Torres, 86  
T. 673 31 21 25 | punttic@
palauplegamans.cat

PALAU AVANÇA
C. Folch i Torres, 88-90
T. 93 864 53 16 | ocupacioem-
presa@palauplegamans.cat

Proves Actic

Per inscriure’s a la prova ACTIC

Entrevistes serveis emprenedoria

Entrevistes amb servei prospecció empresarial
Entrevistes servei comerç

Renovació del document DARDO

Gestió d’ofertes

Orientació i assessorament

Inscripcions i entrega documentació PTT

Inscripció cursos i formacions

Informes del servei local d’ocupació

Entrevista ocupacional per entrar  
a formar part del servei local  

i de la borsa de treball

Cursos i formacions  

   per persones aturades

Entrevistes alumnat PTT

Entrevistes pares, mares 

o tutor dels alumnes PTT

Apunt de regidora 
Laura Navarro 
regidora d'Empresa i Ocupació, 
Per això, per la salut de tothom, es vol
recordar que qualsevol persona que re-
quereixi anar presencialment a l’edifici 
de Promoció Econòmica, haurà de tru-
car per demanar cita prèvia de 9 a 14 h al 
telèfon 93.864.53.16.  
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L’Ajuntament lliura els Premis  
Sant Jordi de Prosa i Poesia 2020

E l passat 25 de setembre, els jardins de la Masia de Can 
Cortès van acollir l’entrega dels Premis de Prosa i Poesia 
Sant Jordi 2020. L'acte va comptar amb la col·laboració 

de l'Escola Municipal de Música. La seva directora, Anna Soley, 
va ser l’encarregada de presentar l’acte, acompanyada de la mú-

sica de Paulí Penya durant la lectura dels fragments de les obres 
guardonades. L’alcalde, Oriol Lozano, la regidora de Cultura, Eva 
Soler, i  el regidor de Joventut Ignasi Fargas, van ser els encarre-
gats de fer entrega dels guardons als guanyadors i guanyadores. 
Aquest any es van presentar 86 obres entre prosa i poesia.  

Es van repartir 18 guardons, entre premis i mencions:
CATEGORIA INFANTIL A. Prosa
• 1r Premi: Martí Roman Piquer
• 2n Premi: Martí Roman Piquer
• 3r Premi: Pere Rocabayera 

Viladrich
CATEGORIA INFANTIL B. Prosa  
• 1r Premi: Nerea Sanjuan Mas
• 2n Premi: Berta Lluch Castillo

• 3r Premi: Emma Lluch Mas
CATEGORIA JUVENIL. POESIA
• 1r Premi: Lia Jordi Garcia
• Finalista: Alejandro López 

Asensio 
• Menció Jurat: Clàudia Vilar-

rassa Puigdomenech

CATEGORIA JUVENIL. PROSA
• 1r Premi: Lia Jordi Garcia 
• Finalista: Aina Civit Soler
• Menció Jurat: Helena Durán 

Lorca
CATEGORIA ADULTS. POESIA
• 1r Premi: Manuel Auret Castro
• Finalista: Genís Jordi Garcia

• Menció Jurat: Aureli Trujillo 
Cabezas

CATEGORIA ADULTS. PROSA
• 1r Premi: Pep Camps Barnet
• Finalista: Joaquim Casado 

Ramírez 
• Menció Jurat: Gerard Fernán-

dez Chacón

Actualitzem el Mapa de  
Patrimoni Cultural i Natural
El nou inventari es pot consultar per internet i consta de 194 elements amb fitxes informatives

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ja disposa del nou Mapa de Pa-
trimoni Cultural, amb l’inventari de 

194 elements del patrimoni cultural i natu-
ral del terme municipal que ha elaborat la 
Diputació de Barcelona.

Aquest mapa, resultat del conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament i la Diputació, 
s’ha fet amb la col·laboració de diferents per-
sones del municipi i del propi l’Ajuntament, 
que han aportat els seus coneixements.

Dels 194 elements de que consta el mapa, 
el 60% correspon a patrimoni immoble (edifi-
cis, conjunts arquitectònics, elements arqui-
tectònics, jaciments arqueològics i obra civil), 
un 14 % és moble (col·leccions, objectes i ele-
ments urbans), un 5 % són documents (fons 
documentals i d'imatges), un 8 % són immate-

rials (manifestacions festives, tradicions orals, 
música i dansa, costumari i tècniques artesa-
nals) i un 13 % natural (zones d'interès natural i 
espècimens botànics singulars).

Cada element inventariat en el mapa 
conté una fitxa amb la ubicació, classifi-
cació, descripció, història i bibliografia de 
cada registre. El mapa s'acompanya d'una 
memòria que fa una valoració global del 
conjunt patrimonial del municipi. Aques-
ta eina també permet consultar les dades 
d’un municipi concret o de diversos muni-
cipis segons els interessos de la persona 
que en fa la cerca.

El Mapa del Patrimoni Cultural local té 
per objecte la recollida exhaustiva de dades 
sobre el patrimoni cultural i natural d'un 
municipi i la seva valoració, i fa possible que 

l'Ajuntament pugui establir mesures per ga-
rantir-ne la protecció i conservació, així com 
per planificar-ne la rendibilització social. 

