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Després de les vacances d’estiu i de la Festa Major, 
s’inicia el nou curs amb un repte: frenar els actes vandàlics 
que s’han produït des del mes de gener i que han costat 
a l’Ajuntament més de 28.000 euros en reparacions i 
arranjaments. L’Administració municipal demana civisme 
a la població i un esforç per poder mantenir l’erari públic 
en les millors condicions.

En aquesta edició de El Butlletí també podreu trobar 
informació del procés participatiu que s’ha posat en marxa 
per elaborar el Pla d’Acció Cultural, de l’avantprojecte 
de les noves pistes de petanca i bitlles catalanes, o 
de l’acord amb la Cambra de Comerç de Sabadell per 
potenciar el comerç local. A més, trobareu un recull de 
fotografies de la Festa Major 2016 i detalls sobre el nou 
catàleg perquè la ciutadania conegui les prestacions de 
Serveis Socials.

Per últim, donar l’enhorabona a les tres jugadores del HC 
Palau, Laura Puigdueta, Berta Busquets i Laura Vicente, 
que van guanyar amb la selecció absoluta d’hoquei patins 
el Campionat del Món a Xile, i que van ser homenatjades 
a l’Ajuntament.
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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, 
Cooperació i Solidaritat.

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

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

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, 
Joventut, Participació Ciutadana i Transparència

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

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)
José Luis Heras Marcos (No adscrit a cap grup municipal)

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

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900 151 000 / 93 864 64 03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93 864 98 98 / 93 728 44 44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93 576 03 00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93 147 90 00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93 865 10 01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900 110 112 / 93 864 71 52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93 864 80 47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93 864 98 30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93 864 96 80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93 864 48 96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local Tel. 93 864 96 96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil Tel. 93 864 96 96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93 864 80 56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93 864 98 32
Correus. Tel. 93 864 80 06
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93 864 37 89
C. de Sta. Margarida de Boada Vell, 
16 (davant Hostal del Fum)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93 864 51 18
Pg. de la Carrerada, s/n
Oficina de Gestió Tributària
Tel. 93 472 91 79
C. Josep Brunés, 5
Indústria i comerç
Tel. 93 864 61 12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor
Tel. 93 864 55 02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Registre civil 
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93 864 30 12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93 864 80 56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93 864 34 95 / 
93 864 08 82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93 864 96 74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93 864 58 53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93 864 47 10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93 864 35 29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93 864 88 85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93 864 88 53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93 864 51 59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93 864 98 92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93 864 95 95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93 864 04 90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93 863 90 53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902 50 88 50 / 902 90 74 74 
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900 750 750
Correus
Tel. 93 864 80 06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93 593 13 00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93 593 74 01
Taxis Aguilar 
Tel. 672 277 161
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ACTUALITAT

Els actes vandàlics i l’incivisme d’algunes persones provoquen que, des del mes de gener i fins a l’agost, l’Ajuntament 
hagi hagut de gastar un total de 28.178,10€ en reparacions i arranjaments. “És una despesa sobrevinguda que acabem 
pagant tots i cadascun dels veïns i veïnes del poble”, explica la regidora de Via Pública, Carme Sanz. “Tothom hem de ser 
conscients que les bretolades ens costen diners, i l’Ajuntament ha de treure d’altres partides per poder fer front a aquestes 
despeses.

A tall d’exemple, en només un dia del mes de juny, el diumenge 19, es van produir actes vandàlics a la zona verda que 
va des del Camí de Can Llonch fins al carrer Sant Joan, cantonada amb el carrer Víctor Català. L’arranjament de les 10 
lluminàries de l’enllumenat públic que es van trencar han tingut un cost de 5.779,11€.

L’incivisme costa més 
de 28.000€ a les arques 
municipals
Jocs infantils, zones verdes, Ronda Verda, 
lluminàries... res escapa als actes vandàlics.

Els actes vandàlics es centren en diferents elements:
Jocs infantils: 1.943,96€
 - Grafitis.
 - Panells malmesos.
 - Lames de les tanques perimetrals trencades.
 - Parts d’elements de jocs arrencades.
 - Cartells informatius arrencats.
 
Zones verdes I tanques perimetrals: 15.068,09€
 - Mobiliari urbà: bancs, llistons trencats, grafitis, papereres trencades, abonyegades i amb grafitis, senyals   
 informatives arrencades i pintades.
 - Tanques de fusta de pal rodó: travessers partits i pals verticals arrencats amb el pa de ciment.
 - Fonts obturades amb pedres i terres.
 - Regs automàtics: aspersors i difusors arrencats, arquetes i automatismes del reg inutilitzats.
 - Arbrat partit i corretgetes (ferida al voltant de l’arbre que impossibilita la circulació de la saba i, a mig termini,   
 provoca la mort de l’exemplar).

Parc de l’Hostal del Fum: 5.386,76€ 
 - Reparacions de lavabos.
 - Reparacions de la tanca perimetral.
 - Reparacions del mobiliari urbà.

