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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
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

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans continua 
treballant dia a dia per la millora de la vida dels veïns i 
veïnes de la vila. Els seus drets, les seves oportunitats 
i les necessitats que se’n deriven són una prioritat per 
al nou equip de govern. Un nou govern que encara amb 
il·lusió aquest mandat acabat d’estrenar, però també amb 
els peus tocant a terra, tenint molt clares les obligacions 
i els objectius, així com els reptes que hem d’afrontar al 
llarg dels propers quatre anys.

És per a mi un honor poder tornar a encapçalar un govern 
de consens, de sensibilitats diferents que ens han de 
permetre conviure i generar les millors oportunitats per a 
tots i cadascun dels palauencs i palauenques.

I no podem dir que ‘comencem a treballar’, el fet és que 
seguim treballant, amb il·lusió, tenacitat i molta empenta. 
Afrontem cada dia com a un nou repte. Entre tots i totes 
estic convençuda que fem sempre un Palau millor.

Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans

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

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

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

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161
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Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 
a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication. 
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

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

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

Jaume Oliveras Malla (CiU) Portaveu. 2a Tinença d’Alcaldia, 
Regidor de Comerç, Turisme, Serveis Socials i Voluntariat.

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

José Luis Heras Marcos (Ganemos Palau) Portaveu. 4a Tinença 
d’Alcaldia, Regidor de Participació Ciutadana, Transparència, 
Cooperació i Solidaritat.

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

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

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

Jordi Pujol Lozano (CiU). Regidor de Cultura i Patrimoni

Luisa Fernández García (Ganemos Palau). Regidora de Medi 
Natural i Gestió Ambiental

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

Si voleu contactar amb els regidors i regidores de l’Ajuntament, 
podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o escriure al correu 
electrònic info@palauplegamans.cat. 
A www.palauplegamans.cat hi figuren resums biogràfics de tots els 
membres del Ple Municipal i formularis individuals per contactar-hi.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha sol·licitat una 
nova subvenció per convocar un Pla d’Ocupació i oferir feina 
i formació. Es preveu que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) resolgui la sol·licitud a principis de la tardor, que és 
quan s’obriria l’oferta laboral al SOC i se seleccionarien 
els candidats i candidates. Si s’aprova el Pla d’Ocupació, 
es creen quatre llocs de feina al mateix Ajuntament: tres 
d’administratiu/va i una de bidell. Poden optar-hi persones 
en situació d’atur, preferentment majors de 45 anys. Seran 
contractades durant 6 mesos amb un sou net de 850€ al 
mes, més la part proporcional de les pagues dobles.

“És molt important que les persones interessades estiguin 
apuntades prèviament a l’oficina del SOC de Sabadell”, 
explica Laura Navarro, Tinenta d’Alcaldia i regidora d’Ocupació 
de l’Ajuntament. Les persones que vulguin entrar en el 
procés de selecció haurien d’apuntar-se a l’oficina del SOC 
de Sabadell –si és que encara no ho han fet-. Es recomana 
que indiquin que estan interessades en participar en plans 
d’ocupació i que detallin el perfil professional al seu expedient.

I és que malgrat que l’Ajuntament és qui convoca el Pla 
d’Ocupació, només pot seleccionar persones d’una llista que 

el SOC remetrà a Palau Avança, el servei municipal d’Ocupació 
i Empresa. “Apuntar-se al SOC com a persona desocupada 
demandant de feina és cabdal; serveix per a aquest Pla 
d’Ocupació i per a noves convocatòries que s’obrin més 
endavant”, subratlla Navarro. De fet, els perfils professionals 
de les persones inscrites al SOC són determinants perquè 
l’Ajuntament pugui sol·licitar noves subvencions per cobrir 
diferents llocs de feina.

Amb el Pla d’Ocupació es vol contractar quatre persones 
que, a més de treballar al consistori, es formaran en cursos 
relacionats amb els llocs de feina i per millorar la seva 
ocupabilitat. Cadascun dels cursos tindrà entre 90 i 120 
hores de durada. Les persones que cobreixin les places 
d’administratiu/va faran un mòdul de gestió de personal. La 
que ocupi la plaça de bidell, un curs de neteja d’instal·lacions. 
Aquests cursos, que es combinaran amb les hores de feina, 
es duen a terme a Barcelona. El transport anirà a càrrec de 
l’Ajuntament. El consistori convoca aquest Pla d’Ocupació 
amb una subvenció de 33.000€ provinent del Pressupost 
General de l’Estat Espanyol. L’Ajuntament el complementa 
amb 3.000€ de fons propis.

Nou Pla d’Ocupació
per contractar persones 
desocupades 
Els interessats han d’estar inscrits a
l’oficina del SOC de Sabadell abans de l’inici 
del procés de selecció

Hi ha hagut un descens de persones aturades de 
74 persones entre el desembre de 2014 i l’agost de 
2015, la qual cosa representa un descens del 7% del 
nombre d’aturats a Palau-solità i Plegamans.

En termes absoluts, són 51 homes i 23 dones que han 
trobat feina durant aquest període. 

Essent positiva l’evolució, l’Ajuntament no deixa 
d’esmerçar esforços per continuar reduint la taxa 
d’atur, afavorint la formació dels usuaris/àries de 
Palau Avança, millorant la seva ocupabilitat i els 
recursos personals en la recerca de feina, a banda de 
potenciar la contractació mitjançant Plans d’Ocupació.

TOTAL DONES HOMES

Gràfica de l’evolució de l’atur a Palau-solità i Plegamans entre desembre de 2014 i agost de 2015

Treballadors contractats en un Pla d’Ocupació anterior.
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ACTUALITAT

PSC, CiU i Ganemos Palau formen el nou govern municipal

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans està format pel PSC, partit que va guanyar 
les eleccions municipals, CiU, que va quedar segon, i 
Ganemos Palau, amb dos representants al consistori que 
sumen la seva força per formar un equip de govern amb 
majoria absoluta per regir els propers quatre anys.

PSC i CiU van signar un acord de govern el passat 12 de 
juny, al que després es va sumar Ganemos Palau. Cal 
recordar que tant PSC com CiU van ser els dos partits més 
votats a les darreres eleccions municipals, el primer va 
aconseguir 5 regidors/es i el segon 3 regidors/es.