L'accés a la informació pública dels ele-
ments del Mapa del Patrimoni és mitjan-
çant un Sistema d'Informació Geogràfica, 
amb el qual es pot visualitzar la informació 
de cada element localitzat al mapa munici-
pal. Es pot consultar a través de la pàgina 
web de Diputació de Barcelona: Mapes de 
Patrimoni Cultural en línia.  

60% IMMOBLE

14% MOBLE

5% DOCUMENTS

edificis, conjunts 
arquitectònics, elements 
arquitectònics, jaciments 
arqueològics i obra civil

col·leccions, objectes  
i elements urbans

fons documentals  
i d'imatges

13% NATURAL
zones d'interès natural i 
espècimens botànics singulars

194
ELEMENTS  

DE PATRIMONI

8% IMMATERIALS
manifestacions festives, tradicions  

orals, música i dansa, costumari 
 i tècniques artesanals   
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Un estiu  
cultural i segur  
Gran èxit d’assistència els 
espectacles i actes que es van 
dur a terme durant tot el mes 
d’agost i principis de setembre

E l passat 3 de setembre va ser el torn 
del darrer espectacle de la programa-
ció "Aquest estiu, Cultura segura!", 

que va començar el 9 d’agost amb els "Rivol-
ta" i la seva cançó italiana a la zona esportiva 
de Can Falguera. Les encarregades de tancar 
la programació va ser la companyia Ana Con-
fetti amb el seu espectacle "A la Fresca!". 

Durant prop d’un mes s’han dut a terme 
un total d’11 actes diferents, alguns amb re-
serva prèvia d’entrades, d’altres itinerants 
per la vila, una marató de sang i un pregó 
d’homenatge. Gairebé tots els espectacles 
amb reserva prèvia van exhaurir les entra-
des dies abans de l’acte, amb una assistèn-
cia en el seu conjunt més de 600 persones. 

A més, aquests espectacles també es van 
poder seguir en directe a través de Facebo-
ok, acumulant més de 1.000 reproduccions 
la major part d’ells, i altres, entre 500 i 800. 

Paral·lelament, els espectacles itine-
rants han tingut també molt bona afluència 
de públic sempre respectant les mesures 
de seguretat: La Marató de Sang va supe-
rar les 200 donacions que tenien previstes 
i el Pregó d’homenatge als col·lectius que 
estan a primera línia per la pandèmia de la 
Covid-19 ja acumula a 950 visualitzacions 
al Youtube de l’Ajuntament. 

Com ja era tradicional a la Festa Major, 
enguany es va celebrar la Caminada Popular 
María Victor adaptada a les circumstàncies 
actuals, tot i així va ser un gran èxit i tots els 
participants van respectar i seguir les indicaci-
ons de les autoritats. També va tenir molt bona 
acollida l’espectacle itinerant de l’actor Quim 
Masferrer, "Moltes gràcies", que pots recupe-
rar íntegrament la seva pàgina de Youtube. 

Caminada popular Maria VíctorEl Pony Pisador

Havaneres amb Neus Mar

A la fresca! Ana Confeti

Apunt de regidor 
Jordi Plaza  
Regidor de Festes Populars,  
Fires i Mercats
Ha volgut destacar que “hem gaudit de la cul-
tura de forma segura, amb una programació 
variada i de qualitat alhora que hem donat 
suport al món de la cultura i la indústria que el 
rodeja. Aquesta tardor i hivern seguirem apos-
tant per la cultura en viu i segura”. 

Apunt de la regidora 
Eva Soler 
Regidora de Cultura i Patrimoni
Ha manifestat que “estem molt satisfets de l’èxit 
que ha tingut la programació cultural aquest 
estiu i continuarem treballant en aquesta línia”. 
També ha destacat que “s’ha fet evident que es 
poden organitzar actes culturals de forma segu-
ra, donant suport a aquest sector i oferint activi-
tats i espectacles a la ciutadania”. 
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Autocinema Fancon

P er altra banda, el dissabte 5 de setembre va 
tenir lloc l’autocinema organitzat per l’entitat 
Fancon, com a alternativa al Festival d’Oci Al-

ternatiu previst per aquell cap de setmana i que es 
va haver de posposar al 2021 per la pandèmia.

L’autocinema, que va seguir totes les mesures 
de seguretat i prevenció, va projectar les pel·lí-
cules triades pel públic en una votació popular: 
Jurassic Park i Pulp Fiction. Van exhaurir totes les 
entrades dies abans de les projeccions.  

Cançó italiana amb Rivolta

Quim Masferrer Jazz amb The Black Barbies

Xiula

Jazz amb The Black Barbies

Xarop de CanyaQuim Masferrer
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L’Ajuntament alerta contra un nou  
frau comercial anomenat "Brushing"

L es empreses envien productes no com-
prats per aconseguir un bon posiciona-
ment en les plataformes de venda online.

La Generalitat de Catalunya ha informat 
que recentment s’ha detectat una nova tèc-
nica de frau comercial anomenada Brushing. 
Aquest frau consisteix en enviar objectes de 
poc valor, encara que no hagin estat com-
prats per la persona receptora, amb l’objectiu 
d’aconseguir un bon posicionament de l’em-
presa en les plataformes de venta online.

