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L’Ajuntament continua avançant en la consecució dels 

projectes inclosos al seu Pla de Govern, una vegada s’ha 

arribat a l’equador de legislatura. En aquesta edició del 

Butlletí parlem de la propera ampliació de l’Escola Can 
Periquet per convertir-la en el segon institut públic de la 
nostra vila. Això, serà a partir del setembre, amb els dos 

primers grups de 1r d’Educació Secundària. Un altre dels 

compromisos en plena evolució és el de la nova Biblioteca 

Municipal, del qual ja s’ha obert un concurs per l’avant-

projecte arquitectònic. D’altra banda, també durant els 

darrers mesos s’ha encetat un procés participatiu perquè 

els joves puguin decidir les característiques del nou Skate 

Park projectat a la nostra vila.

En aquest número del Butlletí ens centren en la petició 

que l’equip de govern de l’Ajuntament fa a l’Estat perquè 

derogui o reformi lleis aprovades en els darrers anys que 

restringeixen la capacitat de decidir a què es destinen 

els recursos propis. Amb aquesta demanda es demana 
poder fer servir els 2,97 milions d’euros aconseguits 
amb els romanents de l’Ajuntament al 2016 i revertir-
los en millores al municipai.

TELÈFONS D’INTERÈS Editorial

l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 

6.500 exemplars. Gratuït. 

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
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ACTUALITAT

Centre d’Educació Secundària (CES) Can Periquet a partir del 
curs 2017-2018, que comença el proper setembre. S’estrenarà 

com el segon institut públic de Palau-solità i Plegamans amb 

Es preveu que gran part de l’alumnat de 1r d’ESO sigui el que 

sempre que així ho decideixin les famílies en fer els tràmits de 

Per tant, Can Periquet anirà desapareixent com a escola i 
convertint-se en institut d’ESO durant els tres propers cursos,

a mesura que els nens i nenes que actualment hi estudien de 

Projecte educatiu i 
arquitectònic

explicar en la 

presentació del 

nou centre que es 

va dur a terme a 

va exposar el projecte arquitectònic amb el que s’adaptarà i 

Secundària. A banda, Montserrat Pedrol, directora del 
nou institut, va presentar el projecte educatiu. Pedrol va 

manifestar que l’institut “continuarà el projecte educatiu de 
l’Escola Can Periquet però adaptant-lo a l’ESO”. Es tracta d’un 
mètode “interdisciplinari, basat en el treball per projectes”,

que el curs que ve hi farà 1r d’ESO. Després s’hi construirà un 

VISTA LATERAL DEL FUTUR EDIFICI

Can Periquet serà a partir 
de setembre el segon 
institut públic de la vila

S’estrenarà amb dos grups de Primer 
d’Educació Secundària Obligatòria

desapareixent com 
a escola i convertint-
se en institut d’ESO 
durant els tres propers 
cursos

d’un gimnàs que tindrà una entrada independent per tal que 
es pugui utilitzar fora de l’horari escolar. Un cop acabades les 

obres, en un termini previst d’un any, el nou centre comptarà 

La presentació va 

comptar també 

amb la participació 

directora dels 

del Departament 

d ’ Ens en yamen t , 

Alcaldessa de Palau-

“Quan es va crear Can Periquet, hi havia la necessitat d’ampliar 
places de primària, però ara la necessitat imperiosa la tenim 
a la secundària”, va comentar la regidora Carmen Cabeza en 

referència a la saturació que pateix l’actual únic institut públic 

encoratjador, de poble i de futur molt important”, va dir. 

Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, es va 

sumar a l’agraïment per la feina de totes les persones que 

“Cal 
felicitar a les famílies i al professorat per la valentia i la 
professionalitat que han demostrat en tota aquesta època de 
retallades”, va afegir. 

departament d’Ensenyament de la Generalitat per reclamar 

encoratjador, de 
poble i de futur molt 
important”
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ACTUALITAT

Evolució del projecte

Aprovació del 
Pla Funcional

març
2016

Presentació
de l’espai on 
s’ubicarà la 
Biblioteca

MAIG
2017

A PARTIR D’ARAFINS D’ARA

Mesa de 
Concertació de 
la Diputació de 

la Barcelona 
aporta

594.694euros

Audiència
pública per 

explicar el Pla 
Funcional de 
la Biblioteca

Partida per 
redactar el 

projecte

Obertura del 
Concurs d’Idees 
per escollir el 
disseny de la 

nova biblioteca

Inici de
les obres

Incorporació
de 500.000 

euros de 
romanents de 
l’Ajuntament

al projecte

Reunió tècnica 
amb Diputació 
de Barcelona.
Pla funcional

Redacció
del

Projecte

Procés
participatiu

“L’ànima
de la 

biblioteca”