Així, amb els tres grups, l’equip de govern suma 10 
regidors/es i supera la majoria absoluta (9 vots) al Ple 
Municipal, que està format per 17 membres. Les tres 
forces van afirmar que continuen obertes a ampliar l’equip 
de govern amb altres representants que vulguin sumar-se 
a l’acord. 

L’Alcaldessa, Teresa Padrós, va mostrar la seva satisfacció 
per encapçalar un govern “ampli i amb formacions plurals 
disposades a treballar per Palau-solità i Plegamans”. 
“Estic molt contenta de veure que totes les persones que 
formen part de l’equip de govern tenen moltes ganes de 
treballar i això significa que anirà molt bé per al poble”. 

Va considerar positiu el fet “que cadascú pugui expressar 
el seu projecte”. “L’acord continua obert; les portes estan 
obertes si algú altre s’hi vol sumar”, va recordar Padrós. Pel 
que fa al pla de govern, l’Alcaldessa va dir que s’elaborarà 
a partir d’aquest mes de setembre, per treballar-lo amb 
deteniment i perquè “cal analitzar-lo des del punt de vista 
econòmic i tenint en compte els pressupostos de l’any que 
ve”. El pla de govern ha de desenvolupar amb mesures 
concretes els 33 punts que figuren a l’acord de govern.

“Subscrivim l’acord firmat perquè reflecteix fidelment els 
tres eixos més importants per a nosaltres”, va explicar José 
Luis Heras, cap de llista de Ganemos Palau, qui tot seguit 
va citar aquests tres pilars: “Participació, transparència i 
prioritzar les ajudes als veïns que ho necessiten”. Respecte 
a l’acord signat el 12 de juny entre PSC i CiU, Heras va 
raonar que no han demanat ampliar-lo perquè entenen 
que els matisos que Ganemos Palau voldria introduir 
caben als punts que recull el pacte. “Podem quedar-nos 
amb els titulars”, va dir Heras per donar a entendre que 
estan d’acord amb la síntesi i que aquesta es pot ampliar 
en desenvolupar-se. Va comentar també que han decidit 
entrar al govern “seguint el desig dels veïns que han votat 
i han donat suport a Ganemos Palau”.

Al seu torn, Jaume Oliveras, cap de llista de CiU, va 
sumar-se a les paraules expressades per Padrós i Heras, 
especialment pel que fa a la predisposició d’ampliar 
el govern “amb aquells que estiguin d’acord amb el 
pacte signat”, exceptuant-ne, però, “les formacions 
antagòniques a CiU en aquest moment històric, que són 
el PP i Ciutadans”. 

Moment de la signatura de l’acord de govern entre PSC i CiU José Luis Heras, Teresa Padrós i Jaume Oliveras

Teresa Padrós,
Alcaldessa

“Estic contenta de 
veure que totes 
les persones que 
formen l’equip 
de govern tenen 
moltes ganes de 
treballar”

Jaume Oliveras,
Tinent d’Alcaldia i 
regidor de Serveis 
Socials

“Tenim 
predisposició 
d’ampliar el govern 
amb aquells que 
estiguin d’acord 
amb el pacte 
signat”

José Luis Heras,
Tinent d’Alcaldia de 
Participació Ciutadana
i Transparència
d’Acció Social

“Subscrivim l’acord 
firmat perquè 
reflecteix fidelment 
els tres eixos més 
importants per a 
nosaltres”
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ACTUALITAT

Regidors i regidores de l’equip de govern

Regidors i regidores de l’oposició

Jaume Oliveras Malla 
(CiU) Portaveu. 2a 
Tinença d’Alcaldia.
Regidor de Comerç, 
Turisme, Serveis Socials 
i Voluntariat.

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

José Luis Heras Marcos 
(Ganemos Palau). 
Portaveu. 4a Tinença 
d’Alcaldia. Regidor de 
Participació Ciutadana, 
Transparència, 
Cooperació i Solidaritat.

Luisa Fernández García 
(Ganemos Palau). 
Regidora de Medi Natural 
i Gestió Ambiental.

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

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

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

Jordi Pujol Lozano 
(CiU). Regidor Cultura i 
Patrimoni.

Teresa Padrós Casañas 
(PSC). Alcaldessa. 
Regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana.

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

Miquel Truyols i 
Rocabruna (No adscrit a 
cap grup municipal)

Jordi Plaza i Nualart 
(ERC) Portaveu.

Jordi Méndez Cordobés 
(CUP) Portaveu.

Juan Martínez Nieto  
(C’s)  Portaveu.

Àngels Marcuello 
Martínez  
(ICV) Portaveu. 

Andrés Martínez Palacio 
(C’s)

Mercedes Rodríguez 
Baeza 
(PP) Portaveu.
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Participació massiva de públic en una Festa Major innovadora 
i amb un programa variat i de qualitat

ACTUALITAT

Palau-solità i Plegamans ha viscut una edició memorable 
de la Festa Major, celebrada entre el 27 i el 31 d’agost. 
Una norantena d’actes, de notable qualitat, van atreure 
un públic multitudinari, tant local com d’altres poblacions. 
L’Alcaldessa Teresa Padrós agraeix a les entitats “la feina 
i el paper que fan”. “Són la llum del nostre poble”, afegeix 
Padrós. Carme Sanz, Tinenta d’Alcaldia i regidora de Festes 
comparteix la valoració de l’Alcaldessa i posa l’accent en 
l’afluència de gent: “En bona part dels actes hi ha hagut 
fins i tot més públic que l’any passat”. Alhora agraeix “tot 
el personal de l’Ajuntament, com les Brigades Municipals i 
l’àrea de Festes, així com a la Policia Local i als voluntaris 
de Protecció Civil i Creu Roja; tothom ha pencat moltíssim”. 

