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Notícia
L’Ajuntament ha
de retornar part de
les subvencions
rebudes per Can
Falguera p.4

Entrevista

Teresa Padrós,
alcaldessa de Palau-solità i
Plegamans
"Estem en uns moments
difícils, però ho sabíem i estem
preparats per afrontar-los" 12

Notícia
Front comú per
fer que Can
Periquet sigui
escola i institut
alhora p.7

L'Ajuntament fomenta la
utilització del bus urbà
El consistori posa a la venda abonaments de 10 viatges a 3 euros i aprova un nou recorregut
que inclou el barri de la Pineda i fa que l'autobús passi cada mitja hora per totes les parades
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A l’actual equip de govern ens toca gestionar una etapa
molt difícil. És cert que la situació de crisi econòmica ja
es va iniciar fa uns anys, i totes les administracions s’han
hagut d’adaptar a la nova situació financera. L’Ajuntament
va haver de començar un capítol de control de la despesa
que va ser insuficient. Ara hem d’intensificar aquest
control.

En aquest sentit, els pressupostos per a l’any 2012
seran molt rigorosos i austers: la contenció econòmica
és la directriu principal en la seva elaboració.

Són moments difícils per a tothom: administracions,
empreses i particulars, i hem de ser molt rigorosos amb
les despeses que fem com a administració pública. Hem
de ser capaços de mantenir els serveis que són més
necessaris per a la ciutadania i ajudar a totes les famílies
que s’ho estan passant malament.

El 2012 es presenta complicat, però estem convençuts
que una bona planificació de la despesa permetrà que
Palau-solità i Plegamans s’ensurti de les dificultats, tot
i que els nostres ingressos com a municipi es redueixin
considerablement.

Ens hi estem esforçant, estem conscienciats i sabem
que ho podrem fer.

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)
Desenvolupament Empresarial i
Ocupació (DESOC)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria
Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Registre civil
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 /
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 /
902.90.74.74
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat
Tel. 012
Autocars Sagalés
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Enrique Moreno
Tel. 93.864.93.26 /
655.991.365 / 655.991.364
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 /
93.593.74.01
Taxis Aguilar
Tel. 672.277.161

L'actual situació de
crisi econòmica es
va iniciar fa anys i
totes les
administracions
s'han hagut
d'adaptar a la nova
situació financera
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ACTUALITAT

Gran part de les taxes municipals de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans s’incrementen un 3% de cara a l’exercici
2012, 2 dècimes per sota (-0,2%) respecte a l’Increment
de Preus al Consum (IPC) del període de setembre de 2010
a setembre de 2011.

El Ple Municipal del 27 d’octubre va aprovar aquest increment
amb els vots a favor dels grups que formen l’equip de govern
(PSC, ICV-EUiA i la Veu de Palau-solità i Plegamans), els
vots en contra del PP i l’abstenció de CiU i ERC. Els preus
han estat l’única modificació en les ordenances fiscals
municipals.

Segons el regidor d’Economia, Joan Segrelles, “les
modificacions s’han fet amb molta cura per limitar l’impacte
fiscal sobre els ciutadans i les empreses”. Les excepcions
més significatives respecte a aquest increment general del
3% són l’Impost de Béns Immobles (IBI), la taxa pel
subministrament d’aigua i la taxa del servei d’escoles

bressol. Hi ha també alguns impostos i taxes que no tindran
cap increment.

L’IBI augmentarà un 2,60% de mitjana, a causa de
l’amortització de l’actualització dels valors catastrals
efectuada al 2004, entre altres raons. Aquest increment
pot variar, a l’alça o a la baixa, en funció del valor catastral
de cada propietat. La quota mensual de les escoles bressol
municipals s’incrementarà 10 euros. Aquest increment
amorteix el 50% de la disminució que ha aplicat el govern
de la Generalitat de Catalunya en les subvencions que atorga
per aquest concepte. L’altre 50% el cobreix l’Ajuntament.
Els serveis addicionals de les escoles bressol (fora de
l’horari lectiu) tenen un increment del 3%. La taxa pel
subministrament d’aigua puja un 4,3% i respon a l’increment
que ha fixat l’Agència Catalana de l’Aigua. Per últim, l’impost
sobre la circulació de vehicles puja de mitjana un 1,91%.

*Més detalls a www.palauplegamans.cat, apartat ‘Actualitat’

La majoria de les taxes municipals s'incrementen un 3%,
l'equivalent a l'IPC

L’equip de govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ha fet públiques les dades econòmiques que expliquen
l’actual situació econòmica del consistori.

Segons el tinent d’alcalde d’Economia, Joan Segrelles, la
situació econòmica no es podrà valorar fins al tancament
de l’exercici econòmic de 2011, però la situació actual de
la tresoreria és “angoixant” ja que a data d’11 de juny de
2011, quan va prendre possessió el nou equip de govern,
el total de factures per pagar era de  508.816,19 euros,
mentre que la liquiditat de la tresoreria era de 0,3 milions
d’euros, és a dir, de 300.000 euros.

Segrelles ha afirmat que “aquesta és l’herència real, i la
documentació que ho acredita està a l’abast de qualsevol
ciutadà que vulgui comprovar-ho”.