Entre els perills que això pot comportar, 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya ex-

posa l’exemple dels paquets que contenen 
llavors. Aquestes llavors foranies, no sol·li-
citades, poden ser males herbes, espècies 
invasores o estar contaminades amb patò-
gens que poden afectar a tot el cultiu.

La introducció d’aquest material sense 
el certificat fitosanitari corresponent és pro-
hibida i suposa un risc tant des del punt de 
vista de la sanitat vegetal (pel perill de pla-
gues i malalties que poden acompanyar les 
llavors) com mediambiental. 

Per aquestes raons, es demana a la po-
blació que, en cas de rebre un enviament no 
esperat, es comuniqui a l’Ajuntament, a les 

oficines comarcals o al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca. En el cas de les 
llavors, no s’han de sembrar ni llançar a les 
escombraries perquè es podrien estendre, 
sinó que cal portar-les a l’Ajuntament o a al-
guna de les dependències indicades.

El brushing, persegueix la generació de 
vots positius falsos en les vendes per Inter-
net, ja que moltes plataformes de venda 
no permeten l’emissió d’aquests vots si el 
client no ha rebut efectivament el produc-
te. Les empreses, per tant, realitzen primer 
l’enviament i falsifiquen després el vot del 
receptor, en aquest cas de les llavors.  

Amb la targeta T-16 els 
infants i joves podran 
gaudir del bus urbà 
Viatges il·limitats dins  
la zona tarifària on es resideixi

La T-16 és un títol de transport per a infants i 
joves des dels 4 anys i fins al 31 de desembre 
de l’any que compleixin els 16 anys. Aquesta 

targeta gratuïta té un nombre il·limitat de viatges a 
la xarxa de transport públic del sistema tarifari in-
tegrat, dins la mateixa zona tarifària on es resideixi. 

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el 
nom i el DNI/NIE/llibre de família, que s’ha de vali-
dar cada viatge i només la pot fer servir el nen o nena titular. La 
targeta és totalment gratuïta i no té cap cost cost d’emissió i 
gestió. Per Palau-solità i Plegamans serà molt útil pels usuaris 
del bus urbà, i a més per desplaçar-se a les poblacions veïnes 
que conformen la Zona 2D com La Llagosta, Martorelles, Mollet 
del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Po-
linyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, 
Santa Perpètua de Mogoda i Vallromanes.  

L’oficina local d’expedició  
del DNI va atendre  
les persones en llista 
d'espera per la Covid-19
El servei per demanar cita prèvia  
es va restablir el dia 21 de setembre 

E l passat 18 de setembre es va re-
prendre parcialment el servei 
per a la obtenció i/o renovació 

del DNI electrònic a l'Oficina d'Expe-
dició del DNI, únicament per aquelles 
persones que tenien concertada cita 
prèvia en el mes de març i que no van poder ser ateses pel 
confinament arran de la pandèmia de la Covid-19.

Una vegada van ser atesses totes les persones que van 
quedar en llista d’espera, el servei es va restablir totalment 
per al públic en general el passat 16 d’octubre. 

L’oficina d’expedició del DNI està ubicada a la comissaria 
de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans (Passeig de la 
Carrerada, 51).  

Obtenir  
la targeta
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Diada Nacional 2020, amb  
mesures de seguretat i prevenció
L’ofrena floral va ser esglaonada i amb un horari determinat 

P alau-solità i Plegamans va celebrar 
el passat 11 de setembre la tradici-
onal Diada Nacional de Catalunya. 

Enguany una Diada atípica marcada per la 
pandèmia provocada per la Covid-19. A les 9 
hores es va iniciar amb l’ofrena floral on van 
participar una trentena d’entitats, col·lectius, 
associacions i partits polítics, que de mane-
ra esglaonada i respectant un horari deter-
minat van entregar la seva ofrena al monu-
ment a Rafel Casanova. L’ofrena va ser sense 
públic per evitar aglomeracions. 

Tot seguit va començar l’acte instituci-
onal obert al públic on hi van assistir un 
centenar persones. Tots ells havien re-

servat prèviament les seves entrades per 
tal de controlar l’aforament i respectar 
en tot moment les mesures de seguretat 
i prevenció per evitar la propagació de la 
COVID-19. 

L’acte institucional va comptar amb el 
lliurament i alçada de la senyera i el par-
lament a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música (EMM). Després es va donar pas a 
l’exhibició de sardanes a càrrec de l’Agru-
pació Sardanista i interpretades per 
l’EMM, i actuacions amb Músics per la 
Llibertat i Candombe Bantú. Per finalitzar 
l'esdeveniment es va interpretar el Cant 
dels segadors entre tots els assistents

L’alcalde, Oriol Lozano, va agraïr la 
presència de tots els assistents, entitats i 
associacions de la vila a la Diada Nacional 
de Catalunya. Lozano va voler destacar 
que "per superar la crisi la qual estem per 
la pandèmia que ens colpeja ens cal l'es-
forç de tots i totes, ens tindreu al vostre 
costat i no deixarem ningú al darrera".  