Manca d’incidents
La Policia Local fa un balanç positiu d’aquesta Festa Major 
pel que fa a la manca d’incidents destacables, després 
d’haver dut a terme un dispositiu especial en col·laboració 
amb els Mossos d’Esquadra. S’hi va realitzar una única 
detenció, per desobediència i resistència a l’autoritat. No 
es va registrar cap positiu per alcoholèmia als controls 
efectuats. La Policia Local destaca la bona col·laboració 
prestada per les entitats de l’Espai de Barrakes el Corral 
en la dispensació i el consum responsable d’alcohol.
Des de la Policia Local també es lloa la feina de la 
Karpasana, de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament. S’hi 
van dur a terme 230 proves d’alcohol voluntàries, s’hi van 
repartir 300 kits del plaer (amb 2 presevatius cadascun) 
i s’hi van fer 163 enquestes sobre igualtat entre homes i 
dones i l’orientació sexual.

Comunicació 2.0
L’aposta per les xarxes socials i les noves tecnologies 
van tornar a tenir-hi un paper central. Moltes persones i 
entitats van utilitzar l’aplicació de Festa Major i van compartit 
informació i comentaris a les xarxes socials específiques 
de Festa Major (@FMPsiP a Twitter i a Instagram), així com 
a les de l’Ajuntament, l’Escorxador i Ràdio Palau. Aquesta 
emissora va realitzar-hi una programació especial en 
directe. Els àudios estan disponibles a www.radiopalau.cat.

Cultura, festa i solidaritat
La programació va comptar amb un ventall molt variat 
d’activitats culturals, concerts i espectacles de qualitat. 
S’hi van comptar des del multitudinari concert d’Hotel 
Cochambre, fins als espectacles de petit format per a públic 
familiar organitzats al Pati. A aquests cal sumar-hi concerts 
de com els de Dr. Calypso, Bongo Botrako, Roger Mas i 
la Cobla Sant Jordi, Eva Fernández Group, les orquestres 
Maravella i Mitjanit, grups novells com Fantactels, la nit de 
hip hop i un llarg etcètera.

Els actes festius com el ColoRain, l’Empalmada, el 
Correbarres i molts altres van assolir també una participació 
massiva, així com tots aquells vinculats a la cultura popular 
i el pregó protagonitzat per Pep Plaza. Dins la cultura, cal 
esmentar la 31a edició del Concurs de Fotografia de 
Festa Major.

La Marató de Donació de Sang mereix un apartat especial 
pel que fa a la solidaritat demostrada per les 208 persones 
que van acudir a la Sala Polivalent entre les 9 i les 21h del 
dissabte 29 d’agost. D’aquestes, 187 es van fer efectives, 
mentre que 21 no van poder donar sang per diverses raons. 
El Banc de Sang i Teixits destaca que la jornada va ser tot 
un èxit. Es van superar les previsions i van augmentar els 
baixos índexs de sang.

Esports
La 35a Cursa Maria Víctor i la Caminada Popular de 
Festa Major van ser un cop més els actes esportius més 
multitudinaris, amb la participació de 1.300 persones 
inscrites, a les quals cal sumar-hi acompanyants i persones 
que s’apunten a gaudir de l’esmorzar popular posterior i la 
resta d’activitats que es fan al bosc de Can Pavana. “És 
un èxit absolut, tant la cursa com la caminada, ja que 
s’omplen les places disponibles”, explica Miquel Rovira, 
regidor d’Esports. En l’apartat esportiu el regidor posa 
en valor la primera celebració d’un campionat de Bitlles 
Catalanes i el ja tradicional partit de presentació del primer 
equip del Futbol Club Palau-solità i Plegamans.
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LA FESTA MAJOR EN IMATGES
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La 2a edició de Fancon, el Festival Internacional d’Oci 
Alternatiu de Palau-solità i Plegamans, ha aconseguit 
millorar l’èxit de l’any passat, ja que es calcula que enguany 
ha doblat l’afluència de públic. Així, uns 4.000 visitants 
han acudit a Fancon entre el 4 i el 6 de setembre per 
gaudir d’un programa que contenia més de 100 activitats.

Hi havia un amplíssima varietat d’atractius, com jocs de 
taula, videojocs, rol en viu, festival de cinema, concerts, 
miniatures, cultura asiàtica, còmic... Tot compaginat 
amb una fira d’expositors i amb diversos espectacles: 
recreacions de batalles històriques, Pressing Catch, 
desfilada d’un grup de zombis movent-se al ritme d’una 
batucada pels carrers del poble...

Joan Carles Tinoco, membre de Scolfling Club de Rol i de 
l’organització de Fancon, es confessa molt satisfet amb 
el resultat d’aquesta segona edició i es mostra disposat 
a organitzar-ne la tercera l’any que ve. “L’augment de 
públic i de participació ha estat notable en tot el festival i 
molt visible en les recreacions de batalles històriques i al 
Gran Espectacle Wrestling [Pressing Catch o lluita lliure]”, 
comenta Tinoco. Alhora agraeix la quarantena de persones 
voluntàries que han treballat durant tot el cap de setmana 
per a què Fancon hagi estat un èxit. La Zombie Walk de 
la nit de dissabte va ser un altre indici del creixement de 
Fancon: “Ha triplicat els participants respecte al 2014”, 
subratlla Tinoco.

Marc Sanabria, regidor de Joventut de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans, també fa una valoració “molt 
positiva” del resultat de Fancon: “És un model d’èxit, 
per l’afluència de gent i perquè obre noves vies d’oci per 
a un públic transversal”. “Scolfling, que és qui impulsa 
el projecte, comptarà amb tot el suport de la regidoria 
de Joventut si decideixen organitzar una tercera edició”, 
avança Sanabria. “Aquest any –segueix el regidor- s’ha vist 
que la tendència és de creixement, així que és d’esperar 
que continuï ampliant visitants perquè cada cop hi ha més 
gent que coneix Fancon”.

Fancon 2015 ha comptat amb un pressupost de 15.000€, 
9.000€ dels quals han estat aportats per l’Ajuntament. 
L’epicentre del festival ha estat el Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor i el seu entorn. És on s’han ubicat els 
expositors, les taules de joc i bona part de les exhibicions. 
El Teatre de la Vila ha acollit el Festival de Cinema Fancon. 
Els instituts Ramon Casas i Marinada han estat l’escenari 
de jocs de rol en viu i de taula, mentre que el Castell de 
Plegamans ha estat el marc medieval de diversos concerts.