L’equip de govern ha confirmat que l’Ajuntament no deu
factures significatives d’exercicis anteriors al 2011 i que
l’endeutament a llarg termini no és preocupant. El problema,
segons expliquen, és la liquidesa immediata per atendre
les quotes d’amortització de préstecs, els pagaments a
proveïdors, la retribució del personal de l’Ajuntament, així
com la Seguretat Social i els impostos d’IRPF.

Situació complicada de la tresoreria de l'Ajuntament

Operació financera de risc
L’equip de govern també ha informat que l’anterior govern va contractar una operació financera de risc, anomenada
SWAP, i que és una assegurança que es fa sobre la possible variació dels tipus d’interès d’una pòlissa de crèdit
contractada. En aquest cas, la pòlissa és d’un milió d’euros, però la cobertura pel SWAP es va fer per 4 milions
d’euros, el que representa que l’Ajuntament ha de pagar al banc més de 96.000 euros per diferències en el tipus
d’interès a data de 29 d’octubre de 2011, a més dels pagaments habituals pel propi crèdit contractat.

Les entitats financeres ofereixen aquest producte afirmant que si l’interès baixa, el que ha de pagar l’Ajuntament
és menor, però que si l’interès del préstec puja, el SWAP cobreix la diferència com a garantia. A l’estat ja s’estan
donant resolucions judicials en contra d’aquest producte financer ja que també s’ofereix a particulars i els suposa
una gran despesa econòmica amb la que no hi compten i que s’ha de sumar al crèdit demanat i als interessos que
se’n generen.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament ha de retornar amb fons propis 104.000€ dels
588.000€ que el Ministeri de Cultura va concedir al 2009 per
a la rehabilitació de la masia de Can Falguera, un projecte dut
a terme per l’anterior equip de govern. A aquesta quantitat cal
sumar els interessos de demora, que són uns 40.000€ més,
aproximadament. És a dir, en total l’Ajuntament ha d’abonar
al ministeri uns 144.000€ amb fons propis. En realitat Cultura
reclama la devolució de 404.059,22€ de la subvenció del 2009,
però permet que l’Ajuntament utilitzi 300.000€ d’una nova
subvenció concedida recentment pel mateix ministeri per
satisfer la devolució. Ara bé, això implica que no es puguin
utilitzar aquests 300.000€ per finalitzar el projecte. Manquen
qüestions com acabaments interiors i exteriors,
subministraments, climatització, urbanització de l’entorn...

La raó que esgrimeix el ministeri per reclamar la devolució de
més de 400.000€ i els interessos és el fet que les obres i el
pagament de les factures corresponents es van fer fora del
termini fixat. La reclamació podia haver estat molt més severa,
ja que l’Ajuntament va rebre una altra subvenció al 2010 de
700.000€, també per a la rehabilitació de Can Falguera, i de
nou les obres i els pagaments es van fer fora de termini.
Finalment el ministeri no reclamarà aquests 700.000€ perquè
ha concedit una pròrroga després de les gestions efectuades
per l’Ajuntament i encapçalades per l’Alcaldessa, Teresa Padrós,
qui va desplaçar-se a Madrid el 2 de novembre per tractar
aquesta problemàtica. Les mateixes gestions són les que han
fet que el ministeri permeti a l’Ajuntament que utilitzi els
300.000€ de la darrera subvenció per satisfer part de la
devolució reclamada. En total el ministeri ha atorgat 1.588.000€
per a la rehabilitació de Can Falguera, però l’Ajuntament ha de
retornar uns 444.000€ (300.000€ provinents de les mateixes
subvencions i 144.000€ de fons propis).

L’equip de govern va aprovar en el Ple Municipal d’octubre la
suspensió temporal de la construcció del complex esportiu
amb piscina coberta, que havia d’arrencar a finals d’aquest
mateix any. El projecte va ser aprovat per l’equip de govern
anterior. El contracte signat el 20 de maig de 2011 amb
l’empresa adjudicatària fixa que l’Ajuntament ha d’aportar
1.300.000 euros en els anys 2011 i 2012 (500.000 euros el
2011 i 800.000 d’euros el 2012). El cost estimat total de la
construcció i posada en marxa del complex és de 5,6 milions
d’euros, dels quals, l’Ajuntament haurà d’aportar 3,1 milions:
1,5 milions per començar l’obra, i uns 95.000 euros anuals
durant els propers 17 anys que cobreixin el dèficit previst de
l'explotació del servei.

“L’Ajuntament ha decidit acollir-se a la suspensió temporal
per manca de liquiditat i no pot endeutar-se més perquè
superaria els límits legals”, concreta el regidor d’Equipaments,
David Abascal. El regidor especifica que, “en principi, aquesta
suspensió inicial i temporal no hauria de comportar cap
indemnització perquè l’empresa adjudicatària no ha fet encara
cap inversió”. Segons el pla de finançament d’aquest projecte,
l’Ajuntament aportaria els 500.000 euros d’enguany mitjançant
dos crèdits, de 190.000 euros en total, més dues subvencions
de la Generalitat i de la Diputació per un total de 310.000. “El
problema és que encara que la subvencions estiguin acceptades,
es fan efectives posteriorment, quan l’obra s’ha fet; és a dir,
en realitat l’Ajuntament no té aquests diners”, manifesta
Abascal, qui recorda que “la Generalitat deu a l’Ajuntament
prop de 2 milions d’euros de subvencions concedides però
que encara no s’han pagat, i no sabem quan es pagaran”.