AQUEST ANY HI VAN PARTICIPAR 34 ENTITATS,  COL·LECTIUS I PARTITS POLÍTICS:
1. Corporació Municipal. 
2. Hoquei Club Palau. 
3. Associació Quatrepins Quaderns 

de Cultura
4. Els Deixebles del Dimoni de la Pe-

dra Llarga.
5. Associació Taller de les Arts.
6. Casal de la Gent Gran.
7. Amics de la Música Clàssica. 
8. Societat Coral La Unió.
9. Assemblea Nacional de Catalunya.
10. Bufanderes per la Llibertat. 
11. Associació Pessebrista.
12. Grup La Gresca.
13. Associació Dones per les dones.
14. Haribala. 
15. Associació Teatral Farrigo-Farrago.
16. Associació Bitlles catalanes "Va, 

Tornem-hi"

17. Centro Cultural Andaluz.
18. Associació Amics Josep Maria 

Cristià.
19. Agrupació Sardanista.
20. Fundació Folch i Torres.
21. Candombe Bantú. 
22. Cabres i Vaques. 
23. Geganters i grallers.
24. Colles de ball de Gitanes.
25. Associació de Comerciants.
26. ERC.
27. JERC.
28. PSC.
29. Junts per Palau.
30. Primàries.
31. Podemos
32. CUP Palau. 
33. Guanyem Palau.
34. Palau en Comú. 
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Una Tardor carregada  
d’activitats per a joves
Un taller de creació de taules d’skate, un de cuina, una xerrada  
sobre educació, el Palau Ressona i teatre, alguns exemples

E l Departament de Joventut de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans ha preparat tot una sèrie 

d’activitats per aquesta tardor adreçades 
a joves. Xerrades, tallers, teatre, música 
i/o exposicions emmarquen una tardor 
amb molts esdeveniments que s’organit-
zen conjuntament amb les entitats del 
municipi, La Descoordinadora i els grups 
estables de l’Espai Jove l’Escorxador. 

Al mes d’octubre es va donar el tret de 
sortida amb l’espai obert “Parlem de...”, 
per poder parlar de diferents temes sen-
se tabús, i es va continuar amb la xerrada 
adreçada a famílies d’adolescents i joves 
"Educat sentint, educar amb sentit". Tam-
bé a l’octubre es va fer un taller per crear 
artesanalment una taula d’skate i el "Taller 
de cuina sense pares" per aprendre a fer 
receptes bones, ràpides i saludables.  

AGENDA NOVEMBRE I DESEMBRE
▶ "Parlem de...." .
4 de novembre i 2 de desembre 

▶ Projecte Oxigen.  
Espai de trobada per cuidar-te i 
mirar-te on, a través de diferents ac-
tivitats de relaxació, de treball amb 
el cos, etc., es vol generar un espai 
de benestar i autoconeixement.

▶ Concurs Música Jove  
Palau Ressona.  
7 de novembre a la Sala Corral  
de l’Escorxador.

▶ La SEXmana.  
Del 30 de novembre al 4 de desembre.

▶ Les Melmelades musicals.  
El 31 d’octubre, 27 e novembre i 18 de 
desembre. Acompanyades amb les 
batalles de galls de rap, l’SpeakEasy. 

▶ Teatre: "Bury a Friend".  
El 21 de novembre. A la Sala Corral 
de l’Escorxador. Preu 5 €.

▶ Teatre: "Metalhammer".  
El 19 de desembre. A la Sala Corral 
de l’Escorxador. Preu 5 €. 

Torna una nova edició del Palau Ressona
La final del Concurs de Música Jove és el 7 de novembre

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va convocar, un 
any més, el Concurs de Música Jove Palau Ressona. S'han 
presentat grups musicals i solistes entre 12 i 30 anys amb un 

repertori suficient de 20 minuts en el moment del concurs.
Aquesta edició segueix amb els tres objectius amb els que es va 

iniciar; en primer lloc facilitar un espai on els grups novells o amb 
una trajectòria musical poc extensa tinguin l’oportunitat de mostrar 
els seus coneixements. En segon lloc, es facilita un espai de trobada 
entre diversos grups de diferents estils musicals per tal que puguin 
compartir experiències i coneixements i en tercer lloc es pretén 
oferir un suport als i les joves del municipi i de la resta del territori en 
tots aquells aspectes relacionats amb l’inici de la trajectòria musical. 

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

D’entre tots els treballs presentats, s'han seleccionat tres for-
macions finalistes per categoria, les quals actuaran al concert de 
la final del Palau Ressona, que tindrà lloc el 7 de novembre, a la 
Sala Corral de l’Espai Jove l’Escorxador. S'han valorat aspectes 

com la musicalitat, l’originalitat, la pro-
jecció, la posada en escena i la inclusió 
de la perspectiva feminista. Els finalistes 
són: Roger Catlau, Sempre Amunt, Saigon, Flintt, 
Friday Mood, Tadpols.

Els grups o solista que guanyi el concurs, en la categoria A, ob-
tindrà com a premi la gravació d’una maqueta, sota la supervisió 
d’un productor professional, i la seva distribució en plataformes 
digitals a través de la Cúpula Music. Pel que fa a la categoria B, el 
premi consisteix en la gravació d’una cançó i el videoclip d’aques-
ta, així com una actuació en directe a la vila. 

També a través de la inclusió de la perspectiva feminista en 
aquesta edició del Palau Ressona es valorarà la paritat o exclu-
sivitat de dones en la formació del grup, la utilització d’un llen-
guatge inclusiu i no sexista i la representació de la diversitat en el 
contingut de les cançons. Per altra banda, també tenint en comp-
te aquesta perspectiva, se sancionarà el llenguatge masclista de-
nigrant cap a les dones i cap al col·lectiu LGTBI.  