Nou èxit del Festival d’Oci Alternatiu Fancon, que dobla 
l’afluència de visitants

ACTUALITAT

Membres de la Batukada Zombie.

Gran Espectacle Wrestling.
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El 21 de setembre han començat el curs 2015-2016 
bona part dels alumnes de l’Escola Municipal d’Adults, 
equipament que ha estat profundament reformat aquest 
estiu. En primer lloc, s’ha canviat l’entrada, que ara està 
situada al c. Dom Bosco i adaptada a les persones amb 
mobilitat reduïda. També s’ha creat un vestíbul, s’han 
fet noves finestres i s’ha millorat l’aïllament tèrmic i la 
climatització d’ambdues aules. Per últim, s’ha renovat el 
90% de la instal·lació elèctrica, el mobiliari i elements com 
les pissares, òptimes per reflectir imatges dels projectors. 
L’obra de reforma ha comptat amb un pressupost de 
24.416,71€. 

“Ha quedat molt bé, hi ha molta llum i l’espai ha quedat 
més net i més ampli”, comenta Pilar Trapero, professora 
del centre. “Comencem el curs molt il·lusionats”, afegeix 
la docent. “Hem d’agrair la col·laboració del veïnat de 
l’edifici, que ha autoritzat l’Ajuntament a fer la rampa 
d’accés”, destaca Carmen Cabeza, Tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Educació. Amb el canvi en l’entrada, a banda de 
dotar l’Escola d’Adults de més visibilitat, “s’aconsegueix 
que l’alumnat no hagi de travessar una de les aules per 
arribar a l’altra”, subratlla Cabeza recordant la distribució 
poc útil que tenia abans l’equipament. Fins a la reforma 
tampoc era òptim l’aïllament tèrmic del centre. Ara té 
parets més amples i finestres d’alumini amb vidres dobles. 
A més, s’ha instal·lat un nou equip de climatització més 
eficient: “Dóna resposta ràpidament a les necessitats 
d’espais que no són molt grans i que s’utilitzen de forma 
intermitent”, detalla la regidora.

Més alumnat, més formació
S’han matriculat 145 persones a l’Escola d’Adults en el 
curs 2015-2016 i per a les 6 propostes formatives que 
ofereix el centre:

•	 Curs de preparació de la prova d’accés als Cicles 
Formatius de Grau Superior

•	 Curs de preparació de la prova d’accés als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà

•	 Graduat en Educació Secundària
•	 Ensenyament instrumental
•	 Català
•	 Anglès inicial i bàsic

L’Escola d’Adults estrena grans novetats en aquest nou 
curs escolar

En marxa la segona fase de la reforma de la Torre de la 
Casa Folch

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha iniciat els 
treballs de la segona fase de la reforma de la Torre de 
la Casa Folch. Consisteixen, principalment, en la creació 
d’un itinerari adaptat fins a l’interior de l’edifici. Les obres 
tenen un cost total de 34.419,49€.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Jordi Pujol, explica que 
“s’està treballant en la creació d’una rampa d’accés des 
de l’entrada pel carrer Castell fins el porxo de la Casa 
Folch”. “L’objectiu és –detalla Pujol- que les persones amb 
mobilitat reduïda també puguin gaudir d’aquests jardins 
tan espectaculars”.

A banda de l’accés, la segona fase de l’obra, que està 
adjudicada a l’empresa Alfa Uralia SL, també contempla 
la substitució dels elements de fusteria de la planta baixa 
que van quedar pendents a la primera fase, així com la 
realització d’un tractament curatiu i preventiu en tots els 
elements de fusta.

L’obra té una durada prevista d’un mes, i durant aquest 
temps no es poden utilitzar els jardins de la Casa Folch per 
motius de seguretat.
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Es realitzen les inscripcions per apuntar-se al sorteig dels 
Horts Municipals

Els clubs esportius ja utilitzen la nova pista coberta

ACTUALITAT

Durant el mes de setembre, i fins el 2 d’octubre, s’han 
realitzat les inscripcions per apuntar-se al sorteig dels Horts 
Municipals que convoca l’Ajuntament. En total, se sortegen 
unes 70 parcel·les de 60 metres quadrats cadascuna, 
ubicades als terrenys municipals de Can Boada Vell. Les 
persones que n’aconsegueixin una la podran utilitzar durant 
3 anys, podent prorrogar el dret d’ús un any més.

Luisa Fernández, regidora de Medi Natural del consistori, 
explica que “les persones que no aconsegueixin una 
parcel·la en el sorteig formaran part d’una llista d’espera”. 
Aquestes podran aconseguir una parcel·la si hi ha guanyadors 
del sorteig que renunciïn a utilitzar-la o la deixin en desús 
durant més de 3 mesos.

Les persones que guanyin el dret d’ús d’una parcel·la hauran 
de complir amb el Reglament d’ús dels Horts Municipals. 
Entre altres aspectes, s’estableix que han d’ingressar una 
fiança de 50€ que es retornarà quan finalitzi la llicència d’ús 
si no s’han causat danys o desperfectes. També que han de 
satisfer una taxa de 40€ per parcel·la i any.

En total, els Horts Municipals compten amb un centenar de 
parcel·les situades en dos camps que sumen uns 9.500 
metres quadrats de superfície. Ara bé, només se sortegen 
unes 70 perquè “el 30% de les parcel·les s’adjudicaran des 
de Serveis Socials a persones i famílies amb necessitats 
especials”, explica Jaume Oliveras, Tinent d’Alcaldia i 
regidor de Serveis Socials.

L’Ajuntament ha hagut de trigar més temps del previst per 
convocar el sorteig per diverses raons. El projecte de creació 
dels Horts Municipals el va iniciar el govern de l’anterior 
mandat (2011-2015). El reglament es va aprovar a finals 
d’agost del 2014. Amb tot, per condicionar els camps 
calia esperar a l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), que va succeir el 23 d’abril 
del 2015. En aquest punt es va optar per no engegar el 
concurs per no incomplir les limitacions legals vigents en 
períodes electorals. Un cop celebrades les eleccions del 24 
de maig i constituït el nou govern municipal, és quan s’ha 
pogut continuar amb el projecte i convocar el sorteig.