Pel que fa al milió d’euros que l’Ajuntament hauria d’aportar
el 2012, el pla de finançament preveu que 200.000 euros
provinguin de crèdits i els 800.000 restants del conveni
d’urbanització del futur polígon industrial de Can Valls (on hi
havia l’antic Càmping Palau). “Per a què el promotor aboni
aquesta quantitat a l’Ajuntament primer s’ha d’executar el
procés de reparcel•lació del sector i això no depèn del consistori
sinó del propi promotor, així que res assegura que aquests
diners estiguin disponibles en el 2012”, detalla el regidor.

L’Alcaldessa ha
iniciat gestions per
no haver de pagar
uns diners que
s’han invertit en la
finalitat per la qual
es van atorgar

Se suspen la construcció
de la piscina municipal per
manca de liquiditat

L’Ajuntament ha de retornar
part de les subvencions
rebudes per Can Falguera

Estat actual de la Masia de Can
Falguera

Solar on s'havia projectat la
construcció del complex
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ACTUALITAT

Abonament reduït i nou
recorregut per potenciar l'ús
del bus urbà

L’Ajuntament de
Pa lau - so l i t à  i
Plegamans ha
introduït canvis
significatius en la
línia de bus urbà
per potenciar-ne
l’ús.

Abonament reduït
En primer lloc, s’ha aprovat un

abonament subvencionat pel consistori que redueix
notablement el cost del servei per als usuaris. Ja estan a la
venda els nous abonaments, que costen 3€ i donen dret
a realitzar 10 viatges.

Amb aquest bitllet, cada viatge costarà per a l’usuari 0,30€,
quan fins ara el bitllet senzill per a un únic viatge costava
1,30€. Ara bé, els usuaris que utilitzin el bus urbà per enllaçar
amb alguna altra línia interurbana poden continuar utilitzant
el bitllet integrat per no haver de pagar dues vegades.

I és que l’abonament reduït només és vàlid per a l’autobús
urbà. No es pot utilitzar per a cap altra línia de les que passen
pel municipi. La ciutadania interessada pot comprar el nou
abonament a l’edifici de Serveis Tècnics de l’Ajuntament
(cantonada entre el c. Barcelona i el Camí Reial) o a la Casa
Consistorial. Només es poden comprar en aquestes ubicacions,
de dilluns a divendres, de 10 a 13h. Es venen a qualsevol
persona, sense cap límit d’edat i sense que es demani cap
document ni condició.

Nou recorregut
Des del 2 de novembre l’autobús realitza un recorregut
diferent. Aquesta és l’altra mesura aprovada per augmentar
el nombre d’usuaris. La modificació en l’itinerari implica alhora
una major freqüència de pas a les parades de Can Duran, la
Sagrera i Can Riera. El recorregut s’ha simplificat esdevenint
únic i circular. Això fa que l’autobús passi sempre en el mateix
sentit i cada mitja hora per totes les parades (dins l’horari de
funcionament del servei). El servei funciona de dilluns a
divendres en horari de matí. A la tarda, hi haurà modificacions
en l’horari respecte al que ha funcionat fins ara: només circularà

els dilluns, dimarts i dijous,
adaptant-se als horaris de l’Institut
Ramon Casas i Carbó.

Una altra novetat important és que
el nou recorregut inclou el barri
de la Pineda (nord i sud), si bé
elimina part de l’itinerari i de
les parades als barris de Can
Duran i la Sagrera, que
continuaran connectats al servei
malgrat que l’autobús redueixi el
seu recorregut en aquestes dues
zones del municipi.

“Es manté el nombre de
quilòmetres que fa l’autobús però
es redueix en aquelles zones on
s’ha detectat que no es feia servir
per poder ampliar el servei a un
altre barri sense haver d’augmentar
la despesa”, explica el regidor de
Transports, Pedro Sánchez.

Ja estan a la venda els bitllets de 10 viatges a 3€. El nou
itinerari inclou la Pineda
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ACTUALITAT

El Servei de Desenvolupament Empresarial i Ocupació
(DESOC) de l’Ajuntament organitza cinc cursos formatius
per a persones que es troben en situació d’atur.

Es tracta de la primera vegada que se celebraran a Palau-
solità i Plegamans part dels cursos de Formació Ocupacional
que es fan a nivell comarcal. Per tant, els palauencs que
els realitzin els cursos seran els primers que no hauran de
desplaçar-se a altres municipis per fer-los. De fet, en tractar-
se de formació d’abast comarcal, probablement acudiran
persones d’altres municipis a fer els cursos que tindran
lloc a la vila.

Els cursos que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha
autoritzat perquè es facin al municipi a través del Consorci
per a l’Ocupació del Vallès Occidental (COPEVO) són:
Anglès: atenció al públic (1 curs de 220 hores de formació)
Ofimàtica: informàtica d’oficina (2 cursos de 170 hores
cadascun)
Comptabilitat i finances (2 cursos de 260 hores de formació
cadascun)

Les places són limitades. Són els propis organismes que
organitzen aquests cursos els qui realitzen les preseleccions
i les proves de nivell entre les persones aturades que estan
inscrites al SOC i que reuneixen els requisits establerts per
optar els cursos. Els cursos s’estendran fins al maig o juny
del 2012, ja que encara no s’han definit les dates exactes
d’inici i final de cadascun d’ells.

