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TELÈFONS D’INTERÈS

Editorial

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

Els ajuntaments ja poden destinar des del 26 de
març part del seu superàvit a inversions considerades
financerament sostenibles, un llistat fins ara limitat i que
el ministeri d’Hisenda ha ampliat.

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

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: DBcoop. D’aquest butlletí
s’han imprés 6.500 exemplars. Gratuït.

Reinvertir els romanents ha estat una de les
reivindicacions dels consistoris, obligats des del 2012 a
destinar la majoria a reduir deute encara que estiguessin
sanejats. El 2014, el Govern espanyol va començar a
permetre destinar part del superàvit a inversions en
determinats serveis públics essencials, les entitats locals
(ajuntaments i diputacions) sanejades financerament
i amb un període mitjà de pagament igual o inferior al
termini màxim que està establert. Enguany, el Consell
de Ministres va aprovar un reial decret per avançar la
pròrroga de les inversions financerament sostenibles,
que poden fer ja des del 26 de març i fins al 2019.
El Ple de maig de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamansja ja ha donat llum verda al finançament d’un
total de 6 intervencions urbanístiques amb una part dels
2,6 milions de romanents de 2017.

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Règim Intern i
Seguretat Ciutadan, Atenció Ciutadana, Empresa i Ocupació,
Turisme.
Carmen Cabeza (PSC) Portaveu. 1a Tinença d’Alcaldia, Regidoria
d’Educació, Escoles Bressol, Salut Pública, Sanitat i Consum.
Marc Sanabria Robledo (PSC). 2na Tinença d’Alcaldia. Regidor
d’Economia, Comunicació, Joventut, Comerç, Participació
Ciutadana i Transparència
Carme Sanz Cabero (PSC) 3a Tinença d’Alcaldia, Regidora de Via
Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Gent Gran, Festes Populars,
Fires i Mercats i Serveis Municipals.
Luisa Fernández García (Ganemos Palau). 4a Tinença d’Alcaldia,
Regidora d’Acció Social, de Medi Natural i Gestió Ambiental,
Polítiques d’Igualtat.
Miquel Rovira Badia (PSC). 5a Tinença d’Alcaldia. Regidor
d’Urbanisme, Habitatge, Esports, Cultura i Patrimoni.
OPOSICIÓ
Jaume Oliveras (PDeCAT-Demòcrates) Portaveu
Laura Navarro Ceballos (PDeCAT-Demòcrates)
Jordi Pujol Lozano (PDeCAT-Demòcrates)
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.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament
aconsegueix una
subvenció de la
Diputació de 450.000€
per modernitzar el
polígon de Can Cortès
Nord

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aconseguit una
subvenció de 450.000 euros de la Diputació de Barcelona
per a la modernització del polígon industrial Can Cortès Nord.
Palau ha estat un dels 17 municipis, d’un total de 72 que es
van presentar a la convocatòria d’ajudes, que ha aconseguit
la subvenció. Aquesta quantitat suposa gairebé un terç del
total del pressupost de l’obra, que costarà 1.472.442,95
euros.
El suport econòmic atorgat per la Diputació forma part de
la concessió d’ajuts econòmics del Programa complementari
de modernització de polígons del Pla “Xarxa de Governs Local
2016-2019”. El 50% del cost de la re-urbanització del polígon,
732.000 euros, el satisfaran els propietaris de la zona
afectada amb contribucions especials. L’Ajuntament, per la
seva banda, va acordar en el seu moment, aportar el 20% del
cost de l’obre (290.000 euros) atès a la importància de la
zona, a la centralitat de la vila i a les múltiples connexions
d’aquesta amb diferents barris. El 30% restant, 450.000,
anirà a càrrec de la Diputació amb la subvenció concedida.

la xarxa de fibra òptica, refer clavegueres, augmentar les
places d’aparcament, completar la xarxa de subministrament
de gas i millorar la de l’aigua, a més a més de renovar la
senyalització horitzontal i vertical. La previsió es començar
les obres al mes de novembre del 2018 i acabar-les en uns
sis mesos.
Miquel Rovira, regidor d’Urbanisme, ha valorat molt
positivament la concessió d’aquesta ajuda econòmica per
part de la Diputació de Barcelona: «Aquesta subvenció
permetrà reduir de manera
molt important el cost
Miquel Rovira:
que
la
re-urbanització
«Aquest
del polígon tindrà pels
projecte és una
industrials».
Un polígon necessitat de
millores

oportunitat per
modernitzar el
polígon»