Aprovació
del projecte

Licitació de 
l’obra de la 

nova
biblioteca

maig
2016

juny
2016

novembre
2016

març
2017

juliol
2016

Increment dels usuaris de la 
Biblioteca en els últims quatre anys

Nombre total d’usuaris
2013 4.373

2014 6.271

2015 7.627

2016 9.538

2013 2014 2015 2016

Concurs per escollir l’avantprojecte arquitectònic de 
la futura Biblioteca Municipal de Palau-solità i Plegamans

“La nova biblioteca és 
un compromís central 
del mandat i aquest 
concurs és un pas 
important” ha dit Jordi 
Pujol

Espai on s’ubicarà la nova biblioteca municipal

La Diputació de Barcelona ha publicat el concurs obert 

d’idees per escollir l’avantprojecte arquitectònic de la futura 

Biblioteca Municipal de Palau-solità i Plegamans, un nou 

pas per avançar en la construcció d’aquest equipament.

Jordi Pujol, regidor de Cultura de l’Ajuntament, destaca 
que “l’equip de govern seguirà treballant perquè les obres 
s’iniciïn el més aviat possible”
biblioteca és un compromís central del mandat i aquest 

concurs és un pas important”. Afegeix que el disseny del 

vol convocar un procés participatiu “perquè la ciutadania 

D’entre els 

s’escollirà l’opció 

guanyadora, que 

obtindrà 20.000 

euros i serà la que 

la nova Biblioteca 

Municipal. El 

jurat del concurs 

similars.

L’equip redactor, a més, podrà ser contractat per 

l’Ajuntament per redactar el projecte bàsic i executiu.

Ampliant el focus, la inversió inicial global que preveu el 

programa funcional perquè la biblioteca sigui una realitat 

documental, l’equipament informàtic, el mobiliari i altres 

aspectes. La previsió de les despeses anuals futures de la 

elButlletíjuny20174



ACTUALITAT

L’equip de govern exigeix a l’estat que retorni als 
ajuntaments l’autonomia per gestionar els recursos propis

Els regidors del Govern Municipal van donar les dades del romanent positiu de l’Ajuntament

L’alcaldessa,Teresa Padrós va citar aquesta allau de reivindicacions 

“Ens rebel∙lem contra l’austeritat, perquè ens retornin 
els drets que ens han tret. És difícil explicar a la ciutadania que 
l’Ajuntament no pot revertir lliurement els seus recursos en la 
ciutadania i que ha de destinar el saldo positiu a eixugar deute, a 

. “L’Ajuntament ha fet els deures però l’Estat, no 

–continuava l’Alcaldessa-. El govern de l’Estat imposa lleis però és 

el primer en incomplir-les i això no és molt democràtic”. “Per poder 

exigir als demés primer has de fer bé la teva feina”, rebelava Padrós 

en referència a l’administració central.

Teresa Padrós: “Ens rebel∙lem contra 
l’austeritat perquè ens retornin els drets 
que ens han tret”

L’equip de govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

exigeix que l’Estat derogui o reformi lleis aprovades en els 
darrers anys que restringeixen la capacitat de decidir a 
què es destinen els recursos propis. Es tracta de la Llei 

d’Estabilitat Pressupostària i Financera -també coneguda 

dels pressupostos 

estatals i altres 

normes dels 

governs presidits 

per Mariano Rajoy.

Palau-solità i 
Plegamans no pot 
decidir lliurement 
la destinació dels 

seus recursos malgrat tenir una bona situació econòmica.

L’Ajuntament ha liquidat recentment el pressupost del 

2016 amb un romanent positiu de 2,97 milions d’euros i 

que marca la llei. El 2016 ha estat el 6è exercici que ha 

tancat en positiu de forma consecutiva. Malgrat comptar 

normatives estatals, té limitada la seva capacitat de decisió, 

com totes les administracions locals i especialment les que 

tenen menys de 20.000 habitants.