L’1 de desembre es va posar a prova la capacitat de reacció
i d’evacuació de les dues escoles bressol municipals en
dos simulacres d’emergències. Hi van participar la Policia
Local (2 agents i 1 cotxe); Protecció Civil (3 voluntaris, 1
cotxe i 1 ambulància cedida per Grup Saps); i dos tècnics
de prevenció. Els dispositius de tots ells van funcionar amb
molta efectivitat.

A l’Escola Bressol el Sol es va fingir un incendi originat als
quadres d’electricitat. L’evacuació dels 107 infants i 14
treballadores es va culminar en 6 minuts i 2 segons. A
l’Escola Bressol Patufet, en canvi, es va fingir un avís de
bomba. Aquest simulacre va causar més rebombori per la
ubicació cèntrica de l’edifici. Es va haver de tallar el trànsit
per dirigir tothom a la plaça del Dr. Robert. En 6 minuts i
43 segons es van evacuar 110 infants i 21 adults.

Tot i el bon resultat es van detectar punts a millorar. En els
dos casos les rodes dels bressols que es van utilitzar per
evacuar els més petits van alentir l’evacuació perquè
s’enfonsaven al terra humit dels patis. A més, a la guarderia
el Sol va faltar que algun responsable controlés que ningú
intentava sortir per on suposadament hi havia l’incendi.

Les escoles bressol superen
amb nota dos simulacres

El DESOC organitza cursos
de Formació Ocupacional

Són els
organismes
organitzadors els
qui preseleccionen
les persones
aturades que
poden inscriure-s’hi

The Crab Apples, guanyadors del Concurs de Música Jove
El grup musical The Crab Apples és el vencedor del VII
Concurs de Música de Jove, en el que hi han participat 7
grups. Tots ells van oferir els seus concerts el 4 i 5 de
novembre, als quals van assistir unes 200 persones. El
premi per vèncer el concurs és fer un concert a la Festa
Major 2012 i enregistrar una maqueta amb la discogràfica
Bucbonera Rècords.

The Crab Apples és un grup format per cinc noies i un noi
de Santa Eulàlia de Ronçana que fan la seva música amb
teclats, guitarra, baix, bateria i veu. Acompanyen les seves
melodies amb lletres en anglès i català. A banda de The
Crab Apples al concurs van actuar Rapdoctrina, Cuchillo de
Palo, 3R Museck, No Pe, Via Límit i Inspired.

Els evacuats tornen a l'escola un cop
fianlitzat el simulacre
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L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, les Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i els directors dels
centres d’ensenyament del municipi aposten “de forma
contundent” per la transformació de l’actual Escola Can
Periquet en un centre d’ensenyament de 3 als 16 anys. És
a dir, que integri l’educació infantil, la primària i la secundària
obligatòria.

Així s’assegura en una carta oficial del consistori signada
per l’Alcaldessa, Teresa Padrós, i el regidor d’Educació,
Joan Carles Tinoco. Segons el comunicat, aquesta opció
permetria adequar l’equipament actual per a les necessitats
educatives del municipi, descongestionant l’únic centre
d’educació secundària públic, l’Institut Ramon Casas i Carbó,
on s’han hagut d’instal·lar mòduls prefabricats per encabir
tot l’alumnat.

“En cap cas acceptarem el tancament de Can Periquet,
opció que no és definitiva i que només va ser apuntada com
a possibilitat per part del delegat territorial d’Ensenyament
[de la Generalitat de Catalunya] en una reunió celebrada al
mes de setembre”, afirma rotund el comunicat.

L’Ajuntament ha demanat una reunió urgent amb la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, per tractar el tema i exposar
la posició majoritària al municipi i que compta amb el suport
de tots els col·lectius implicats. “És important que treballem
de forma conjunta, respectant els acords i sumant esforços
per tal d’aconseguir allò que considerem que és el millor
per als nostres infants i joves”, sentencia la carta.

Front comú per fer que Can
Periquet sigui escola i
institut alhora

'En cap cas
acceptarem el
tancament del
centre'

Noves pintures per a l'Escola
Palau dels alumnes de
batxillerat

Els nens i nenes descobreixen els
quadres

L’Escola Palau ha rebut per tercera vegada obres elaborades
per alumnes del Batxillerat Artístic de l'institut. En aquesta
ocasió, els alumnes han creat dos quadres que han quedat
instal·lats en la zona d’horts de l’escola. Tot i que en la
concepció i materialització de les obres van participar-hi tots
els alumnes d’aquesta modalitat de batxillerat, l’estil és unitari,
ja que es va fixar en crear els dissenys.

La directora i les professores de l’escola van agrair la bona
feina feta i van lloar la qualitat estètica de les obres. A més,
els artistes van presenciar la reacció que va causar en els
petits alumnes de l’escola, que van passar per la zona d’horts
per conèixer la nova decoració. Els nens i nenes van deixar
ben palesa la seva satisfacció en contemplar els quadres per
primera vegada, així com la curiositat que els van suscitar les
verdures i hortalisses dels dissenys.

Els alumnes del batxillerat artístic van expressar la seva
satisfacció pel fet que la seva obra resti en un indret concret,
on té una funció molt clara i on pot gaudir-ne un públic tan
especial. El professorat de l’institut recorda que tot i que fins
ara han fet aquesta col·laboració només amb l’Escola Palau,
també els agradaria crear obres per a la resta de centres del
municipi.
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Fira de
Santa Llúcia
17 i18 de desembre

Plaça de la Vila
Inauguració dissabte 17 de desembre a les 10 h



ACTUALITAT

Un total de 16 persones participen al Taller de la Memòria que
té lloc al Casal de la Gent Gran. Allà fan “activitats diverses
per treballar la ment i exercitar la memòria i l’atenció”, explica
Rosa Elías, la professional que dirigeix el taller.