Lluminàries: 5.779,11€

TOTAL: 28.178,10€
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ACTUALITAT

L’Ajuntament engega el procés participatiu per elaborar el 
Pla d’Acció Cultural

Recepció a les campiones del món d’hoquei patins

El Pla d’Acció Cultural de Palau-solità i Plegamans comença 
a caminar. Així ho ha anunciat Jordi Pujol, regidor de Cultura, 
en la reunió que es va dur a terme amb representants de 
bona part de les entitats culturals del municipi.
 
“L’objectiu és que el poble decideixi quin tipus de cultura vol 
i cap a on s’ha d’encaminar l’acció cultural en els propers 
anys”, explica Jordi Pujol en una entrevista a Ràdio Palau. 
“Volem que tingui el màxim consens i que es faci des de la 
base, des de la ciutadania”, afegeix el regidor.
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha engegat un procés 
participatiu per elaborar el Pla d’Acció Cultural. En primer 
lloc, ja s’ha contractat una persona, mitjançant el Pla 
d’Ocupació Municipal 2016, perquè organitzi aquest procés 
i coordini la redacció del document, juntament amb el tècnic 
municipal de Cultura.

A més, s’ha realitzat el primer taller participatiu, obert 
a totes les entitats i totes les persones que han volgut 
participar. Aquest ha estat un dels primers passos per 
començar a perfilar el Pla d’Acció Cultural i establir la 
metodologia de treball que compartiran el consistori, les 
entitats i les persones interessades en participar-hi.
 
En paral·lel, s’està realitzant una enquesta oberta a tothom 
per tenir una primera diagnosi de l’estat de la cultura a la vila 
en base a l’opinió de la ciutadania sobre aspectes com les 
activitats que s’organitzen, l’assistència als actes, l’ús de 
determinats equipaments i aquelles accions que es troben 
a faltar per potenciar la cultura, entre d’altres aspectes. 
“Treballem amb l’objectiu d’aprovar el Pla d’Acció Cultural 

en el termini d’un any”, avança el regidor Pujol. “Volem que 
reculli on som en l’aspecte cultural, que estableixi un full 
de ruta per saber cap a on caminar i que reculli tot el que 
es pugui incorporar a partir de les propostes del procés 
participatiu”, amplia. Això, segons el regidor, inclou una 
anàlisi dels espais i equipaments culturals.

Les jugadores del HC Palau, Laura Puigdueta, Berta 
Busquets i Laura Vicente, van ser rebudes a l’Ajuntament 
com unes heroïnes després de proclamar-se campiones del 
món d’hoquei patins a Xile, en batre en la final Portugal.
 
L’homenatge es va fer a la sala de plens amb la presència 
de familiars, amics i dels regidors. Les jugadores van sortir 
al balcó de l’Ajuntament per saludar a tots els seguidors 
que es van aplegar a les portes de la Casa Consistorial per 
fer-les el reconeixement ciutadà. 
 
L’alcaldessa, Teresa Padrós, va entregar a les tres 
campiones del món el pin de l’Alzina i el llibre “Espais i 
Racons de Palau-solità i Plegamans”. Padrós va reconèixer 
l’esforç de Puigdueta, Busquets i Vicente: «Enhorabona, 
sou un clar exemple de l’evolució de l’esport a Palau-solità 
i Plegamans i dels seus èxits, i esperem que aquests es 
repeteixin».
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ACTUALITAT

L’Ajuntament presenta l’avantprojecte de les noves pistes 
als clubs de petanca i bitlles catalanes
Uns terrenys al costat de la nau de Brigades Municipals, 
entre l’avinguda de l’Ebre i el carrer de Maria Aurèlia 
Capmany, ha estat l’espai escollit per ubicar les noves 
pistes de petanca de Palau-solità i Plegamans. El regidor 
d’Esports, Miquel Rovira, s’ha reunit amb els Club de 
Petanca i el de Bitlles Catalanes Palau-solità i Plegamans 
per presentar-los l’avantprojecte. “Volem que les dues 
entitats donin la seva opinió i facin aportacions per millorar 
el projecte”, explica el regidor.

L’espai, de 1.700 metres quadrats, disposarà de 10 pistes 
i dos edificis d’entre 60 i 100 metres quadrats amb un 
magatzem i un espai relacional. L’equipament estarà 
envoltat d’una zona enjardinada, amb arbres, jardineres 
i mobiliari urbà. El projecte ja es porta treballant durant 
els darrers mesos directament amb les entitats, i ara es 
demana la seva opinió per tal d’aconseguir un espai adient 
per a la pràctica d’aquestes modalitats esportives.

El canvi d’ubicació ha esdevingut una necessitat després 
de projectar la construcció de l’edifici de la nova Biblioteca 
Municipal a l’avinguda Verge de Montserrat, on estan 
situades les actuals pistes de petanca. Miquel Rovira ha 
recordat que des de la seva regidoria s’han organitzat 
reunions periòdiques amb el Club de Petanca i el de Bitlles 

Catalanes “per dissenyar un equipament que s’adeqüi a les 
necessitats d’aquestes entitats”.

Segons Rovira, el trasllat afavoreix la pràctica d’aquest 
esport: “ampliem el número de pistes i oferim una zona 
totalment adaptada a les dues modalitats”. Una de les 
novetats del nou espai serà l’adaptació de pistes per a la 
pràctica tant de les bitlles catalanes com de la petanca.