La pista coberta que s’ha construït al llarg dels darrers 
mesos al costat del pavelló d’esports està ja enllestida i 
en ús. Miquel Rovira, regidor d’Esports, s’ha mostrat molt 
satisfet de poder obrir l’equipament i oferir-lo a les entitats 
esportives.

“Ja s’hi han instal·lat diversos mòduls que acullen els 
vestidors per als esportistes i els àrbitres, així com un 
lavabo adaptat i un magatzem per al material esportiu”, 
explica Rovira, qui afegeix que la pista està equipada 
amb il·luminació de tecnologia LED. Els mòduls estan en 
una nova plataforma que s’ha construït entre la pista i la 
nau nova del pavelló d’esports. A banda, al voltant de la 
pista s’han fet altres millores, com la plantació d’arbres i 
l’enjardinament o la col·locació de mobiliari urbà, com fonts, 
bancs i papereres.

La construcció de la pista coberta suposa una inversió de 
548.833,41€. L’Ajuntament es fa càrrec amb fons propis 
d’aproximadament el 50%, ja que la Diputació de Barcelona 
ha atorgat una subvenció de 300.000€. En paral·lel a la 
inversió feta per la pista, la construcció de la plataforma 
costa 38.000€; els mòduls, 58.700€, i la instal·lació de 
desaigües i altres elements, 9.800€.

La pista coberta es va utilitzar de forma massiva durant la 
Festa Major i es va convertir en un dels espais principals, 
ja que va acollir concerts i altres esdeveniments. Degut al 
seu caràcter polivalent, l’Ajuntament calcula que amortitzarà 
la inversió en uns 4 anys gràcies a l’estalvi en el lloguer 
d’envelats i carpes.

S’estan adequant els camps de Can Boada.
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L’Ajuntament afronta despeses extra de neteja per 
l’abandonament d’escombraries al carrer

Vols entrar al món del voluntariat? Apunta’t al Punt VAC!

ACTUALITAT

L’Ajuntament ha creat 
el Punt VAC (Voluntariat 
d’Acció Ciutadana). És un 
lloc de trobada, orientació 
i assessorament, on es vol 
promoure la participació i 
connectar persones que volen 

col·laborar amb entitats de la vila que aporten el seu altruisme en 
múltiples camps. “El Punt VAC proposarà a entitats i voluntaris 
com poden col·laborar, segons la disponibilitat, els interessos i 
les necessitats d’ambdues parts”, resumeix Jaume Oliveras, Tinent 
d’Alcaldia i regidor de Voluntariat. 

Això es pot traduir en accions puntuals, com esdeveniments 
especials o situacions d’urgència, o bé en col·laboracions estables. 
El Punt VAC es troba al Centre Cívic (antic CAP), els dimecres de 
15 a 19h. Per apuntar-s’hi cal acudir-hi en aquest horari, trucar 
al 636.17.24.44 o escriure un correu electrònic a voluntariat@
palauplegamans.cat.

L’Ajuntament ha hagut d’encarregar aquest estiu serveis 
extra de neteja dels carrers que han suposat una despesa 
addicional al pressupost anual que es dedica a aquest 
concepte. Ha calgut fer-ho per l’acumulació d’escombraries 
al carrer i les altes temperatures, que potencien els 
problemes higiènics i de males olors. El cost de dos dies de 
feina d’aquestes neteges extraordinàries suma 1.604€, en 
els que s’han recollit 4.040kg de brossa abandonada,

Luisa Fernández, regidora de Gestió Ambiental, destaca 
que “és responsabilitat dels regidors donar solució als 
problemes que afecten a la ciutadania”. “Assumim aquest 
objectiu i treballem per complir-lo, però sols no podem, 
necessitem l’ajuda dels veïns i veïnes”, afegeix Fernández, 
qui fa una crida al civisme: “Apel·lem a la responsabilitat i 
a la col·laboració de tots i totes per mantenir nets i lliures 
de pudors els nostres carrers”. “La feina comença a casa, 
separant els residus”, recorda la regidora.

Recursos per fer-ho bé
La brossa orgànica i el rebuig s’han de deixar a la porta de 
casa o al contenidor de la comunitat de veïns abans de les 
22h i en funció del dia de la setmana, seguint el calendari de 
recollida. El paper-cartró, els envasos lleugers i el vidre, s’han 
de dipositar als contenidors específics. També n’hi ha per a 
l’oli domèstic. Per als voluminosos, mobles, ferralla, poda, 
runa, electrodomèstics, elements tòxics o altres residus, cal 
acudir a la Deixalleria Municipal o trucar al 93.864.37.89 
perquè els recullin  a domicili. També es pot fer ús de 

l’Espai de Reutilització, on tothom pot dipositar o recollir 
objectes que estiguin en bon estat. Es poden consultar al 
detall tots aquest recursos al web www.palauplegamans.
cat. També es poden aprofitar les bonificacions sobre la taxa 
d’escombraries per fer aportacions a la Deixalleria Municipal, 
per autogestionar els residus orgànics o per raons socials.

Porta a porta
Els municipis que recullen la brossa amb el sistema porta a 
porta aconsegueixen uns percentatges notablement majors 
de reciclatge que els que ho fan amb contenidors.

En l’any 2007, abans d’implantar el porta a porta, el 37,68% 
dels residus que va generar Palau-solità i Plegamans van 
ser reciclables perquè estaven degudament separats. 
Tota la resta va acabar en abocadors i incineradores. Amb 
la introducció del porta a porta s’ha capgirat la proporció. 
Al 2014 el 70,10% dels residus del municipi han estat 
reciclables i el 29,90% eren rebuig. Amb tot, ha estat un 
dels anys amb un dels percentatges de reciclatge més 
baixos des del 2009, que és quan es va implantar.
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més de vuit formacions 
tinguin representació a 
l’Ajuntament. Pel nostre 
esperit de servei, la 
voluntat de portar a terme 
els nostres compromisos 
i per un gran sentit de 
responsabilitat, vam 
subscriure un acord 
de Govern que creiem 
ofereix grans garanties 
d’estabilitat.