La metodologia dels tallers és amena i divertida, ja que els
exercicis es fan mitjançant jocs i relacions de lògica. Segons
Elías, el taller s’adreça a persones “que no tenen cap
situació de malaltia, sinó que, per raons com l’edat, senten
que han perdut capacitat de memòria i volen recuperar-la i
no angoixar-se”. El fet de realitzar les activitats en grup i
compartir experiències, “ajuda a treure preocupació, que
és un factor que va en detriment de la capacitat de memòria”,
comenta Elías.

La regidora de Gent Gran, Carme Sanz, va acompanyar el
grup en la primera sessió i els va felicitar per haver pres la
decisió d’aprofitar el taller. “El nostre municipi compta amb
un col·lectiu de gent gran molt participatiu i actiu que pot
comptar amb l’Ajuntament per tirar endavant les seves
iniciatives”, va afegir Sanz.

Les persones interessades en el taller han de dirigir-se a
Serveis Socials de l’Ajuntament.

xxx

Taller per entrenar la
memòria

Sessió inicial del taller a Can Cortès

Nou nínxols al cementiri per a urnes cineràries
El Cementiri de Plegamans, l’únic de la vila que és de
propietat municipal, amplia els seus serveis amb la
construcció d’un columbari que compta amb 48 cel·les
dissenyades per allotjar-hi urnes cineràries. Es tracta de la
primera instal·lació d’aquestes característiques en un
cementiri de la vila.

L’Ajuntament atorga aquestes cel·les a través de concessions
(395,83€ a 50 anys; 63,33€ a 5 anys). Cadascuna d’elles
pot allotjar diverses urnes, i compten amb una tapa de
marbre blanc on s’hi poden fer inscripcions. El cost de
construcció i instal·lació del columbari ha estat de 9.345,60€.

Padrós amb algunes treballadores
socials de l'Ajuntament

Més de 50 persones es van reunir el 25 de novembre a la
Plaça de la Vila per commemorar el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la violència envers les dones.Durant l’acte,
l’alcaldessa, Teresa Padrós, va lamentar totes les víctimes
d’aquest tipus de violència i va remarcar que les dones no
només pateixen la violència en el seu entorn familiar, sinó
que “en moltes ocasions, al lloc de feina també es pateix
un tipus de violència que és més psicològica que física”.

Padrós va estar acompanyada durant el seu discurs per les
treballadores socials de l’Ajuntament “ja que són elles les
que treballen més directament amb els casos de violència
de gènere”. El manifest destaca que “la violència envers
les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle
per assolir la pau i el progrés de les nacions i del pobles”.
I que cal invertir en educació com a eina bàsica contra
aquest tipus de violència.

Seguint aquesta directriu, la Regidoria d’Igualtat va instal·lar
estands informatius al Centre d’Atenció Primària, a l’Institut
Ramon Casas i a la Plaça de la Vila. L'Associació Dones
per les Dones va organitzar diversos actes per recordar les
víctimes de la violència envers les dones i conscienciar la
societat sobre aquest problema.

Palau-solità i Plegamans
contra la violència envers
les dones
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ACTUALITAT

Un any més, la Setmana Rodona de la lluita contra la Sida
ha dut a terme un ampli programa d’activitats, especialment
enfocades a la població jove. Enguany s’ha celebrat del 25
de novembre al 2 de desembre, a l’Espai Jove l’Escorxador,
i ha estat organtizada per l’Ajuntament i l’associació juvenil
la Descoordinadora.

Les activitats han tractat temes de sexualitat, afectivitat i
prevenció d’infeccions de transmissió sexual i d’embarassos
no desitjats, entre altres qüestions. L’exposició La recerca
del plaer i el Punt d’Informació sobre sexualitat van romandre
a l’Escorxador durant tota la setmana. A més, hi va haver
la xerrada Escoltem-nos, escoltem-los, per a pares i mares
d’adolescents, així com una tarda de cine, la lectura de
testimonis d’afectats pel VIH, dinàmiques i jocs organitzats
pels Joves Peers i el veredicte del concurs de cartells pel
Dia Mundial de la Sida.

Setmana rodona contra la
SIDA

Una policia propera i al servei de les persones
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Des del mes d'octubre Ràdio Palau ofereix la programació
de la temporada 2011-2012. Una de les novetats destacades
és la participació d'una entitat més del municipi, com és
l'Associació Amics del Country Can Falguera, que els dimarts
de 10 a 11 de la nit fan l'espai Ara Country. També s’ha
estrenat, especialment per als joves, Electronic Fridays, amb
els DJ locals Aberci Padró i Oriol Sandoval, a les 10 de la
nit dels divendres.

A més, des de l’1 de desembre s’ha incorporat a la graella
de programació l’espai De aquí y de allá que els dijous dóna
veu a la nombrosa comunitat uruguaiana de la vila. Aquesta
temporada seguim comptant amb programes com Xerrada
Ciutadana, La Hora del Sur, els Moments Estelars de la Música
Clàssica, l'espai de l'ADISPAP, Finestra Oberta, Aforament
Limitat o Frikinomikon.