Acord entre l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell 
per potenciar el comerç local

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell han 
signat un conveni de col·laboració per a la realització d’una 
anàlisi del municipi amb l’objectiu de potenciar el sector 
comercial. Teresa Padrós, Alcaldessa, i Antoni M. Brunet, 
president de la Cambra de Comerç de Sabadell, van signar 
l’acord. Estaven acompanyats de Jaume Oliveras, Tinent 
d’Alcaldia i regidor de Comerç, i Manuel Amado, tècnic de 
la Cambra de Comerç.

Durant l’acte es va presentar l’anàlisi global que es durà 
a terme, així com les diagnosis comercials que la Cambra 

ofereix a diversos establiments de la vila i que servirà per 
assessorar-los i ajudar-los a millorar el negoci.  

L’Alcaldessa va posar en valor que el municipi “té molt 
potencial comercial, tenint en compte els esdeveniments 
que s’organitzen al llarg de l’any i que atreuen molts 
visitants”.  

La primera part del conveni detalla l’anàlisi transversal que 
identificarà les potencialitats i mancances del municipi a 
nivell comercial. Jaume Oliveras, regidor de Comerç, va 
manifestar que “tothom s’ha mostrat extraordinàriament 
interessat en la realització de l’estudi”. La inversió que 
l’Ajuntament farà per portar-lo a terme (28.500€, IVA no 
inclòs) prové “de la reserva que havia fet el consistori per 
a l’organització de Fira Palau i que finalment no es va dur 
a terme”. 

L’altre pilar del conveni és la realització de diagnosis 
comercials que la Cambra de Comerç de Sabadell farà de 
forma individualitzada a establiments del municipi. Per optar 
a ser un dels negocis assessorats, cal inscriure’s abans 
del 31 d’octubre al web Diagnosi d’Innovació Comercial.
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ACTUALITAT

Recull fotogràfic de la FESTA MAJOR 2016
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ACTUALITAT

Recull fotogràfic de la FESTA MAJOR 2016

Palau-solità i Plegamans acull la major representació dels 
‘Pastorets’ per celebrar-ne el Centenari
Palau-solità i Plegamans ha acollit l’acte central del 
Centenari dels Pastorets d’en Josep M. Folch i Torres, 
que es va representar per primer cop el 24 de desembre 
del 1916. A l’escenari, instal·lat a la pista coberta del 
pavelló d’esports, s’hi van anar succeint els vint quadres 
representats per vint grups teatrals vinguts d’arreu de 
Catalunya, entre els que hi havia el local, Farrigo-Farrago.
 
El públic, format aproximadament per unes 600 persones, 
va vibrar amb les aventures d’en Lluquet i en Rovelló en 
el seu enfrontament amb el dimoni i els seus sequaços. 
En total, unes tres hores d’espectacle teatral amb una 
excel·lent coordinació de tots els grups participants.



elButlletíoctubre20168

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha elaborat el 
‘Catàleg de prestacions de l’àrea de Serveis Socials’, un 
llibret on la ciutadania pot trobar-hi tots els tràmits, ajuts 
i prestacions que pot sol·licitar. A més d’identificar-les, 
ofereix una breu descripció de cadascuna d’elles. S’hi 
inclouen qüestions tan diverses com el Servei d’Atenció 
Domiciliària per a persones dependents, beques per a 
alumnes, assessoria jurídica, teleassistència, serveis de 
psicologia, el Punt VAC, el Punt TIC... “Hem creat aquest 

catàleg perquè sovint veiem que la gent no és prou conscient 
de tot el que s’ofereix des dels Serveis Socials del poble”, 
destaca Jaume Oliveras, Tinent d’Alcaldia i regidor de Serveis 
Socials. “Amb el catàleg volem explicar de forma pràctica i 
àgil totes aquestes prestacions i que tothom sàpiga que 
les pot sol·licitar a Palau-solità i Plegamans, que no cal que 
es desplacin a Barcelona o altres ciutats”. La publicació ja 
està disponible en format digital al web municipal. I l’edició 
impressa es reparteix juntament amb aquesta edició de El 
Butlletí a totes les llars de la vila. D’aquesta manera es 
vol arribar a tota la població de Palau-solità i Plegamans, 
independentment de la seva capacitat per accedir a Internet 
i navegar-hi.

El regidor Oliveras i personal tècnic de l’Ajuntament van 
explicar la creació d’aquest catàleg al Consell Municipal 
de Serveis Socials en la seva primera sessió ordinària, 
celebrada el 15 de setembre. La iniciativa va tenir una bona 
acollida, si bé es va plantejar que més endavant s’estudiï 
fer una altra edició en un format més reduït i simplificat.

Nou catàleg perquè la ciutadania conegui totes les 
prestacions de Serveis Socials

ACTUALITAT

Palau-solità i Plegamans s’afegeix al programa d’agricultura 
social de la fundació Humana
L’Ajuntament i Humana Fundación Pueblo para Pueblo, han 
signat un conveni de col•laboració per a la implantació d’un 
programa d’agricultura urbana anomenat “Conreem el Clima 
i la Comunitat (3C)”. Els objectius principals d’aquesta 
iniciativa, que ja s’aplica a quatre municipis de Catalunya, 
són: sensibilitzar la població en relació a un comportament 
sostenible amb el medi ambient, fomentar-hi la cultura 
de l’agricultura ecològica a nivell local i promoure-hi la 
integració social.