El Regidor Jordi Pujol, com 
a responsable de Cultura 
i Patrimoni, treballarà 
amb les entitats per tal 
de fer que la cultura sigui 
més accessible. La Laura 
Navarro, com a 5a Tinenta 
d’Alcaldia i responsable 
d’Empresa i Ocupació, 
a banda de Projectes, 
vetllarà perquè es rebaixi 
l’índex d’aturats al 
nostre poble i intensifica 
les relacions amb els 
empresaris locals. I en 
Jaume Oliveras, com 
a 2n Tinent d’Alcalde i 
responsable de Serveis 
Socials, Voluntariat, 
Comerç i Turisme, 
vetllarà per les persones 
més necessitades i per 
impulsar el turisme i el 
comerç.

Ens cal un Full de Ruta per 
a tot el mandat, i per això 
estem acabant de tancar 
un veritable i il·lusionant 
Pla de Govern, que 
complirem de dalt a baix, i 
així donar compte al poble 
al final del mandat!

Ganemos
Palau 
Crisis de refugiados
La responsabilidad de 
ayudar no depende de una 
cuestión geográfica, sino 
de derechos humanos y 
valores universales.
 
Nosotros, al igual que 
muchos de nuestros 
vecinos, nos sentimos 
avergonzados por 
la respuesta que la 

on només es pot accedir 
amb invitació? És normal 
donar tiquets sotamà de 
l’esmorzar popular de Can 
Pavana als regidors? Cal 
mantenir tractes de favor? 
ERC va rebutjar assistir 
a l’acte institucional i 
aquests tiquets.

Ja tenim 3 càrrecs de 
confiança. En el ple 
de juny, es va dir que 
només en tindrien 2, 
complint la llei i que 
suposaria un gran estalvi. 
A l’acta de Govern 
Local del 30-07-2015, 
pàg. 82, es confirma 
que s’ha contractat els 
serveis d’assessoria de 
comunicació a la mateixa 
persona que ocupava el 
càrrec, i ara ho fa com a 
personal extern però amb 
les mateixes funcions.
El cost: 20.963,25€/5 
mesos, es a dir 
4.192,65€/mes fins a 
final d’any. Si  continués, 
50.311,80€/any. 
D’estalvi res.
Que diuen els de 
Ganemos ara que tenen 
cadira? I del que deien en 
campanya? 

C’s
Somos Demócratas
No vamos hablar de 
los resultados de las 
próximas Elecciones 
Catalanas Autonómicas, 
a las que acudimos con 
total ilusión y esperando 
conseguir buenos 
resultados, porque es algo 
que sabremos en tan solo 
unos días. Las encuestas 
tampoco son siempre el 
reflejo del resultado real.
Ciudadanos Palau está 
haciendo una campaña 
por las ideas que 
creemos, respetando las 
reglas de la Democracia. 
Somos un partido 
totalmente contrario a 
la Independencia y no 
nos callamos. Por eso 
denunciamos lo que 
estamos viviendo en 
Palau-solità i Plegamans 
en estos días.

PSC
Iniciem un nou mandat 
amb il·lusió i força per 
Palau!
Ja han passat més de cent 
dies des de la formació del 
nou consistori de Palau-
solità i Plegamans arran de 
les eleccions del passat 
mes de maig. I des del nou 
govern, el PSC ja estem 
en plena activitat per 
desenvolupar el programes 
i compromisos que vam 
adquirir a les urnes.

Hem apostat per un 
govern de consens 
que doni estabilitat al 
municipi, donada la 
fragmentació política. 
D’aquesta manera, volem 
sumar al govern forces 
polítiques amb ganes 
de treballar per a Palau, 
amb uns eixos bàsics que 
constitueixen el mateix 
text del pacte. Aquests 
eixos, a grans termes, 
impliquen continuar 
ampliant el pressupost 
social -com hem fet 
aquests darrers quatre 
anys- no incrementar 
la despesa en càrrecs 
polítics, continuar reduint 
el deute municipal, iniciar 
la revisió del cadastre, un 
impuls en la participació 
amb la realització d’una 
consulta sobre el model 
d’equipament de la 
piscina, assolir alts índexs 
de transparència, impulsar 
el comerç de proximitat, 
etc. I sobretot, com es 
recull al mateix acord, 
la prioritat dels temes 
municipals per damunt de 
temes de política general; 
en definitiva, per a 
treballar per als barris i el 
poble, que ens ha donat 
una confiança majoritària 
per seguir liderant la 
gestió de Palau.

CiU
Convergents i 
Demòcrates. Objectiu: 
servir a les persones

Les eleccions del mes de 
maig van comportar que 

Comunidad Europea 
está dando ante la gran 
crisis humanitaria de los 
refugiados. Exigimos a 
nuestros representantes 
en la UE que se pongan 
a trabajar sin demora en 
estos sencillos puntos:
- Crear las medidas y 
protocolos de ayuda a 
los refugiados en las 
fronteras de la UE, para 
que puedan acogerse a su 
legítimo derecho de asilo, 
incluidas las embajadas 
de España, en lugar de 
recluirlos en campos de 
vergüenza o abandonarlos 
a su suerte. Es decir, 
derogar el protocolo 
Dublín3.
- Luchar activamente 
contra las mafias que 
se aprovechan de la 
desesperación de los 
refugiados.
- Denunciar y bloquear 
desde  la UE el comercio 
armamentístico con los 
países en guerra civil. 
Estos conflictos generan 
millones de refugiados y 
millones de beneficios a 
dichas empresas y países 
que venden las armas. 
Exigimos a los estados 
miembros de la UE 
que establezcan como 
prioridad la protección 
de las personas y el 
salvamento de vidas en 
lugar de seguir actuando 
como la Fortaleza Europa, 
blindando sus fronteras. 
Si no es así, el coste 
humano seguirá siendo 
incalculable.