Per exemple, ha de complir amb l’anomenada regla de 

despesa, que impedeix determinats creixements en 

altres, de dedicar el superàvit a eixugar deute, encara 

que aquest sigui molt baix, com és el cas de Palau-solità 

i Plegamans. 

Altres limitacions tenen a veure amb la contractació de 

personal, pràcticament prohibida, o amb les inversions que 

l’Ajuntament pot fer, subordinades a criteris molt estrictes. 

Palau-solità i 
Plegamans no pot 
decidir lliurement la 
destinació dels seus 
recursos malgrat tenir 
una bona situació 
econòmica
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ACTUALITAT

L’Ajuntament impulsa tres projectes locals en 
premiar-los al Concurs d’Emprenedoria de Palau Avança

Inauguració del nou parc infantil de les Tres Bessones

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha lliurat els 

Avança, el servei municipal d’Ocupació i Empresa. Els tres 

. Recuperació de vinyes 

a Palau-solità i Plegamans i comarca i elaboració d’un vi 

propi de qualitat, a més de posar en valor la identitat del 

poble i la seva producció agrària.

lleugeres i fàcils de fer anar, i d’un model d’explotació que 

ofereix la venda i el lloguer d’aquests enginys a diverses 

pistes d’esquí.

Projecte de màrqueting on-line basat en una 

pàgina web que combina informació de comerços locals, 

esdeveniments, ofertes i agenda d’actes del municipi i 

l’entorn.

una dotació de 4.000 euros,

d’Emprenedoria i que han rebut un diploma com a 

Els emprenedors i emprenedores premiats van presentar-

ne la projecció de futur i l’ànima, a més de compartir el 

fer-ho davant d’un auditori format per una quarantena 

Teresa Padrós,

Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans; Laura Navarro,

Alejo
Torres, representant de les indústries del municipi.

plaça del Mercat, delimitada per les rambles del Sol i del 

Molí i pel carrer Filiprim.

“Amb aquest parc complim amb una petició que ens 
van fer en una de les visites que fan els nens i nenes 
a l’Ajuntament”, explica Carme Sanz
i regidora de Parcs i Jardins. El nou conjunt de jocs 

“estava molt 
vell i calia renovar-lo”
sigui un parc emblemàtic i especial, com el del Patufet”, 

afegeix la regidora.

El parc inclou un gronxador, una caseta multijoc amb 

tobogan, un balancí i una boia amb molles. Els elements, 

fets de fusta, estan decorats amb els personatges dels 

més, el conjunt compta amb un nou paviment de cautxú. El 

pressupost aproximat per a la creació d’aquest parc suma 
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ACTUALITAT

d’un Punt d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge

El Comerç Fest es consolida com una mostra de qualitat del 
comerç local i de proximitat en la seva segona edició

Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua de 

Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge (SIDH) que la Diputació de 

Barcelona ha obert a Santa Perpètua. Aquest servei té com 

la pèrdua de l’habitatge principal i prevenir situacions 
d’emergència d’habitatges i de risc d’exclusió residencial 
amb la mediació amb les entitats.

d’abril i s’ubica a la segona planta de l’Ajuntament. La 

Diputació està desplegant per totes les comarques de 

El Segon Comerç Fest, la mostra anual de productes i 

de Palau-solità i Plegamans, es va celebrar el primer cap 

de setmana de maig. Es consolida en aquesta edició com 

comerç de proximitat.

conèixer la varietat i qualitat dels productes i serveis que 
es poden trobar a Palau-solità i Plegamans

per apropar-se al públic. El programa oferia des de sessions 

de ioga i xerrades per protegir la vista a tallers perquè la 

gent gran es mantingui activa, passant per un simulador 

de Fórmula 1, exhibicions amb gossos, activitats infantils...

L’únic expositor extracomercial va ser el de l’Ajuntament 

de Palau-solità i Plegamans, amb un estand que mostrava 

projectes i serveis així com una campanya per promoure el 

civisme. Alhora es distribuïa informació d’interès municipal 

i es podien contemplar vídeos d’esdeveniments com la 
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Unes 800 persones van acudir dissabte 21 de maig al 
pavelló d’esports per gaudir de la Festa de la Gent Gran,

també per fer un reconeixement especial a les persones 

rajola commemorativa amb el seu nom gravat pel fet de 

tenir 90 o més anys. 

.