El conveni, que s’estableix per dos anys prorrogables, 
permetrà la participació en aquest projecte de 15 persones. 
L’Ajuntament cedeix un espai d’uns 2.000 m2 de terreny 
agrícola a l’espai d’Horts Municipals de Boada Vell i 
Humana gestionarà el programa, proporcionant-hi un tècnic 

agrícola, la formació de les persones participants i les eines 
necessàries per dur endavant el projecte. Els participants 
seran veïns i veïnes del municipi derivats de l’àrea 
municipal de Serveis Socials. Les persones interessades 
en participar-hi, ho han de comunicar directament a Serveis 
Socials.

“Conreem el Clima i la Comunitat (3C)” va arrencar fa dos 
anys amb una prova pilot a Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental). 
En aquest període s’ha consolidat i actualment està present 
a quatre municipis catalans (Lliçà d’Amunt, Tordera, Calella 
i Cornellà de Llobregat) i dos de la Comunitat de Madrid, 
amb un centenar d’usuaris en total. Els activistes hi conreen 
productes ecològics de temporada per autoconsum i també 
hi reforcen les relacions socials entre ells.
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ACTUALITAT

Els clubs esportius reestrenen la nau reformada del Pavelló 
Municipal d’Esports Maria Víctor
Els clubs esportius de Palau-solità i Plegamans ja 
s’entrenen i disputen partits a la nau antiga del Pavelló 
Municipal d’Esports Maria Víctor, després d’haver finalitzat 
el gruix dels treballs de la seva reforma. L’obra no està 
completament acabada, ja que queden alguns petits detalls 
que encara s’estan enllestint. Això no impedeix, però, que 
la nau sigui totalment apta per a la pràctica esportiva.
 
Miquel Rovira, regidor d’Esports, es mostra satisfet amb 
el resultat de la reforma. “Tothom n’ha quedat molt 
content; ara té una acústica adequada, molta claredat, ha 
guanyat aforament i la pista és mes gran, complint amb els 
requeriments de l’hoquei patins”, sintetitza Rovira. I és que 
l’equip femení local d’hoquei patins hi juga partits de la 
màxima competició europea. Més enllà de les millores que 
cita el regidor, la reforma de la nau ha estat integral.
 
La part més aparatosa ha estat la retirada de la coberta 
anterior, de fibrociment, i la instal·lació de la nova, que 
s’ha fet amb materials actuals, més segurs, resistents i 
aïllants. També s’ha allargat el terreny de joc (40 metres 
de llargària i 20 d’amplada). Això ha comportat l’obertura 
de quatre noves portes per accedir a l’interior de la nau. 
Les portes anteriors no s’eliminen, ja que, si bé queden 
inutilitzades quan hi ha partits o entrenaments, es podran 
fer servir per a esdeveniments no esportius. Alhora s’han 
reformat les graderies, guanyant aforament (550 seients 
en total) i s’han fet millores a l’acústica i la il·luminació, 
que ara és de tecnologia LED. L’estiu passat, en la primera 
fase, es van renovar lavabos i vestidors. La reforma inclou 
accions complementàries, com el pintat de tota la nau i la 
renovació de finestres. El pressupost total aproximat del 
projecte, sumant les dues fases, està xifrat en 394.000€.
 
Rovira contextualitza que la reforma d’aquesta nau posa 

el colofó a quatre anys d’inversió en l’adequació i millora 
d’equipaments esportius, com la renovació de la coberta 
de l’altra nau del pavelló i la construcció de la pista coberta 
situada a l’exterior del complex. “Ara ja treballem en la 
creació de les noves pistes de petanca i bitlles catalanes 
i el local social que utilitzaran els clubs que juguen a 
aquests esports”, avança el regidor. Les pistes de petanca 
actuals s’han de traslladar perquè ocupen el terreny on es 
construirà la nova Biblioteca Municipal.

Com cada any, l’Ajuntament ha aprofitat les vacances 
escolars per fer les obres de manteniment dels centres 
educatius del municipi. Les intervencions s’han centrat en 
el repàs de les cobertes dels edificis, el manteniment de 
la jardineria, el condicionament dels horts i els sorrals, el 
manteniment del sauló i la pintura de diferents aules dels 
centres. 

En concret, a l’Escola Bressol El Patufet s’ha substituït la 
fusteria d’alumini de dues aules i la instal•lació de l’aigua. 
A l’Escola Bressol El Sol s’ha instal•lat una barana i s’han 
substituït els vidres dels canviadors. A l’escola Can Cladellas 
s’ha canviat el tub de la calefacció i a l’escola Palau s’ha fet 
un tractament del paviment antilliscant. A més, a totes dues 
escoles s’han arranjat les reixes interceptores d’aigües 

pluvials. A l’escola Folch i Torres s’han substituït les portes 
de vidre i a l’escola de Música s’ha posat parquet a l’aula 
de nadons. Totes aquestes obres han tingut un cost total 
de 52.173,22€.