Inscripció prèvia  
joventut@palauplegamans.cat,  
t. 93 864 51 18 | 629 568 754  

ES OBLIGATORI PORTAR MASCARETA  i se seguiran totes les mesures de  
seguretat i prevenció per evitar  
la propagació de la COVID-19.

ús obligatori de  
MASCARETA

ús de gel  
hidroalcohólic 

MANS NETES

DISTÀNCIA  
de seguretat

Apunt de regidor 
Ignasi Fargas 
regidor de joventu, 

"L'àrea de Joventut ha treballat de valent 
per proporcionar una agenda variada 
adreçada als i les joves de la vila. Tot i 
això, amb la pandèmia, haurem d'estar 
pendents de l'actualitat per confirmar o 
no la realització d'aquestes activitats".  
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L’HC Palau guanya la Final a 4  
de l’Hoquei Lliga Catalana Femenina 
La final es va disputar al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor

E l Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor de Palau-solità i Plegamans va 
acollir el cap de setmana 19-20 de se-

tembre la Final a 4 de l’Hoquei Lliga Catalana 
Femenina (HLCF) i que es va endur l’HC Palau 
en una final contra el CP Manlleu per 4 a 2. 

Organitzada per la Federació Catalana 
de Patinatge (FCP), la competició no va es-

tar oberta al públic en general i només hi 
va assistir un aforament limitat a premsa i a 
familiars de les jugadores. La final va seguir 
tots els protocols i mesures de seguretat 
arran de la COVID-19. 

Els quatre equips classificats van haver 
de disputar primer els quarts de final entre 
el 12 i el 17 de setembre en format d’anada i 

tornada. Els vencedors que van accedir a la 
Final a del 19 i 20 de setembre van ser: HC Pa-
lau, CP Voltregà, CP Manlleu i el CH Vila-Sa-
na. Amb la represa de l’activitat esportiva Rà-
dio Palau va oferir la retransmissió en directe 
amb la narració de Jordi Martín des del 91.7 
de la FM i via radiopalau.cat. La competició 
també es va retransmetre per TV3.  

Un joc de pistes i 
enigmes "online" en 
l’entorn de la vila
Els participants han d’entrar  
en un enllaç i seguir les 
indicacions per resoldre el misteri

E l Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans explica que es tracta d’un joc "gratuït" de 
pistes online en l’entorn de la vila, on la recerca, la reso-

lució d’enigmes i la localització de diferents punts faran que els 
usuaris passin una estona divertida en família o amb els amics, 
i els ajudarà a conèixer una mica més el seu municipi.

Les persones participants només han d'entrar a: https://
topplayevents.com/escapegame/ i buscar Palau-solità i Ple-
gamans i seguir les indicacions i pistes que els donarà el 
professor Protó, per poder arribar al final del joc, i resoldre 
el misteri. No hi ha límit de temps. El link del joc estarà actiu 
durant tot aquest any 2020.  

PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALSPavelló Municipal d’Esports Maria Víctor

Temporada 2020 - 2021

» INFORMACIÓ
INSCRIPCIONS  Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor de dilluns a divendres de 10 a 13 h., excepte els dimecres que serà de 17 a 20 h. - Tel. 93 864 55 02.INICI ACTIVITATS 14 de setembre de 2020FINAL ACTIVITATS 22 de juny de 2021

VACANCES I PONTS Segons calendari escolar.COMUNICACIÓ DE BAIXA Cal comunicar-ho per escrit al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor abans del dia 25 del mes en curs.

» NOTES
• Les activitats esportives municipals seguiran les normes i protocols de seguretat i prevenció establerts pel departament de salut per evitar la propagació de la covid-19• Els horaris poden ser modificats segons les necessitats del servei.• Totes les activitats proposades requereixen d’un mínim de 10 persones inscrites per a dur-se a terme.

• Les sessions tenen una durada  de 55 minuts.

• Es recomanable portar un certificat mèdic en cas de lesions rellevants.• Es faran també de manera puntual, tallers especials entre setmana. Aquest tallers són gratuïts pels usuaris inscrits en el programa d’activitats.
• Per mantenir l’espai net tots els usuaris/es s’hauran de canviar el calçat abans d’entrar als gimnasos.

Inici  
al calendari de  
les Activitats  
Esportives  
Municipals

L a temporada 2020-2021 de les Activitats Esportives Mu-
nicipals va començar el passat mes de setembre amb 
més d’una desena de disciplines adaptades a tots els 

grups d’edat i a totes les condicions físiques. Es pot consultar 
tota l’oferta al Departament d’Esports del web municipal. 

→ Aquest any, s’ha pogut escollir entre opcions tan diver-
ses com Cardio-Tono, Tai-Txi, Ioga, Equilibra't, TBC, Esport 
Obert, Aerollatí, Fit-Ioga... 

→ Per a infants, joves i adolescents, hi ha diverses activi-
tats que combinen l’esport amb coreografies, danses i exer-
cicis lúdics per potenciar la psicomotricitat.

→ La gent gran també compta amb un programa de contin-
guts variats i adaptats a les necessitats d’aquest grup d’edat.  