Diumenge 22 va arribar el torn de la 

de Paper al pavellò d’esports. Una part d’aquests vestits 

han estat ideats i confeccionats per dones que participen 

ACTUALITAT

Informació permanent sobre el món associatiu
Us esperem els dimecres de 15 a 19h.
Al despatx 7 del Centre Cívic (antic CAP).
T: 636 172 444  a/e:voluntariat@palauplegamans.cat
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ACTUALITAT

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació informa que queda prohibit encendre foc en 
.

Aquesta prohibició té com a objectiu prevenir els incendis 

forestals i estableix que no es pot encendre foc, sigui 

.

que a Palau-solità i Plegamans no es pot fer foc en cap indret 

de Palau-solità i Plegtamans o al mateix Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

CASSA crea un fons de 6.000 euros per atendre rebuts 

subministrament d’aigua a Palau-solità i Plegamans, posa

per al pagament de rebuts de les persones del municipi 
 per satisfer-los.

els abonats o abonades que tenen dret a rebre aquesta 

ajuda per la seva vulnerabilitat econòmica o social. El
conveni estableix que es concediran un màxim de dos 

casos excepcionals”.

“pel bon treball que fa i per la responsabilitat corporativa 

que demostra envers la societat”. Padrós ha recordat una 

Queda prohibit:

Especialment no es 

 de qualsevol mena que puguin
ser causa de l’inici d’un foc.

.

terrenys forestals.

positivament.

“Guanyem agilitat i fem un bé a la societat”, va subratllar 

Josep M. Manyosa, afegint que arran d’aquest conveni 

més àgil i evitant passos innecessaris”. 

Signatura del conveni entre l’Ajuntament i CASSA
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ACTUALITAT

L’Ajuntament ha engegat un procés participatiu sobre el 

nou Skate Park de Palau-solità i Plegamans, on els joves 

podran decidir com el volen. Aquest procés és vinculant i 

contempla diferents fases. 

“L’objectiu del procés és que es facin seu l’equipament, 
des del minut 1”, subratlla Marc Sanabria, regidor de 
Joventut i de Participació Ciutadana

Un ampli procés participatiu permetrà decidir 
als joves les característiques del nou Skate Park

La pista no es troba en les millors condicions

“El procés servirà 
perquè els usuaris 
es posin d’acord de 
com ha de ser l’Skate 
Park” ha dit el regidor 
de Joventut, Marc 
Sanabria

partícips en el procés 

de construcció, el 

sentiran seu quan 

sigui una realitat”, 

afegeix el regidor. 

que servirà per a 

‘skaters’ i altres 

usuaris; així que el procés també servirà perquè es 

posin d’acord sobre com ha de ser i escullin els seus 

representants”, amplia Sanabria. I és que la convocatòria 

per tal d’informar-los del procés que s’obre i quines seran 

les “regles del joc”. L’objectiu principal és debatre sobre 

el tipus de pista, si ha de ser similar a la de Sant Fost (pla 

que l’han d’acompanyar, com bancs i fonts...

El procés participatiu demanarà voluntaris i voluntàries 

el projecte del Skate Park, en les que podran exposar les 

seves idees i conclusions.

El calendari d’aquest procés continuarà amb noves 

trobades, sempre en funció de com vagi avançant el 

projecte del Skate Park. L’objectiu de l’Ajuntament és 

tenir enllestida la redacció del projecte abans del mes de 

setembre i poder adjudicar-lo i iniciar les obres al gener de 

Superfície:

1.500 metres quadrats.

El triple de l’espai actual

Partida pressupostària 

disponible ara:

50.000 euros

Calendari:

participatiu

obres

elButlletíjuny2017 11



ACTUALITATACTUALITAT

L’Ajuntament continua amb el projecte de reparació, 
habilitació i recuperació d’espais a la via pública

seves actuacions pels abocaments a Can Parera

La regidoria de Via Pública continua amb el procés de 

reparació i milora dels espais públics com carrers, voreres 

i camins. Aquests mesos els treballs s’han centrat en 

la reparació de la vorera del carrer Illes Balears i de la 

entre el carrer de Santa Margarida Boada Boda Vell i Ronda 

treballs per fer accessibles les voreres de l’avinguda de la 

Verge de Montserrat.