L’Ajuntament fa el manteniment de les escoles durant l’estiu
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nombrosos nous llocs 
de treball per a la Nostra 
gent. A més, la Regidora 
Laura Navarro, en 
representació de l’AMERC, 
Associació de Municipis 
Eix Riera de Caldes, viatja 
a València acompanyant 
al President Puigdemont 
i fent costat als nostres 
empresaris per lluitar pel 
tant necessari Corredor 
Mediterrani.
En Jaume Oliveras 
enllesteix un conveni amb 
la Cambra de Comerç 
de Sabadell perquè es 
tiri endavant l’estudi 
per a la dinamització 
del comerç del poble i 
s’elaborin diagnosis a 
més de vint comerços. 
Eina fonamental a l’hora 
de disposar de tota la 
informació necessària 
perquè un municipi turístic 
com el nostre, esdevingui 
també un referente en 
matèria de comerç.
I en Jordi Pujol posa 
en marxa el procés 
participatiu amb entitats 
i ciutadans per a la 
redacció del nou PAC, Pla 
d’Acció Cultural que haurà 
de definir els passos 
a seguir en matèria de 
polítiques culturals durant 
els propers anys!
Per a més informació:
http://blogscat.com/
regidorslaurajaumejordi

Ganemos
Palau 
Guanyem amb il·lusió 
Des de Guanyem Palau 
treballem amb il·lusió, 
desenvolupant projectes  
que aportin nous espais 
al poble i donin una 
imatge renovada a d’altres 
d’existents.
Així, estem immersos 
en les millores de 
les instal·lacions de 
l’Hostal del Fum, amb 
l’arranjament dels camins, 
o la futura creació d’una 
zona de jocs infantil. Tot 
lligat a un projecte que 
donarà un nou sentit a 
un lloc tant estimat pels 
Palauencs com valorat 
pels visitants que arriben 
de les poblacions veïnes.
Important es també la 
millora de les rieres que 
travessen el municipi 
i les zones de gran 

nostre municipi avançar 
amb pas ferm, cap a 
més i millor participació, 
i demanem al govern 
que presenti la seva 
proposta de reglament de 
participació i tots plegats 
treballem per consensuar-
lo i poder aprovar-lo el 
més ràpid possible. O 
potser els que manen 
no volen perdre la seva 
excusa?

C’s
La situación del Gobierno 
Nacional sigue igual 
desde hace meses y 
algunos  partidos siguen 
preocupándose más 
en sus intereses que 
en los del país, con 
negociaciones frustrantes 
que no llevan a ninguna 
parte.
A nivel autonómico vemos 
que una vez más la Diada 
solo representa a una 
parte de la Sociedad 
Catalana que podría no 
ser ni la mitad de los 
Catalanes.
Pero a nivel local 
Ciudadanos va seguir 
trabajando porque 
creemos que es lo que 
debe hacer principalmente 
un gobierno municipal, en 
esta ocasión queremos 
aclarar una duda que 
tenían muchos Residentes 
en Palau-solita i 
Plegamans  originarios de 
otros países.
Ciudadanos Palau-Solità 
i Plegamans cree que 
es muy importante esta 
información para que no 
se repitan situaciones 
que observamos en 
las últimas Elecciones 
Municipales con 
residentes Extranjeros que 
no pudieron Votar.
Los Extranjeros 
con derecho a voto 
en las Elecciones 
Municipales, entre ellos 
los procedentes de 
cualquiera de los 27 
estados miembros de la 
UE y de otros países con 
convenio de reciprocidad. 
Para reclamar y ejercitar 
el derecho al Voto es 
necesario estar inscrito 
en el Padrón Municipal de 
Habitantes y manifestar 
la voluntad de ejercer el 
derecho de sufragio en 
España en las elecciones 
Municipales.

PSC
Anem per feina

Des del PSC i el GMS, 
després d’un breu 
descans al mes d’agost, 
ja estem en plena activitat 
per seguir desenvolupant 
els compromisos i el 
Pla de Govern. Aquesta 
tardor definirem el 
nou pressupost per 
l’any vinent i tornarem, 
després d’anys, a obrir un 
mecanisme de participació 
a la ciutadania per què es 
puguin aportar propostes 
de cara a la millora de 
la vila. Acabada l’obra 
de millora del Pavelló 
d’esports Maria Víctor 
i el canvi de la coberta, 
començarem aviat les 
obres d’ampliació de 
l’Espai Jove l’Escorxador, 
projectada l’anterior 
mandat. I de cara a futur 
seguim treballant en 
les properes inversions 
de la vila de manera 
transversal: nova 
Biblioteca, millores i 
arranjament d’espai públic 
als barris, millores a la 
Ronda Verda, etc.
Malgrat tot, un any més, 
l’Ajuntament s’ha vist 
obligat a endarrerir les 
obres a la via pública i 
barris arran del retard 
en rebre el crèdit de la 
Diputació que les ha 
de finançar. Aquestes 
pròximes setmanes 
esperem els recursos 
per iniciar les diverses 
actuacions de millora de 
l’espai públic que vam 
preparar per a aquest 
2016. Com sempre hem 
fet, des del PSC anem per 
feina i seguim treballant 
per la ciutadania. Hi ha 
molt per fer i per millorar a 
Palau-solità i Plegamans!