Inscripció prèvia  
joventut@palauplegamans.cat,  
t. 93 864 51 18 | 629 568 754  
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Des del PSC denunciem 
la terrible gestió  
de recollida de residus 
del govern d’ERC

L’abandonament dels carrers de 
la vila s’ha convertit en el model 
gestió de l’espai públic del govern 
d’Esquerra Republicana. Lluny de 
reforçar la recollida d’escombraries 
amb motiu de la COVID, com han 
fet molts ajuntaments de l’entorn, 
el govern municipal va decidir 
aquest estiu eliminar una de les 
quatre recollides setmanals de la 
fracció orgànica així com treure 
els contenidors marrons i de re-
buig de les àrees d’emergència. 

Aquesta mesura no només no res-
pon a la realitat de la vila en una si-
tuació de normalitat, sinó que està 
presa en el pitjor moment on és 
imprescindible extremar les me-
sures d’higiene, i hi ha molta gent 
que avui dia encara teletreballa i 
passa moltes més hores a casa, fet 
que suposa la generació de més 
residus domèstics. A més consi-
derem que és inajornable tornar 
a netejar de manera intensiva les 
zones de containers i punts ne-
gres de la vila com es feia durant 
el mandat anterior.

Però la cosa no queda aquí. El 
govern municipal acaba de fer 
pública la seva decisió unilateral 
d’eliminar tots els contenidors de 
la vila, i implementar la recollida 
porta a porta de les 5 fraccions 
de residus. Una decisió transcen-
dental, presa d’esquenes a la po-
blació, sense consens i amb greus 
implicacions pel dia a dia de la 
ciutadania. 

Des del PSC exigim al govern 
d’ERC tornar al model i calendari 
de recollida d’escombraries que 
van heretar de l’anterior govern 
municipal, un cop vistes les des-
astroses conseqüències de les no-
ves mesures adoptades.  

El passat dia 4 d'Octubre va fi-
nalitzar el congrés fundacional 
de Junts, el nou partit liderat pel 
MHP Carles Puigdemont, que s'ha 
desenvolupat de forma telemàtica 
al llarg de deu setmanes del 25 de 
juliol al 3 d’octubre.

Durant aquest temps, s'han deba-
tut i aprovat per àmplia majoria les 
ponències política i organitzativa 
en les quals es reafirma el com-
promís amb l'1 d'octubre i es rei-
tera la necessitat de treballar per 
la independència, la constitució 
de Catalunya como un nou Estat 
d’Europa en forma de República,  
construir un país de progrés, co-
hesionat i modern. Junts es un 
partit que té l'aspiració de sumar 
per a ser mes forts, de convertir-se 
en el corrent central d'un país que 
és divers i plural. La República que 
desitgem construir o és de tots o 
no podrà ser.

El conjunt d'associats i simpatit-
zants de Junts de Palau-solità i 
Plegamans, procedents de diver-
ses sensibilitats ideològiques i que 
des de les primeres eleccions del 
21 de Desembre de 2017, hem vin-
gut donant suport a aquest espai 
polític (la candidatura de Junts-
xPsiP a les eleccions municipals 
és un clar exemple), han manifes-
tat la seva adhesió unànime al nou 
partit,  incloent-hi  la pràctica tota-
litat de militants del PDeCat.

Finalment, manifestar igualment 
que Junts és una proposta políti-
ca amb les portes obertes a tot-
hom qui comparteixi la necessitat 
d’anar plegats, de sumar per ser 
més forts, a l’hora de protegir i fer 
possible el futur del nostre país.  

PSC Junts x PalauERC

Porta a porta  
hi guanyem!

Som conscients que el nou sistema 
generarà un canvi d’hàbits, per això 
hem endegat el procés participatiu, 
perquè tothom hi pugui aportar el 
seu granet de sorra i perquè tots 
els blocs de pisos puguin decidir de 
quina forma lliuren els seus residus. 
I així, entre tots i totes, dissenyar els 
servei de recollida selectiva de la 
nostra vila. Per què la implementa-
ció d’aquest nou sistema?

Al 2015 neixen els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 
A Catalunya, per donar-los compli-
ment, es creà el Pla Nacional per la 
implementació de l’Agenda 2030 dins 
del qual s’ha començat a treballar nor-
mativament en tots els àmbits. Con-
cretament, l’avantprojecte de llei de 
prevenció i gestió dels residus i d’ús 
eficient dels recursos de Catalunya, 
entre d’altres punts, proposa: 

• L’adopció de sistemes de recolli-
da que siguin més eficients pel 
que fa a la quantitat i qualitat dels 
residus recollits selectivament.

• L’aplicació obligatòria de siste-
mes de pagament per generació 
o de fiscalitat justa per tal d’es-
timular els ciutadans a adoptar 
comportaments responsables 
vers la gestió dels residus.

• El foment de la participació ciu-
tadana responsable.

• La incorporació efectiva de 
les activitats comercials i de 
grans productors als sistemes 
de recollida selectiva mitjan-
çant agents públics o privats.

• L’aplicació de sistemes de res-
ponsabilitat ampliada del pro-
ductor a nous productes i l’opti-
mització dels sistemes existents.

Queda clar que s’ha de reduir els resi-
dus que generem i aquest sistema és 
l’únic que a dia d’avui ens permet tre-
ballar en aquest sentit i donar compli-
ment als ODS. 