El Síndic de Greuges i la Fiscalia Provincial de Barcelona 

han tancat les seves actuacions respecte a l’abocament 

l’Ajuntament. I és que el passat novembre el consistori va 

retirar una seixantena de pneumàtics i altres andròmines 

que hi havia a la superfície del terreny. Ho va fer de forma 
subsidiària per la manca d’actuació de la propietat, a la que 
l’Ajuntament reclamarà el cost de l’actuació. L’Alcaldessa, 

Teresa Padrós, subratlla el fet que el consistori hi ha actuat 

subsidiàriament, ja que “és una neteja que s’ha d’exigir 
.

Luisa Fernández, tinenta d’Alcaldia i regidora de Medi 

“l’Ajuntament
manté inspeccions contínues per assegurar que no s’hi 

fan nous abocaments”
de netejar l’indret, “calia evitar el riscos en cas d’incendi i 

Accessibilitat a les voreres de l’avinguda Verge de Montserrat Reparació i millora de la vorera a l’av. Camí Reial amb Rda Boada Vell

Reparació de la vorera del carrer Illes Balears
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Benjamí Masculí ∙ 1.000m

Benjamí Femení ∙ 1.000m
1a – Laura Exojo Gavilán
2a – Martina Mas Bellido

1r – Querol Martín Sannicolás

1a – Júila Mumbrú Escarabajal

2a – Samara Forga Benslimane
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GRUPS MUNICIPALS

la satisfacció pel Grau de 
compliment dels acords 
subscrits tant en el Pacte 
d’investidura com en el Pla 
de Govern, sempre seguint 
l’estricte aplicació del 
Programa Electoral amb el 
que vam concórrer a les 
eleccions municipals de 
maig de 2015.

del nostre projecte més 
emblemàtic, la Biblioteca 
Municipal, amb la 
corresponent reserva 
econòmica, d’acord amb 
el que les limitacions de la 
legislació espanyola ens 
permet, el concurs obert 
al que s’han presentat 
un total de 25 despatxos 
d’arquitectura d’alt nivell 
i la resta de gestions 

ara, ens fan pensar en 
que ben aviat es podrà 
començar a posar data 
a l’inici de les obres. Si 
això hi afegim el constant 
increment de les partides 
per a Polítiques Socials i 
la gran feinada en matèria 
d’Ocupació, amb prop de 
150 aturats menys cada 
any respecte de l’inici del 
mandat…, recuperant els 
nivells de l’inici de la crisi 

que les perspectives són 
plenament satisfactòries!

Ganemos
Palau
Compromís amb el nostre 
món: conciencia colectiva
El passat ple d’abril vàrem 
aprovar dues mocions 

compromís envers el 
món que ens envolta i al 
capdavant de la regidoria 

primera d’elles, l’adhesió 
a l’acord polític per a la 
millora de la qualitat de 
l’aire de la conurbació 
de Barcelona, posa 
de manifest la nostra 
preocupació pel tema, i tot 
i que la qualitat de l’aire a 
Palau es bona, el nostre 
deure es informar als 
nostres ciutadans de les 
mesures que es prendran 

serveis públics bàsics, 
però creiem que és 

estudis per dotar-nos dels 
elements de judici per 
poder prendre la decisió 
més adient pel nostre cas.

de l’aigua fa que els 

que se n’obtenen no 
repercuteixin directament 
sobre la ciutadania, d’altra 
banda la gestió pública 

s’inverteixin directament 

municipi.

C’s
que estamos en un 
verdadero paraíso, sobre 
todo tenemos grandes 

Pero seguimos esperando 
soluciones, como por 
ejemplo, un paso de 

tal y como solicitamos en 
una de nuestras mociones 
que fue aprobada por 
mayoría.

que no llega. Seguimos 
hablando de una Biblioteca 
pero ese proyecto va para 
largo.
Para cuándo tendremos 
las pistas nuevas de Skate 
Park?
Qué hacemos con un 
carril bici inservible? Qué 
hacemos con la Riera, que 
hay plantas autóctonas, 

hay más suciedad lo cual 
puede ser un peligro en 
caso de inundaciones.

en contra del actual 
Gobierno, según vemos, 
económicamente hay 
un remanente positivo 
de casi tres millones 
de euros, lo que no 
sabemos realmente en 
qué se podrá invertir ya 
que en el último Pleno se 
aprobó por mayoría  una 
moción reclamando la 

el Ayuntamiento pudiera 
reinvertir ese superávit.