ERC
Nova legislatura, nous 
partits i vicis antics... i ja 
en van 3
Seguim encara amb 
dinàmiques del passat, 
i això que hi ha nous 
partits que han fet 
bandera de participacions 
obertes, transparència 
municipal i de contencions 
supèrflues. Tot plegat ha 
durat fins... la Festa Major 
d’enguany. És necessari 
continuar mantenint actes 
institucionals de lluïment 



elButlletíoctubre2015 15

GRUPS MUNICIPALSGRUPS MUNICIPALS

de fer i treballar, ens 
requerirà un temps 
d’adaptació i coneixement 
d’un nou espai on ens 
hem de moure. Haurem de 
tenir paciència a l’hora de 
fer propostes i plantejar 
alternatives, i haurem de 
formar-nos per a adquirir 
un coneixement adequat 
de certes temàtiques 
que haurem de tractar. 
No defallirem, però. Ens 
esforçarem al màxim per 
a aconseguir-ho, hi podeu 
comptar.

ICV
Drama humanitari
La situació de les 
persones refugiades no 
és nova. Ja fa temps que 
persones de diverses 
procedències, davant 
el patiment diari al que 
estan sotmeses, marxen 
del seu país posant en 
risc la seva vida. Aquest 
estiu la xifra de persones 
s’ha incrementat i a 
hores d’ara és una greu 
emergència  humanitària.
ICV denuncia que els 
Estats europeus, per 
disputes internes,  encara 
no hagin estat capaços 
de resoldre la crisi i que 
el govern espanyol, en 
diverses declaracions 
públiques, hagi mostrat  
poca sensibilitat davant el 
drama.
Per sort, a l’altra banda 
d’aquesta vergonyosa 
actitud dels governs 
europeus, tenim la 
resposta de la societat 
europea, qui mostra, 
dia a dia, amb les seves 
accions i les seves 
reivindicacions, la seva 
solidaritat. 
Ara cal posar-nos a 
treballar, amb celeritat, 
en els dispositius de cada 
municipi per rebre’ls de 
la millor manera possible 
abans de sis mesos. 
Des del Grup Municipal 
d’ICV treballarem per la 
unitat de tots els grups 
municipals en aquesta 
tasca i per a què el nostre 

Miquel 
Truyols
(regidor no adscrit)

Nova legislatura, nous 
temps
Han passat cent dies de 
les eleccions municipals 
que han canviat el 
panorama polític amb 
la incorporació de nous 
partits a l’Ajuntament. 
També ha estat una 
novetat el pacte entre 
PSC i CiU, dos partits 
fins ara antagònics que 
possiblement ningú, poc 
temps enrere, s’hagués 
plantejat la possibilitat 
que governessin 
conjuntament.

Fem-ne una valoració 
positiva. Primer, perquè 
la pluralitat del Consistori 
ha de ser enriquidora i 
positiva per als ciutadans 
i, en segon terme, 
perquè el fet de tenir un 
govern molt divers (PSC, 
Convergència, Demòcrates 
per Catalunya i Ganemos) 
ha de normalitzar la 
convivència. La nova 
situació pot suposar 
una nova manera de fer 
política, beneficiosa per a 
tots plegats.
 
Quan aparegui aquest 
escrit ja s’hauran fet les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya. Sigui 
quin sigui el resultat 
(jo tinc conviccions 
independentistes 
inqüestionables), caldrà 
ser molt respectuosos 
els uns amb els altres 
davant el que s’anirà 
produint, que posarà 
a prova els nostres 
principis democràtics i 
la mateixa democràcia. 
En aquest aspecte, des 
dels Ajuntaments hi haurà 
molta feina a fer.

Demuestran una actitud 
Democrática los que tapan 
y arrancan los carteles de 
nuestro partido colocados 
en las zonas asignadas 
por sorteo, rompen  todas 
nuestras pancartas, 
insultan y amenazan 
a los Ciudadanos que 
nos apoyan ejerciendo 
su derecho a la libre 
expresión.
Esto es lo que estamos 
viviendo en la Campaña 
pero ni nos van a 
coaccionar ni vamos a 
callar, somos Ciudadanos 
de Palau con nuestras 
ideas y defenderemos 
nuestros derechos por 
la vía Democrática, 
no vamos a copiar los 
sistemas vandálicos de 
otros partidos.

CUP
Un peu al carrer i l’altre, 
a la institució
A les darreres eleccions 
municipals del mes 
de maig, la CUP va 
aconseguir entrar un peu 
a l’ajuntament amb l’ajuda 
de 518 vots (1 regidor). 
Com ja anunciàvem al 
nostre programa, el 
nostre objectiu serà obrir 
la institució a tota la 
ciutadania, portar-hi una 
veu crítica amb la gestió 
que se n’ha fet fins ara, i 
aportar el nostre granet de 
sorra a l’hora de canviar 
certes dinàmiques que 
tradicionalment s’han 
dut a terme. I aquests 
objectius per a nosaltres 
són la base per a, seguint 
realitzant el treball 
de formigueta que fa 
temps que fem, marcar 
a l’horitzó un canvi que 
ens permeti transformar 
l’actual sistema polític, 
econòmic i social per tal 
que siguin les classes 
populars les que realment 
decideixin com volem 
viure.
Ara bé, també reconeixem 
que entrar a l’ajuntament, 
un espai molt allunyat de 
les nostres dinàmiques 

poble sigui referent, 
a nivell comarcal,  en 
l’acollida a persones 
refugiades.

PP
Menos impuestos para 
crecer más
Los catalanes somos los 
españoles que pagamos 
más impuestos! Por 
decisiones del tripartito 
y de CiU (con la U de 
Unió). Los catalanes 
pagamos más IRPF, 
más Patrimonio, más 
Sucesiones y Donaciones, 
y por pagar, pagan 
impuestos a la Generalitat 
hasta los aviones que 
despegan o aterrizan 
en Catalunya (ahora en 
suspenso).

En los últimos dos 
años se han creado un 
centenar de nuevas tasas. 
Sin duda, la presión 
fiscal que soportamos 
los catalanes es un 
lastre para aprovechar 
la actual recuperación 
económica. Es hora de 
bajar impuestos para 
que los catalanes tengan 
más derecho a decidir 
cómo gastar su dinero y 
contribuir al crecimiento y 
a la creación de empleo.