Des d’ERC treballem per anar més 
enllà de l’obligació legal actual per 
complir amb l’obligació moral de pre-
servar el nostre medi ambient i deixar 
un món millor als qui vindran. 
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PrimàriesC’s

Els esdeveniments que vivim cada 
dia passen a una velocitat de verti-
gen, ara bé, el tema de la pandèmia 
sembla un malson. Sí, d’aquells en 
que mai arribes al final, sempre hi 
ha alguna cosa que t’impedeix re-
soldre una situació, descobrir una 
veu, reconèixer una persona...i que 
quan estàs a punt, paf! et desper-
tes i... res!

Estem preparats per viure la post 
pandèmia i per conviure amb la 
malaltia en temps present?

Tothom ha copsat, amb un color de 
vidre potser diferent, com s’ha ges-
tionat la situació, a nivell estatal, 
autonòmic, local, social, familiar... 
i sabem que, en circumstàncies 
d’aquesta mena, es descobreixen 
els límits d’un mateix i els de les 
persones de l’entorn proper. Aspec-
tes com la solidaritat, la tolerància, 
el respecte per l’altre, l’acatament 
de protocols, el suport, el dolor per 
l’afligit, el record dels traspassats... 
constitueixen una normalitat di-
ferent que ens obliga a reflexionar 
profundament sobre quina mena 
de societat som.

S’acosta el dia del Gran Recapte 
d’aliments i de la Marató de TV3. 
Segurament la ciutadania, malgrat 
la situació, serà generosa i respon-
drà amb gran altruisme. 

Ens preguntem, però, què li pas-
sa a una societat que cada vega-
da necessita més iniciatives de 
voluntaris que recaptin aliments, 
que donin de menjar cada dia a 
una més gran quantitat de per-
sones, que l’exclusió social creixi, 
que no estiguin garantits els drets 
fonamentals d’habitatge digne, 
d’alimentació, de treball digne, de 
respecte a les minories...? (Per 
cert, tots ells garantits a la Cons-
titució espanyola).

És d’obligada meditació, tractar de 
descobrir-nos, reconèixer en quin 
pla ens movem, de quins referents 
ens nodrim i sobretot localitzar on 
són aquells amb qui indefectible-
ment compartim aspectes de la 
nostra vida.  

Sector en peligro
El confinamiento en Cataluña pare-
ce una estrofa de una canción "se-
gún el color con que se mire" y eso 
es lo que pasa. Se permiten una 
serie de actos, pero se prohíbe que 
el sector de la hostelería pueda tra-
bajar aún con todas las medidas de 
seguridad. Este sector ha soporta-
do bastante, tanto en nuestro pue-
blo como en el resto de Cataluña. 
Pensamos que sería suficiente con 
el control de las autoridades com-
petentes y que nuestros estableci-
mientos de restauración,  cumplan 
las medidas de seguridad. Si segui-
mos así, acabaremos por hundir 
todo el sector de hostelería de nu-
estro municipio, se verán obligados 
a cerrar definitivamente.

Ley de banderas
La ley 39/1981, de 28 de octubre, por 
la que se regula el uso de la bande-
ra de España y el de otras bande-
ras y enseñas, tal y como dice en 
el artículo tercero, punto uno: "La 
bandera de España deberá ondear 
en el exterior y ocupar el lugar pre-
ferente en el interior de todos los 
edificios y establecimientos de la 
Administración central, instituci-
onal, autonómica, provincial o in-
sular y municipal del Estado".

Nuestro equipo de gobierno hace 
caso omiso e incumple la ley antes 
mencionada. Desde el día 11 de sep-
tiembre, por voluntad de dicho go-
bierno, se retiraron las banderas de 
España y la Europea y hasta hoy 20 
de octubre, siguen sin reponerse.

Desde nuestro grupo Ciudadanos 
hemos solicitado reiteradamente 
la reposición de las mismas, pero 
observamos que  nuestro gobierno 
municipal no mira con el mismo ra-
sero las leyes. Por ejemplo, la Aso-
ciación de vecinos de Can Cortés, 
fue sancionada con 300 €, simple-
mente por poner una pancarta, que 
según el gobierno, era ilegal.

Creemos que la democracia y la 
ley se debe de cumplir para todos 
igual. En cambio nuestro gobierno 
con carácter autoritario, se salta la 
ley a su interés.  

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, Feminisme i polítiques 
LGTBI+, Gent Gran i Habitatge. 

Laura Navarro (JuntsxPalau)  
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 (JuntsxPalau)  
5a Tinença d’Alcaldia de Territori. 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i 
Consum. Portaveu grup municipal.

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. 

Sergi Plaza (ERC) 
Regidor de Serveis Municipals  
i Economia

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

Si voleu contactar amb els regidors i re-
gidores 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 individu-
als per contactar-hi.
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 Paula  
Duasio Senesteve 
 Pau  

Segalés Torres
Membres de la Descoordinadora

“El fet que existeixi una entitat com la Descoordinadora és un  
aspecte molt positiu i a tenir en compte tant per entitats i  
administracions com municipis, ja que permet l’agrupació d’entitats de la vila, que ens 
puguem conèixer entre nosaltres i compartir els aspectes i activitats que generem

L a Paula Duaso Senesteve, de 22 anys, i 
el Pau Segalés Torres, de 18 anys, for-
men part de la Descoordinadora de Pa-

lau-solità i Plegamans. L’entitat agrupa mol-
tes de les entitats juvenils de la vila que fan 
ús de l’Espai Jove l’Escorxador. La Paula, estu-
diant d’educació social, en forma part com a 
membre de l’Esplai el Botó i el Pau, estudiant 
d’enginyeria en sistemes audiovisuals n’és a 
més el president de forma legal, tot i que l’en-
titat funciona de manera horitzontal.