PSC
La incoherència d’alguns 
partits amb el polígon 
d’activitat econòmica de 
Llevant
En els últims dies hem 
vist com diversos partits 
a Palau s’han posicionat 
en contra del Polígon de 

del Sòl de la Generalitat té 
previst executar a l’entrada 
de Palau al costat de la 
central elèctrica. Però 
ens trobem davant d’una 
mostra d’incoherència 
total.

els terrenys a l’espai 
protegit de Gallecs, però 
per altra banda impulsen i 
aproven els Pressupostos 
de la Generalitat que 
incorporen una partida 

gens menyspreable de 

altra banda, el Polígon 
està incorporat al POUM, 
aprovat en 2015 amb la 

que ara s’hi oposa.

hem estat coherents i 
conseqüents amb els 
nostres plantejaments 
vers Gallecs. Sempre 
hem estat compromesos 
en la protecció de la 

consens de propietaris i 
administracions. I també 

hem posicionat a favor del 
Polígon situat en l’espai no 
protegit, ja que suposarà 
la creació de llocs de 
treball directes i indirectes 
amb empreses d’activitat 
terciària i de serveis.

PDECAT
Demòcrates

Just a la meitat del 
mandat, complint amb pas 
ferm amb tots els nostres 
compromisos
A pocs dies que es 
compleixin dos anys de 
l’inici del present mandat, 

per part de la Generalitat 

afectades de manera que 
les molèsties causades 
siguin mínimes. 
L’altre, l’adhesió al 

compromís de les ciutats 
per l’economia circular”, 
ens referma en la feina 
feta i ens encoratja a 
continuar treballant envers 
de la sostenibilitat. I en 
aquest sentit, volem agrair 
als ciutadans de Palau-
solità i Plegamans l’esforç 
que fan per tal que els 
residus que generem al 
nostre municipi no acabin 
enterrats en un abocador 
si no que passin a formar 
part de la roda de la 

això aporta a la nostra 
societat; l’any passat 
vàrem tornar a estar al 
capdavant en matèria de 
reciclatge amb més d’un 

 Gràcies! 

ERC
Gestió pública o privada?
Aquesta és la pregunta 
que s’estan fent molts 
municipis a l’hora de 
decidir el model de gestió 
del servei d’abastament 
d’aigua potable, i ara hem 
proposat que el nostre 
municipi es faci la mateixa 
pregunta.
Quin és el model més 
avantatjós pel nostre 

resposta, per això hem 
proposat al Ple de maig, 
que s’encarregui un estudi 
que compari tres possibles 

L’actual de gestió privada, 
de gestió directa per 
l’Ajuntament i mitjançant 
una empresa pública.

estudi,  obrir un debat 
ciutadà per decidir quin és 
el model de gestió més 
adient per Palau-solità 
i Plegamans i sotmetre 
les conclusions que se 
n’extreguin a acord de Ple.
El nostre grup és partidari 
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GRUPS MUNICIPALS

ICV
ICV denuncia la 

en esdeveniments 
culturals i esportius 
La moció que presenta 

mes de maig denuncia la 

esdeveniments esportius 
i culturals, del cos de 
les dones com a reclam 
per a captar l’atenció 
del públic. Pensem que 
aquesta pràctica ha de ser 
eradicada, cal acabar amb 
el tracte injust i denigrant 
vers les dones, deixant 
d’igualar-les a un objecte 
ornamental. 

proposa actuar contra 
una pràctica habitual 
i especialment molt 
estesa al món de 
l’esport, consistent en la 

o patrocinadores, de 
dones en llocs visibles 
de l’activitat, amb l’únic 
propòsit de captar l’atenció 
del públic, encara que la 
seva presència estigui 
totalment desvinculada de 
l’activitat esportiva. Són 
especialment destacables 
els esdeveniment 
esportius que es 

primer, i

Formula One Group, a la 
Federació d’Automobilisme 
i a Dorna Sport a complir la 
legislació vigent i eliminar 

aquestes pràctiques i, 
segon, rebutjar totes les 
pràctiques en les que 

dones com a ornament 
i reclam per a captar 
l’atenció al públic,

PP
En Cataluña se está 
produciendo una 
desconexión, la del 
presidente de la 
Generalitat con la realidad. 

això m’ha passat quan 
aquets dies em tingut en 

de Lampedusa, feta de 
restes de barques que 

que una creu és el símbol 
del cristianisme, però en 
aquest cas podia haver 
estat tant sols una de les 
fustes, seria el mateix el 
que ens hagués transmès 
“l’horror d’una gent 
que s’embarca en unes 
condicions inhumanes” en 
busca de protecció i ajuda 
que som incapaços de 
donar.
I com no, et be al cap 
el rebuig que varen patir 
els nostres refugiats 

guerra dels Balcans, amb 
assassinats massius, 

entre d’altres barbaritats i 
amb la mirada cap a una 
altre costat de membres 

“per protegir” i trobaríem 
tants i tants d’altres 
exemples que s’han donat 
i es segueixen donant 
cada dia.
Palau-solità i Plegamans 
durant la guerra civil va 
ser un poble acollidor de 
refugiats, ara també si 

serem”.