L'Informatiu diari Palau Notícies s’emet a les 19h, i de 19:15
a 20:30h us oferim el magazine El Meu Carrer que ha
estrenat noves seccions com la d’entitats del poble, la
d’esports o bé la que periòdicament dóna veu a la gent
gran. Es tracta doncs, d’una programació amb vocació de
servei públic, que potencia la informació i el debat per ser
un mitjà local de referència, divers, plural, pròxim i immediat.

Nous continguts a la
programació de Ràdio Palau
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La Policia Local realitza campanyes especials enfocades a donar servei a la ciutadania allà on es duen
a terme les activitats quotidianes i per reforçar la seguretat al municipi. Aquestes accions demostren
l’aposta de la Policia Local per la proximitat amb la ciutadania de la vila.

Institut
Els agents patrullen a l’entorn de l’Institut Ramon Casas i Carbó, sobretot
a l’hora del pati, quan els alumnes de batxillerat i cicles formatius surten
al carrer. Així es reforça la presència de la Policia Local, s’eviten conflictes
i es treballa una relació de confiança i proximitat amb els joves. Aquesta
campanya és fruit de la bona sintonia i la col·laboració amb la direcció
del centre. Hi participen també els Mossos d’Esquadra, coordinats amb
la Policia Local.

Nadal
La Policia Local ha iniciat l’operatiu Grèvol, que està en funcionament durant
l’època nadalenca, entre el 13 de desembre i el 12 de gener. La campanya
es fa de forma coordinada amb els Mossos d’Esquadra, ja que es formen
patrulles mixtes amb agents dels dos cossos que reforcen la presència
policial a les zones comercials. Això aporta més seguretat, tant per als
comerciants com per als clients, en una època en què l’activitat econòmica assoleix els màxims anuals, cosa que pot
fer augmentar els intents de furt.

Gent gran
Els agents de la Policia Local participen en un cicle sobre gent gran i seguretat, junt amb els Mossos d’Esquadra. La
primera activitat d’aquest cicle ha estat una xerrada al Casal de la Gent Gran sobre com prevenir estafes i furts. Un agent
de la Policia Local i un altre dels Mossos d’Esquadra van advertir de forma especial sobre grups organitzats que es fan
passar per treballadors d’empreses de manteniment de serveis, com el gas o l’electricitat, o fins i tot de l’àmbit sanitari
per accedir a les llars i estafar o robar. El consell bàsic que van donar els agents és ser prudent i desconfiat davant els
desconeguts i trucar la policia en cas de detectar actuacions sospitoses. Hi ha previstes dues xerrades més: una sobre
la prevenció de robatoris al carrer i l’altra sobre la seguretat a la llar.

Dos agents patrullen a l'hora del pati
a l'institut
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GRUPS MUNICIPALS

Mentre CiU aconseguia
subvencions, el PSC les
perd

Des de CiU volem seguir
denunciant la irresponsabilitat
del govern del PSC, entossudit
en donar missatges negatius
respecte a la situació
econòmica de l’Ajuntament.
La darrera és l’afirmació
relativa a un suposat dèficit
d’un milió d’euros per la
presentació fora de termini de
factures de les obres de la
masia de Can Falguera.

Una situació que es resumeix
amb que CIU ACONSEGUEIX
SUBVENCIONS I EL PSC LES
PERD! CiU va aconseguir cap
a un milió i mig d’euros del
pressupost de l’estat espanyol
per a la recuperació de la
masia de Can Falguera. Es va
aconseguir gràcies al treball
dels nostres diputats i
diputades, encapçalats per en
J. A. Duran i Lleida. Els diners
s’han rebut i la feina s’ha fet.
Només cal veure la masia.
Una execució sense
irregularitats.

Al Ministerio de Cultura
s’havien demanat les
pròrrogues preceptives; per
retards com a conseqüència
dels intents d’entorpir l’obra
per part de qui ara ocupa el
govern, al•legant l’existència
de restes arqueològiques. El
seguiment en la presentació
de les factures corresponia al
nou govern. És aquest qui s’ha
d’ocupar de no retornar ni un
sol euro ben emprat, i lluitar
per evitar que la manca de
liquidesa del govern espanyol
pugui servir d’excusa per
reclamar uns diners que ja van
ser transferits. El grup de CiU
estarà al costat del govern
negociant a Madrid per garantir
que aquests diners no es
moguin del nostre poble. Què
prefereix el nostre govern
municipal, lluitar pel poble o
llançar missatges negatius
vers l’anterior govern?
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Nova retallada de sous i
increment d’impostos dos dies
després de les eleccions

D’entrada, cal recordar les
paraules de Duran i Lleida
quan afirmava: “si dic el que
farem, la gent no ens votarà”.
Els socialistes insistim en que
es tracta d’un frau a la societat
carregat d’intencionalitat i
males arts. Després d’unes
eleccions en què CiU ha
guanyat per primera vegada a
la història en unes estatals,
el president Mas ha presentat
noves mesures per a 2012.
Es tracta d’una nova retallada
dels sous públics combinada
amb l'augment d'impostos i
taxes i la introducció del
copagament en les receptes
mèdiques. Pujaran la benzina,
el transport públic, les taxes
universitàries i l’aigua; serveis
tots ells molt delicats i que
podrien perjudicar encara més
els sectors més afectats per
la crisi econòmica.