CiU
Més ocupació, més 
comerç, més cultura
Baixa l’atur al nostre 
poble, fins a xifres que no 
es donaven des de l’any 
2008. El servei Palau 
Avança treballa ja colze 
a colze amb totes les 
empreses dels polígons 
palauencs i plegamanins, 
creuant dades, ofertes i 
demandes i aconseguint 

atractiu ambiental que 
les envolten. Es per això 
que estem intensificant 
els nostres esforços en 
aconseguir la col·laboració 
de l’ACA, propietària de la 
conca fluvial del municipi, 
per tal que faciliti els 
recursos necessaris per 
mantenir aquests espais 
tal i com els nostres veïns 
mereixen.
Así mismo, pondremos 
todos nuestros sentidos 
en optimizar el servicio  
de recogida de residuos, 
escuchando las opiniones 
de la gente en campañas 
como la llevada a cabo la 
pasada primavera.
Para Guanyem es 
importante la opinión 
de todos, por lo que os 
invitamos a que dejéis 
vuestras propuestas 
e ideas en nuestro 
Facebook: www.facebook.
com/GuanyemPSIP

ERC
De participació i decisió 

Actualment la participació 
ciutadana és cabdal en 
política, i més en política 
local. Ha de ser alhora un 
estímul i una oportunitat 
pels ciutadans. Un 
estímul per apropar-se 
a la política, per exercir 
el seu dret a decidir, i 
per fiscalitzar la tasca 
dels  grups polítics. 
També una oportunitat 
per decidir el futur d’un 
municipi, d’un país. En 
definitiva, el seu propi 
futur.   
Com entenem la 
participació a ERC? 
L’entenem sempre com 
a vinculant i oberta. 
Vinculant perquè per 
nosaltres participar és 
decidir, i oberta perquè 
qualsevol aspecte és 
importat pel conjunt d’un 
municipi, i no s’ha de 
limitar a un sector de la 
població en concret.
Segons el Govern 
Municipal, fa mesos 
que tenen enllestit un 
Reglament de Participació, 
però de moment no 
l’han presentat. Utilitzen 
aquesta mancança 
com excusa cada cop 
que se’ls demana més 
coparticipació ciutadana.
Creiem primordial pel 



elButlletíoctubre2016 11

GRUPS MUNICIPALS

transparència del nostre 
Ajuntament 
Entre d’altres mesures, 
es proposava la dimissió 
immediata per imputacions 
en casos de corrupció, 
la publicació de l’agenda 
dels regidors i regidores 
i de l’alcaldia i que cap 
empresa privada es pugui 
fer càrrec de despeses 
relacionades amb el 
desenvolupament del 
càrrec.
Desprès de l’aprovació per 
unanimitat esperàvem la 
convocatòria a una primera 
reunió per iniciar els 
treballs d’elaboració d’un 
codi de conducta concret, 
objectivable i avaluable.
Malauradament no ha 
estat així i, al setembre, 
ens trobem amb la 
sorpresa que l’equip de 
govern inclou a l’ordre 
del dia del ple un Codi 
Ètic. Quelcom que ICV 
considera un boicot a la 
voluntat que expressava la 
proposta d’ICV d’assolir el 
major consens possible en 
un tema tant sensible com 
aquest.
Davant les queixes dels 
grups municipals, la 
proposta s’ha retirat del 
ple de setembre i ens hem 
emplaçat a una primera 
reunió a l’octubre amb 
l’objectiu de consensuar 
al màxim possible el 
document.

PP
El PP, proyecto de 
estabilidad y futuro

Tras más de nueve meses 
de Gobierno en funciones, 
lo que quiere la inmensa 
mayoría de la sociedad 
española es moderación, 
confianza y partidos que 
trabajen por el futuro de 
nuestro país. Y  desde el 
Partido Popular, vamos 
a hacer todo lo que sea 
necesario para que nadie 
a pesar de esta situación 
pierda sus derechos: ni los 
mayores sus pensiones, 
ni los funcionarios 
sus nóminas, ni los 
empresarios su poder de 
generar oportunidades, 
ni los trabajadores y 
trabajadoras la hora de 
encontrar un puesto de 
trabajo, ni los jóvenes 
pierdan su capacidad para 
emprender la carrera del 
futuro.  
Carles Puigdemont, 
está ante una aventura 
imposible, que no tiene 
nada de romántica; es 

penses: “quina gran 
activitat cultural” i em 
veig amb l’obligatorietat 
de donar-ne les gracies a 
les nostres entitats, que 
sense les quals això no 
seria possible. 
Regidor
no adscrit
José Luis Heras