Regidor
no adscrit
Al tancament de l’edició 
d’aquest Butlletí municipal 
no s’ha rebut el text del 
regidor no adscrit José Luis 

positivos y tenemos 

voluntad del Gobierno 
actual y del resto de las 
formaciones políticas 
de nuestro municipio y 
seguiremos intentando 
trabajar para nuestros 
ciudadanos.

CUP
2 anys a l’Ajuntament
Amb el limitat espai que 

de propaganda de l’equip 
de govern (més del que 
es dóna a ciutadanes i 

que ens ha cridat més 
l’atenció d’aquests 2 anys 
a l’Ajuntament. 

suposadament més 
propera a la ciutadania 
té una alarmant falta de 
transparència. Qui sap el 
que es fa i es decideix? 
Qui ho decideix i com? 
Disposem d’un regidor 
i tenim més accés a 
informació, però cal ser 
càrrec electe per conèixer 

alternant-se l’alcaldia, i ara 
ho fan conjuntament. I no 
es plantegen cap tipus de 
canvi.

l’Ajuntament actuï com 

de serveis que podria 
gestionar directament, els 

que n’extreu el capital 
privat no es reverteix al 
poble.

els únics espais existents 
de participació (i que poca 

tràmits on no es facilita el 
debat ni la participació real.
Les mocions que presenta 
l’oposició i són aprovades, 
no sempre s’acaben 

la sensació de que es 
menysprea el seu paper.
I no tenim espai per a 
més. Buscarem altres 
canals per explicar-nos.

Esta voluntad rupturista es 
contraria al pensamiento 
de la mayoría de la 
sociedad catalana más 
allá de que el presidente 
de la Generalitat 
vive en una realidad 
paralela. La pretendida 
voluntad de otorgarse la 
representación de todos 
los catalanes no es cierta. 

y Junqueras sólo se 
representan a sí mismos 
y a los que apuestan por 

Su manera de actuar 
no es representativa de 
la inmensa mayoría de 
catalanes que son los que 
no quieren la ruptura.
Por otro lado, están 
las acusaciones de 
Puigdemont asegurando 
que el Gobierno de 

desmentir a Puigdemont. 

que un presidente de 
la Generalitat, con los 
problemas que hay, 
demuestre que su única 

culpar de todo al Gobierno 

grado de locura y disparate 
instalado en el presidente. 

que se acerca el momento 
de la verdad el grado de 

Generalitat va en aumento, 
poniendo en riesgo la 
poca credibilidad que les 

son menos.

Regidor
no adscrit

Refugiats
A vegades un objecte 
simbòlic et pot remoure 
els sentiments més íntims 

d’un estatus sociopolític 
que tenim establert , 

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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Palau-solità i Plegamans és terra de vins?
El Vallès era una potència vinícola. La vinya representava 
entre el 30 i el 35% de la producció agrària. Ja estem portant 
una explotació a Torre Marimon. També tenim ja vinyes a 
Gallecs i n’estem recuperant unes altres a Palaudàries, a 
Lliçà. Estem en fase d’estudi a Palau, analitzant mostres 
de sòl, per plantar-hi vinyes. A més volem establir aquí el 
celler. Estem en converses per trobar el lloc.

On les voleu plantar?
Als voltants del Castell de Plegamans i la seva serra. És 
una àrea que ja havia estat zona de vinya. N’hi va haver 

volem plantar-ne és als camps de la masia de Can Maiol. 
Encara estem en converses, però sembla que podrem.