El PP Catalán rebajará 
y simplificará el tramo 
autonómico del IRPF, 
suprimirá los impuestos 
sobre patrimonio, 
sucesiones y donaciones 
y todos los que gravan las 
actividades económicas. 
Introduciremos una 
deducción fiscal de hasta 
el 20% del coste de las 
mutuas médicas, ya 
que las familias que las 
utilizan descongestionan 
la sanidad pública. Por 
cierto que CiU se ha 
opuesto en los últimos 
años a introducir esta 
desgravación.
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Com la fa sentir que la cursa i el pavelló duguin el seu nom?
Molt orgullosa i molt contenta. M’agrada molt anar a la 
cursa, veure aquest munt de gent i que tothom et saluda. 
I al pavelló, dos dels meus nets hi han estat entrenadors! 
Crec que m’he portat molt bé a Palau... He fet molt aquí, he 
ajudat tothom i no he fet mai res per interès.

Per què va venir-hi a viure?
El meu marit treballava a Barcelona i van traslladar el 
taller a Caldes, però jo vaig preferir viure a Palau perquè 
m’agrada molt la natura, tot eren camps. Aquí vaig treballar 
de carnissera a ca la Francesca [Can Lluís, establiment 
desaparegut]. Feia de dependenta... i descarregava els 
camions! Junt amb Cal Quico eren les dues botigues més 
importants. Fèiem unes botifarres boníssimes, venien 
d’arreu a buscar-les. Abans de casar-me, a Barcelona, havia 
fet de modista i havia portat amb el meu germà el quiosc 
del passeig Sant Joan amb el carrer Diputació.

Quan i per què va començar a córrer?
Va ser al 1947, quan tenia 21 anys. Jo estava a Mallorca, 
però el meu germà Joan, que era campió d’Espanya, em 
va trucar i em va dir que anés a Barcelona perquè m’havia 
apuntat a la cursa Jean Bouin. Jo no havia entrenat mai, 
però com era com un xicotot... I au, a córrer! I la vaig 
guanyar, aquesta i les demés.

Sense entrenar?
Jo? No! No he entrenat mai! A casa meva tenia molta feina. 
Els altres de l’equip es queixaven: ‘És que la Maria no ve 
mai a entrenar’ [imita amb veu sorneguera]. L’entrenador 
els replicava que jo aniria a entrenar quan algú millorés el 
meu temps i ningú ho va fer [riu].

Devien ser uns anys durs, aquells.
Sí, però jo no em deixava manar... Hi havia coses per les 
que no passava i ja està. Un cop vaig deixar un Guàrdia Civil 
sense cobrar durant dos mesos per deixar-se treure la porra 
per una dona [riu]. Quan va aixecar-la per pegar un nano, l’hi 
vaig treure. ‘¿A quién iba a pegar? ¡Pues ahora la tengo yo y 
le puedo pegar a usted!’, li vaig dir. ‘A comisaría, señorita’, 
em va respondre, però no van deixar que se m’endugués 

del camp de l’Espanyol perquè m’havien de donar el trofeu 
del Campionat de Catalunya. Un altre cop no vaig córrer en 
una cursa, a Reus, perquè el capellà volia que em posés 
pantalons llargs. Hi ha gent que és molt hipòcrita, però jo 
les injustícies no les he pogut aguantar mai, ni a favor ni en 
contra meu.

Tant que es va colar a la travessa del Port de Barcelona...
Les dones no podien participar-hi, però jo m’hi vaig tirar 
amb els meus companys. Quan vaig arribar a la meta, van 
dir: ‘¿Pero de dónde sale esta chica?’. ‘¡Pues del agua!’, 
vaig cridar jo. No van dir res perquè se l’haguessin carregat 
ells. Però encara van trigar temps en acceptar les dones! 
Ho trobo molt mal fet. Si poden córrer o nedar homes, les 
dones també. Per què aquestes injustícies? El que pot fer 
un home ho pot fer també una dona.

Com és que ho va deixar?
Va ser abans de les olimpíades [havia de participar a 
Hèlsinki 1952] perquè em vaig casar i havia de cuidar de 
malalts, que me’n vaig fer un fart: la sogra, la cunyada 
invàlida, altres cunyats... He cuidat a tots. Quan es posaven 
malalts, apa, a casa la Maria!

Ho diu amb un somriure.
Estic molt satisfeta del que he fet, no me n’he penedit 
mai. Ho vaig decidir jo, no anar a les olimpíades i deixar de 
córrer. Després de la sogra i els cunyats van venir els meus 
fills i els meus néts...

Si quan es va casar hi haguessin hagut residències, 
hauria continuat?
No, perquè jo quan he volgut una persona no l’he deixada. 
Per amor propi. I ho tornaria a fer. Sempre he fet les meves 
obligacions i ja està. No m’agrada la vida d’ara, ni una gota, 
això que els fills no donin importància als pares. Ara, fa 
4 anys, vaig tenir la desgràcia de la mort del meu marit. 
Ens vam casar molt enamorats, no ens hem barallat mai i 
sempre hem fet el que hem volgut. En morir-se vaig dir als 
meus fills que per estar-me sola a casa em portessin a un 
puesto d’aquests. Hi estic durant el dia però al vespre em 
porten a casa, fins al matí següent.

La 35a Cursa Maria Víctor i la Caminada Popular simultània van aplegar en aquesta Festa Major uns 1.500 
participants. També s’anomena Maria Víctor el pavelló d’esports. Però la Maria Víctor original, la que els hi 
ha donat nom, és una senyora de 88 anys –amb 2 fills, 4 néts i 3 besnéts- que en la seva joventut va ser 
l’atleta total. “Sempre guanyava, sempre, i no vaig tenir cap lesió”, recorda. I sense entrenar. Entre 
altres fites, ha guanyat 5 cops la prestigiosa cursa Jean Bouin (1947-1951) i ha sigut campiona de Catalunya 
i Barcelona en Cross i en múltiples carreres més. Van trigar 40 anys en millorar el seu temps als 800 metres. 

L’ENTREVISTA

Maria Víctor, l’atleta total. Campiona de 
diversos títols als anys 40-50

“El que pot fer un home ho 
pot fer també una dona”
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