Tolerancia y convivencia 
La pasada fiesta mayor fue 
un éxito… según el equipo 
de gobierno, claro, pero si 
preguntamos a los vecinos 
que viven en los alrededores 
de los pabellones, que cada 
año sufren ruidos, suciedad 
y también abandono por 
parte del ayuntamiento 
a lo mejor no les parece 
tanto éxito, estos vecinos 
también sufren los fines de 
semana las exhibiciones 
automovilísticas de 
incivismo de los jóvenes que 
allí se reúnen… lo mismo 
ocurre con el transito no 
permitido de camiones de 
gran tonelaje. Todo esto lo 
vienen denunciando desde 
hace mucho tiempo, pero la 
fiesta mayor sigue siendo 
un éxito. Todo el pueblo 
convive con (cada vez más) 
vecinos incívicos que ante 
la inacción del ayuntamiento 
(en especial de la regidora 
Luisa Fernandez) ensucian 
nuestras calles arrojando 
las basuras en la via 
pública. Puede que estos 
vecinos incívicos actúen 
imitando a la brigada de 
limpieza que dejan al 
lado de los contenedores 
bolsas negras de basura… 
Hasta cuándo?. Sra. Luisa 
Fernandez, dedíquese a 
trabajar por Palau, en lugar 
de ir arrojando basura 
contra los que fuimos sus 
compañeros, puede que 
así (trabajando) encuentre 
la manera de evitar que la 
basura se siga acumulando. 
PODEMOS PALAU-SOLITA 
I PLEGAMANS

CUP
Festa Major: privilegis, no 
gràcies.

Els càrrecs electes han 
de tenir privilegis? Han 
de tenir un estatus per 
sobre de la ciutadania 
en general? Nosaltres 
pensem que no, i en 
coherència, no vam 
acceptar la invitació 
rebuda pel nostre regidor 
per assistir al pregó 
de Festa Major des del 
balcó de l’ajuntament. 
Què hi fan les regidores 
al balcó durant el pregó? 
Per què no hi pot ser 
qualsevol persona? No 
hi aporten absolutament 
res, més enllà de donar-se 
importància i alimentar el 
propi ego. Passa el mateix 
amb la tarda castellera: 
alguns càrrecs electes al 
balcó, i la gent a plaça, 
tocant de peus a terra. O 
els tiquets gratuïts per a 
la botifarrada popular que 
es fa després de la Cursa 
Maria Víctor. Hem de 
disposar de tiquets sense 
pagar mentre tothom paga 
els seus? No té cap mena 
de sentit.
Tampoc vam anar a l’acte 
institucional d’inici de 
Festa Major al qual ens 
van convidar. La Festa 
Major ha de ser una 
festa popular on totes hi 
puguem participar. No som 
partidàries de fer actes 
tancats, on només unes 
quantes “escollides” hi 
participen. Aquest és l’únic 
acte d’aquest tipus que es 
fa dins els diferents actes 
programats, i esperem que 
aviat s’elimini i es pugui 
dir que la Festa Major és 
realment la festa de totes.

ICV
ICV proposa l’aprovació 
d’un codi ètic 
El passat mes de febrer 
el grup municipal d’ICV 
va presentar una moció 
al Ple per aprovar un 
Codi Ètic. L’objectiu 
era dotar-nos d’un 
instrument que regulés 
i establís els principis, 
les regles i els models 
de conducta a seguir 
per les persones que 
ocupen càrrecs electes 
i de lliure disposició. 
També proposava la 
constitució d’una Comissió 
de Transparència on 
es treballés activament 
pel bon govern i la 

una aventura sin sentido y 
ciega, que lleva a Cataluña 
al abismo.
También nos preocupa que 
el PSC de Iceta se siga 
defendiendo el bloqueo 
político y los pactos con 
independentistas
Desde el PP vamos a velar 
por la soberanía del pueblo 
español y la capacidad 
de decisión que tenemos 
todos los españoles sobre 
el conjunto de nuestro 
país esté en manos de 
quien solo ve su interés 
personal, partidista o 
particular.  El PP es la 
estabilidad, la seguridad 
y la experiencia. Es la 
certidumbre de saber 
que España va a seguir 
avanzando hacia el 
futuro por la senda de la 
recuperación y la creación 
de empleo.  

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Gran oferta cultural
Desprès d’una magnífica 
Festa Major, va començar 
el setembre amb una 
gran  oferta cultural. Es 
va iniciar amb les nits 
musicals de Sta. Maria,  
es va poder gaudir d’una 
nit màgica de cant líric 
en el pati de la masia 
de Can Falguera i també 
ressaltar la conferencia  
sobre el retaule de Sta. 
Maria i sense  deixar de 
mencionar el Festival 
Fancon, n’hi tampoc a 
l’agrupació sardanista,  
que el  mes d’agost van 
estrenar “la sardana del 
centenari dels  Pastorets”.
 Estic escrivint el cap de 
setmana que comença 
amb la celebració del 
dia del Càncer amb la 
participació de diverses 
entitats i continuarà amb  
la trobada gegantera  i 
arribarem a finals  de 
setembre  amb teatre 
i amb una lectura del 
Club Lector. Per acabar,  
el primer dia d’octubre 
haurem commemorat el 
“centenari” de l’estrena 
dels pastorets de Josep 
Mª Folch i Torres amb 
nombrosos actes i la 
participació de grups 
teatrals d’arreu de 
Catalunya, que hauran 
posat el nostre municipi 
en el mapa cultural del 
nostre país.Tot això quan 
ho endreces, 

L’Ajuntament no es fa 
responsable del contingut 
inserit pels diferents grups 
municipals i pels regidors 
no adscrits. Aquests textos 
tan sols expressen la 
seva opinió i no pas la de 
l’Ajuntament.
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Què li ha semblat la celebració del Centenari dels 
Pastorets?
Admirable. Ha valgut molt la pena. Hi ha treballat molta 
gent perquè fos un èxit. La representació ha estat molt 
original. Cada quadre l’ha representat un grup, cada grup 
provenia de diferents indrets de Catalunya... Un experiment 
interessant i molt bonic, malgrat que les condicions de 
l’espai escènic no eren les millors perquè l’obra brillés: 
amb la llum del dia en un espai obert, feia vent... En un 
teatre hauria brillat més. El teatre no és només la paraula; 
també és l’espai, el teló, la llum... No se’n pot prescindir. 
També és cabdal una bona interpretació. Un actor ha de 
ser exagerat, com ho és la canalla. Quan es fa teatre s’ha 
de fer comèdia!