Com us organitzeu? Com moltes de les en-
titats que formen la Descoordinadora, treba-
llem de manera horitzontal i assembleària. És 
per això que ens reunim un cop al mes amb 
les tècniques de l'Escorxador i aquestes re-
unions són l'espai on prenem les decisions 
que ens impliquen. És també un espai on les 
entitats podem presentar propostes que te-
nen a veure amb l'Escorxador, amb la subven-
ció que rebem i com la gestionem, etc.

Com va sorgir la idea d’una unió entre enti-
tats per crear la Descoordinadora? De la ne-
cessitat de gestionar i organitzar la utilització 
de l'espai i les activitats de l'Escorxador entre 
les entitats que l'utilitzàvem.

De quins àmbits laborals, estudiantils i 
d’edats provenen els i les joves que formen 
part de la Descoordinadora? Generalment, 
ja que totes les entitats que conformen la 
Desco són entitats juvenils, la majoria de 
gent som estudiants i/o treballadores. Alho-
ra cada entitat té perfils diferents de perso-
nes i això fa que siguem gent diversa.

Quines entitats en formen part? Actual-
ment hi formen part Lodelf, DreamLand, 

l’Esplai el Botó, La Onda (entitat de joves 
músics) i alguns col·lectius estables com La 
Flama i “No me toques el pelo”. Recentment, 
ha marxat la Festukada, ja que ha deixat de 
ser una entita. Aviat hi entrarà l'entitat de 
Skaters i Skooters de Palau, que just s'acaba 
de constituir. També hi formen part les tèc-
niques que van engegar el projecte.

Quin objectiu us marqueu per poder seguir 
treballant? Enguany l'objectiu principal és 
tirar endavant el projecte de cogestió que va 
néixer fa uns mesos amb l'objectiu de vetllar 
per la convivència entre totes les entitats de 
la Desco. Som un col·lectiu que compartim un 
espai concret i sovint certes activitats, creiem 
que el "bon rollo" entre totes és imprescindible.  
L’objectiu final de Desco és poder treballar en 
un espai comú de manera còmoda entre totes 
i poder gaudir de les activitats que generem.

Falten recursos per les entitats juvenils?  
Depenent molt de l’entitat, els recursos que 
necessiti i la subvenció que obtingui, els 
recursos seran més escassos o no. Com a 
Descoordinadora, cada any rebem una sub-
venció de 3.000 € els quals podem gestionar 
i invertir de la manera que més ens convingui, 
això pot implicar des de material per l'Escor-
xador, com la compra d’un armari fins a col-
laborar en una activitat realitzada per una 
entitat o l’Ajuntament. 

Quines propostes teniu entre mans? A part 
del projecte de cogestió que hem explicat an-
teriorment, sí que és veritat que com a Desco 
no organitzem la majoria del volum d'activi-
tats que es realitzen enfocades al  jovent, sinó 
que  són  les  entitats  les  que  ho fan i com a 
Desco ens dediquem a ser el punt d'unió en-

tre aquestes a l'hora de gestionar-nos i pren-
dre decisions que ens afecten a totes.

A qui va dirigit el projecte i les activitats que 
feu? Tenint en compte que l'Escorxador és un 
espai enfocat a joves d'entre 12 i 30 anys, in-
directament les entitats i activitats que es re-
alitzen tendeixen a estar formades per jovent 
d'entre aquestes edats. Depenent també molt 
de l’entitat, hi haurà un rol de gent o un altre. 

El jovent de la vila té prou oferta d’oci per po-
der divertir-se? Creiem que no del tot. Però 
tant des de Joventut com des de les entitats 
podem ser més actives a l'hora de fer activitats 
per al jovent i tenir aquesta motivació a generar 
coses. Tot i això, a poc a poc es van fent més 
activitats des de musicals, culturals, artístiques, 
formatives o d’oci al poble i creiem que aquest 
ha de ser un incentiu per seguir-ne generant.

Les administracions públiques tenen en 
compte les necessitats reals dels i les joves? 
Creiem que en aquest cas l'Ajuntament sí 
que cobreix en gran part les nostres necessi-
tats. Tant des de Joventut com des de l’Escor-
xador ens escolten i intentem treballar con-
juntament per poder desenvolupar activitats 
per nosaltres i per la gent del poble. Però tam-
bé reivindiquem que en les administracions 
públiques generals la joventut no està entre 
les prioritats, i aquest és un objectiu que com 
a entitats volem treballar i visibilitzar.

Què manca? Un dels aspectes que depenent 
de la situació pot arribar a mancar és una 
mica el compromís de les entitats en depèn 
de quins aspectes. Però també afirmem que 
és un fet que està canviant molt, relacionat 
amb el projecte de cogestió. 