El pacte fiscal
Ens genera desconcert que
Mas digui que les retallades
no s'haurien de fer si estigués
resolt el dèficit fiscal català,
i es mostri "fort i legitimat"
per reclamar el pacte fiscal.
Per contra, Duran i Lleida
anuncia que no aconseguir el
pacte fiscal "no seria un
fracàs".
CiU té clara la seva política
davant un nou panorama al
govern espanyol?
Quin serà el seu
comportament amb qui té com
a soci a molts municipis?
Com pensen defensar
Catalunya a Madrid si a dins
mateix pacten amb el PP en
ajuntaments, diputacions...?
El que sabem del govern de
CiU planteja dubtes sobre uns
pressupostos coherents que
apuntin a la superació dels
principals problemes de
l’economia catalana. El cert
és que les mesures afecten,
com és habitual en CiU, als
més desafavorits.

Sobre les taxes

La situació econòmica de
l'Ajuntament és força crítica;
la manca d'ingressos, la
conjuntura general i
l'endeutament acumulat al
qual s'ha de fer front limiten
la nostra capacitat com a
Govern. Tot i això, vam
considerar adient no
augmentar la majoria
d'ordenances fiscals per a
l'any vinent més enllà del 3%,
que és l'augment que
experimenta també
l'Increment de Preus al
Consum (IPC).

Representants de CiU ja han
manifestat públicament que
si no hem augmentat les taxes
és perquè l'Ajuntament està
bé econòmicament, ja que si
no fos així s'haurien
augmentat. Quina fal·làcia per
justificar la seva acció en
l'anterior legislatura. En
aquest camí no ens hi
trobarem. Per sort, som
diferents.

Amb la decisió que vam
acordar en el si del Govern
som conscients que minvem
la capacitat d'ingressar de
l'Ajuntament, la qual cosa
limita i dificulta l'acció de
govern. Ara bé, per a nosaltres
és molt important limitar tot
el que sigui possible l'impacte
fiscal sobre la ciutadania i no
gravar més les economies
familiars.

Ens caldrà molt treball per
reduir despesa, fins i tot molta
imaginació, haurem d'estudiar
molt bé què podem fer i què
no podem fer, però no podem
buscar sempre la solució a
aquest problema en la butxaca
de la ciutadania.

Augmenta la confiança dels
palauencs en el nostre grup

Volem aprofitar aquestes
línies per agrair una vegada
més a TOTS els ciutadans del
nostre municipi que el passat
dia 20 de novembre, en un
clar exercici democràtic, ens
van donar la victòria electoral
que tant necessita el nostre
país.

D’ençà les últimes eleccions
generals, els resultats del
Partit Popular de Palau-solità
i Plegamans no han fet més
que millorar. L’any 2008 ja va
assolir un important increment
de vots, arribant als 1.304
vots amb un 17,55% del
sufragi.

Aquesta vegada, ens heu fet
arribar a uns resultats
històrics: 1.640 vots, el
22,69%.

Aquests resultats són clars i
contundents.
Això és el fruit del treball, el
rigor, la seriositat i
l’honestedat de la nostra
feina. Durant aquest 4 anys
que hem governat a Palau-
solità i Plegamans, la feina
ha quedat palesa. Ara s’obre
un nou camí. A Palau-solità i
Plegamans amb el PSC, ICV-
EUiA i la Veu de PsiP s’inicia
el camí de l’apatia política,
l’estancament i el suma y
sigue, que dirien molts.

El missatge que us volem
transmetre a TOTS, és que
seguirem treballant per
vosaltres per fer d’aquest país
el que sempre ha estat: Un
país PLE d’oportunitats, un
país de FUTUR.
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GRUPS MUNICIPALS REGIDORS I REGIDORES
a l'Ajuntament

Treball i el vostre suport:
les nostres eines per
assolir objectius

Volem iniciar la participació
de la VdPsiP a la revista de
l’ajuntament del poble agraint
a tothom el seu suport
continu. Durant tots aquests
anys, aportant ganes, idees i
opinions. A les eleccions
municipals, posant en
nosaltres la seva confiança. I
també durant aquests primers
mesos de govern, fent
propostes, donant ànims i
sobretot comprenent la
situació tan dura per la que
passem.

Fent un ràpid resum dels
nostres objectius podem
afirmar que els grans trets de
campanya s’estan complint:
reducció de remuneracions a
càrrecs polítics, reducció dels
càrrecs de confiança, treball
transversal per optimar
recursos o fer de l’educació
un pilar bàsic del municipi.

En la línia educativa, la Veu
va assolir la dura
responsabilitat de lluitar,
conjuntament amb l’equip de
govern, per un pla municipal
d’educació on totes les
entitats educatives, ja siguin
formals o no formals, es
coordinin i treballin per uns
objectius comuns. L’educació
és present i futur en al nostra
societat, i concretament al
nostre municipi tenim
programes educatius
capdavanters a la comarca.
Ara més que mai una tasca
constructiva i conjunta farà
que puguem continuar educant
tot i les retallades i la resta
de dificultats del camí.
Agraïm un cop més la
confiança en aquest projecte
modest i local. Continuem
treballant.