Què tenen ‘Els Pastorets’ per mantenir aquesta vigència? 
Suposo que això s’explica per una colla de factors. No hi 
ha cap fórmula ni recepta per arribar a tanta gent. Però sí 
existeixen algunes condicions que el meu pare complia. 
Era un escriptor amb moltes cordes en la seva lira. Feia 
una literatura transparent, que lliscava, interessant per 
a tots públics. El vincle de l’obra amb el públic va ser 
espontani des de la seva estrena. Es va estendre a pobles 
i ciutats, atraient avis i néts, succeint-se els uns als altres.

Com va crear-la?
Va escriure ‘Els Pastorets’ per encàrrec, en poc temps, 
havent d’incloure els decorats que ja tenia la companyia. 
El meu pare acceptava tots els encàrrecs. La companyia 
va salvar la vida amb ‘Els Pastorets’. Omplien el teatre, 
el Coliseu Pompeia, que malgrat el nom era un petit 
teatre de Gràcia. Al Romea la representaven els millors 
actors. És una obra amb la que molts actors i actrius han 
descobert el seu potencial abans de fer-se professionals. 

Pocs escriptors han tingut l’èxit d’en Folch i Torres. 
El meu pare tenia molta intuïció. Dosificava adequadament 

ingredients com la por, l’alegria, la religió, els sentiments... 
I l’humor, que és imprescindible per captar la canalla i que 
no se’n cansi. Hi posava una mica de tot, aconseguint una 
molt bona combinació. Per exemple, la por i la tensió van 
molt bé en una obra però no han de durar gaire, perquè 
el públic també ha de divertir-se i emocionar-se. I ell 
aconseguia tots aquests efectes amb la mesura justa.

I vostè, continua escrivint?
Escric, però no per publicar. M’agrada posar-me cada 
dia una estona davant l’ordinador i deixar-me anar. 
Últimament faig també coses que em diverteixen, com 
endreçar publicacions i traduccions. Tinc un racó amb 
carpetes plenes de papers. Recentment he redescobert 
la meva primera novel·la, que continua inèdita. La vaig 
escriure quan tenia 21 anys, si bé escrivia poesia des 
dels 13. En tornar a llegir-ne pàgines he fet un munt de 
reflexions, sobre qui era jo i el món que m’envoltava. Eren 
els anys 1946 i 1947, un temps de pobresa. Totes les 
coses interessants passaven a l’estranger. M’ha sobtat 
també la riquesa de la llengua, malgrat ser un noi de 21 
anys que escrivia en català.

No és estrany si repassem la seva obra i els 
reconeixements que ha tingut.
Bé, ara em trobo en una fase en la que ja estic 
desaparegut del mapa. Però això és bo, els escriptors 
hem de ser oblidats. És bo per al nostre país, significa que 
la nostra literatura té bona salut, que continuen sorgint 
bons escriptors. Estic molt agraït. Els reconeixements van 
arribar quan tocava. Ara bé, he de dir que jo escrivia tenint 
en compte els premis que es convocaven. Creava obres 
amb possibilitats de guanyar-los, segons si eren per a 
contes, novel·les, poesia... Crec que algun premi, com el 
Víctor Català, me’l van donar per treure-se’m de sobre. El 
vaig aconseguir al cinquè intent! [exclama amb humilitat 
i simpatia].

Ramon Folch i Camarasa, escriptor i traductor, és el creador d’una extensa i diversa obra literària, mereixedora de 
distincions com la Creu de Sant Jordi i d’una quarantena de premis, com el Sant Joan, el Sant Jordi, el Víctor Català 
o el Joanot Martorell. Transmet agudesa, lucidesa i un gran sentit de l’humor: “Aquest octubre celebro el meu 90è 
aniversari i em fa molta il·lusió perquè és el primer cop que faig 90 anys!” va dir davant centenars de persones en 
l’acte central del Centenari dels Pastorets, celebrat a Palau-solità i Plegamans. ‘Els Pastorets’, escrita pel seu pare, 
el cèlebre Josep Maria Folch i Torres, és probablement una de les obres de teatre més representades. Aprofitem 
l’efemèride per conversar als jardins de la Casa Folch, un dels escenaris principals en la vida d’aquest escriptor 
brillant, laboriós i humil. “La rehabilitació que s’ha fet del jardí és una petita meravella”, afirma agraït.

L’ENTREVISTA

Ramon Folch i Camarasa, escriptor i traductor.

“Els escriptors hem der 
ser oblidats. Significa que 
la literatura té bona salut, 
que en continuen sortint de 
bons”
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