Quines característiques ha de tenir el terreny?
A la nostra zona demana sòls pobres en matèria orgànica, 
poca argila i que sigui una àrea més aviat seca, airejada, 
amb poca humitat. Per produir vins de qualitat el cep ha 
de patir. Ha de tenir una mica d’estrès hídric. Si creix en 
una terra rica en nutrients i amb humitat, produeix molta 
quantitat però amb poca concentració de substància. 
Interessa el contrari: rendiment baix i molta concentració. El 
cas clàssic és el del Priorat, molt sec i amb sòls de pissarra. 
Hi ha rendiments baixíssims, però amb una concentració 
de sucres altíssimes i unes qualitats excepcionals.

Així que la idea és fer un vi de qualitat.
Volem entrar en l’oferta gastronòmica amb cara i ulls. 
Donar un plus. Estar a l’alçada de qualsevol altre. Tenir les 
nostres particularitats i tot el que això representa. Volem 

el sumoll, sense oblidar el samsó, la garnatxa i el picapoll. 
Tenim a favor el canvi climàtic, perquè les temperatures 
mitjanes van a l’alça i hi ha menys gelades i menys humitat. 
Això afavoreix que certes varietats s’aclimatin millor.

L’enfocareu cap als restaurants?
La idea és que sigui un producte de la terra, de qualitat i 
d’agricultura ecològica. El client que ens interessa és el de 

proximitat, cosa que no treu que sortim fora a ensenyar el 
producte. Pel que fa als restaurants, molts ens han dit que 
ja era hora, que endavant. La gastronomia d’aquí, que és 
molt intensa i interessant, no té un vi de la terra. Les més 
properes són les DO d’Alella, el Bages i el Penedès.

Us veurem integrats un una futura DO Vallès?
Els vins que ja fem a Torre Marimon estan dins la DO 
Catalunya i intentarem que també hi entrin els que plantem 
aquí. Per aconseguir una DO Vallès, o Baix Vallès o la DO 
que es vulgui fer, cal que no siguem els únics, que per sort 
no ho som, i que hi hagi gent del territori implicada, amb 
ganes i voluntat. I complir els requisits, és clar.

Quan podrem tastar el vostre vi?
A l’octubre traurem al mercat unes 4.000 ampolles de la 
collita del 2015, de les vinyes de Torre Marimon. De les 
noves plantes, és a partir del 3r o 4t any de vida que pots 

en fusta, el procés d’estabilització i el temps en botella. 
El nostre projecte preveu unes 10 hectàrees. Comparat 
amb el que tenim ara –Torre Marimon, Gallecs i Lliçà- els 
números s’incrementarien notablement. 

El projecte és econòmicament viable?
No tirarà endavant sense el suport de les administracions, 
com l’ajuntament o ajuntaments implicats. Ja tenim el 
suport del parc agrari de Gallecs, amb la cessió de les 
vinyes i l’aportació de serveis. Ara estem en converses 
amb l’ajuntament d’aquí. Sense aquest suport difícilment 
podrem culminar tot aquest projecte. La inversió és molt 

números i produir vi és molt costós, sobretot al principi.

Però el vi és més que una beguda.
Exacte. Totalment. El celler i les vinyes podrien tenir 
una funció formativa. I també hi ha un marge gran de 
possibilitats a nivell turístic. És evident que aquest producte 
té associats una sèrie valors positius: la proximitat, tenir 
cura de la terra, l’ecologia, donar a conèixer el territori i la 
seva gastronomia...

Vi de Palau-solità i Plegamans. De qualitat. De vinyes d’aquí i d’un celler ubicat al poble. Aquest és el projecte que 
ja camina gràcies a l’empenta de Miquel Cañizares i els seus dos socis: Ovidi Popescu i Carles Estrany. L’equip 
i l’aventura ja tenen nom: Viticultors del Baix Vallès. Cañizares s’encarrega d’elaborar el vi: “De tot el procés, des 

Palaudàries no deixa de mimar-les: les examina, extreu circells... Ho fa amb delicadesa, gairebé acariciant-les. No 
és pas un principiant. Va crear el seu celler a Marçà, al Priorat, i ha treballat 15 anys com a enòleg de Freixenet. Ara 
es dedica en cos i ànima a aquest nou projecte que, sens dubte, l’apassiona. L’embrió del projecte, Can Viandes 
Mediterranean Foods, ha guanyat un dels premis del darrer Concurs d’Emprenedoria convocat per Palau Avança. 

L’ENTREVISTA

“Volem fer un vi a 
l’alçada de qualsevol 
altre, que tingui un 
plus, les nostres 
particularitats i tot el 
que això representa”
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