Ser o no ser

Sempre s’ha dit que la
formació dels polítics comença
als municipis. Partint
d’aquesta base, que
considerem que és ben certa,
cal que en aquests moments
tan difícils i de canvis socials
tan transcendentals s’iniciï un
canvi en la manera de fer
política des dels ajuntaments.
Els que estan al govern i els
qui estem a l’oposició hem de
fer tot el possible perquè la
nostra manera de fer torni la
confiança dels ciutadans cap
a la classe política.

Això tan sols ho aconseguirem
treballant amb responsabilitat,
amb coherència i respecte, i
posant com a prioritat la
nostra voluntat de servei cap
al nostre poble, deixant de
banda els egos personals. Tan
sols d’aquesta manera
aconseguirem que les
persones creguin en nosaltres
i confiïn que els podem ajudar,
dins les nostres possibilitats,
a tirar endavant i sortir
d’aquest pessimisme general
que fa que una gran majoria
ja no cregui en res ni en ningú,
i això a curt termini pot ser
letal per a la democràcia, que
en el nostre país tant ha costat
aconseguir i mantenir.

Com dèiem al principi, hem
de començar a canviar des
dels fonaments polítics, que
és el que representa la política
municipal, sens dubte la més
propera als ciutadans, ja que
és aquella a la qual tenen més
accessibilitat, i així aconseguir
amb el nostre bon exemple
que puguin confiar en
nosaltres i, lògicament, en la
llibertat democràtica.
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Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa

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

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

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

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

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

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

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

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

OPOSICIÓ

M. Mercè Pla (CiU)
Regidora

Josep M. Serraviñals (CiU)
Regidor

Jaume Oliveras (CiU) Portaveu
Regidor

Enrique Feitó (CiU)
Regidor

Carme Rubí (CiU)
Regidora

David Zambrana (PP) Portaveu
Regidor

Mercedes Rodríguez (PP)
Regidora

Miquel Truyols (ERC) Portaveu
Regidor

Si voleu contactar amb els regidors i regidores a l’Ajuntament, podeu
trucar al telèfon 93 864 80 56 o al correu electrònic
info@palauplegamans.cat

Pati Lúdic
al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor

27, 28 i 29 de desembre
Dies 27 i 28 d'11 a 14h i dia 29 de 10 a 13h

ENTRADA LLIURE



Després de 4 anys a l’oposició, Teresa Padrós torna a
ser l’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans. Què suposa
això a nivell personal?

És tot un honor tornar a estar al capdavant de l’Ajuntament.
Vam deixar molta feina per fer i l’hem de continuar després
d’aquests darrers anys, per exemple amb el POUM, que
aprovarem en els propers mesos. Quan t’estimes el teu poble
i la seva gent t’agrada treballar per ells, i això és el que em
passa a mi.

La situació que es troba ara, però, és ben diferent de la
de fa 4 anys: crisi, atur, necessitats socials... com ho
afronta?

Estem en uns moments difícils, però ho sabíem i estem
preparats per afrontar-los. El més important és ajudar a les
persones, comerços i empreses que ho estan passant
malament. Les nostres polítiques passen per prioritzar els
serveis socials, les atencions directes a les persones i les
famílies i fomentar les polítiques econòmiques adreçades a
comerços i empreses de Palau-solità i Plegamans. Aquests
moments requereixen més polítiques socials i l’equip de govern
ho té molt clar.

L’Ajuntament haurà de fer contenció de la despesa. Hi
ha previsió de suprimir serveis?

Hem treballat uns pressupostos que al 2012 seran de molta
contenció, amb una despesa molt controlada però que cobreixen
les principals necessitats de les persones de la vila. No tenim
previsió de suprimir cap servei, però sí hem d’optimar tots els

recursos disponibles, tant econòmics com personals i de
gestió, per obtenir un major rendiment amb menys despeses
per a l’Ajuntament.

Què passarà amb projectes com Can Falguera, la piscina
o el POUM?

Alguns s'aturaran perquè falten els recursos econòmics, com
és el cas de la piscina. Pel que fa a Can Falguera, hem de
retornar una part de la subvenció al Ministeri de Cultura perquè
no es va justificar la feina en els terminis fixats, i això ens
complica molt l’acabament de l’obra. Ara hem de trobar una
solució per poder finalitzar-la. I el POUM, estic segura que
s’aprovarà durant el primer trimestre de 2012, és una eina
bàsica per al municipi.

El seu principal objectiu per aquests 4 anys és...

Aconseguir que l’Ajuntament estigui al costat de la gent de
Palau-solità i Plegamans que més ho necessita. Fer una
administració oberta, que realment sigui la Casa de la Vila i
tothom se la senti seva. Hem de potenciar serveis existents,
escoltar les peticions ciutadanes i saber donar-hi resposta.
L’Ajuntament és al servei de la ciutadania i en cap moment
se li pot donar l’esquena, com ha passat en altres ocasions.

"Estic segura que
el POUM
s'aprovarà el
primer trimestre
de 2012"

l'entrevista

Teresa Padrós
alcaldessa de Palau-solità i Plegamans

“Estem en uns moments difícils,
però ho sabíem i estem
preparats per afrontar-los”
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Teresa Padrós va ser alcaldessa de Palau-solità i Plegamans de 1995 a 2007. Des de maig de 2011
torna a encapçalar l’Ajuntament i governa en coalició amb els grups d’Iniciativa per Catalunya-Verds
Esquerra Unida i Alternativa i la Veu de Palau-solità i Plegamans. Es defineix com a una persona molt
activa i enèrgica, dedicada a treballar per a les persones.