El regidor considera que:
«És evident i urgent la necessitat de millorar l’estat actual
Entre les actuacions previstes, es contempla la renovació del polígon, que té més de 40 anys». «Hi ha problemes
de les voreres i el ferm, millorar els accessos a les naus, greus d’accessibilitat, d’il·luminació...» afegeix el regidor
actualitzar i augmentar l’enllumenat públic, instal·lar-hi per recolzar la importància de l’actuació. La seva ubicació,
en un lloc cèntric, de connexió entre barris de la vila i a
tocar d’equipaments com el CAP,
Ajuntament
290.000 €
afegeix rellevància a l’actuació.
Ajuntament
20%

Diputació

450.000 €

Industrials

732.000 €

Diputació

30%

Propietaris

50%

«Aquest projecte és una veritable
oportunitat per poder modernitzar
el polígon Can Cortès Nord,
reposant i millorant les xarxes
dels serveis i les infraestructures,
la mobilitat existent, i en definitiva
una renovació i actualització per
aquest punt central del municipi»,
diu el regidor Rovira.
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ACTUALITAT
Després de 6 anys, la llei permet destinar 2,5 milions
de romanents positius per realitzar set projectes
L’Ajuntament va liquidar els comptes de l’any 2017
amb un excedent pressupostari de 2,5 milions d’euros.
Gràcies a la recent modificació de la llei estatal que, fins
ara, impedia que els ens locals poguessin destinar el
superàvit a determinades inversions, ara es poden fer
servir per executar projectes financerament sostenibles.
Una altra de les condicions del nou decret, per evitar que
aquestes inversions computin a la regla de despesa, és
que les actuacions s’hauran de licitar abans de finals de
2018 i acabar les obres abans del 31 de desembre de
2019. El regidor d’Economia, Marc Sanabria, considera
que amb aquesta mesura, «tot i arribar molt justa en el
temps, ens obre un ventall de possibilitats per invertir els

romanents, ja que no computaran en la regla de despesa
com fins ara». El ple de maig de l’Ajuntament va donar llum
verda al finançament de 7 intervencions urbanístiques amb
una part dels 2,5 milions de romanents. Segons Sanabria,
«s’han escollit intervencions basades en l’estudi de les
necessitats del municipi, en les prioritats marcades al
Pla de Govern i per donar resposta a l’interès general
dels nostres veïns i veïnes».
A més, 100.000 euros aniran a amortitzar el deute de
l’Ajuntament amb entitats financeres i 500.000, a la
construcció de la Biblioteca municipal. Aquests diners se
sumaran als 1.593.000 euros que ja s’acumulaven per al
futur equipament, arribant als 2.093.000 euros.

Les intervencions
Construcció de rotonda d’avinguda Catalunya amb carrer Indústria
per millorar la mobilitat entre els barris i la via principal de la vila

750.000 euros
Arranjament i millores en diferents punts de la via pública

453.000 euros
Construcció de nous parcs i jardins dins de l’espai públic

418.000 euros
Incorporació d’enllumenat amb tencologia LED a diversos carrers
i barris del municipi

193.000 euros
Reurbanització del polígon industrial de Can Cortès Nord

145.000 euros
Millora dels edificis de les escoles bressol municipals

44.000 euros
S’afegeixen 500.000 euros al projecte de la nova Biblioteca
Total acumulat: 2.093.644

500.000 euros
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ACTUALITAT
L’Ajuntament premia sis projectes locals al Concurs
d’Emprenedoria i Empresa

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha lliurat els
premis del Concurs d’Emprenedoria i empresa, organitzat
per Palau Avança, el servei municipal d’Ocupació i Empresa.
L’acte d’entrega es va celebrar a l’auditori de la Masia de
Can Cortès, dins la Tarda d’Emprenedoria i empresa.

posant l’èmfasi en «l’empenta, els esforços i les renúncies
personals que han dedicat per tirar endavant una idea i
crear un negoci».

El guanyador de la categoria A i B d’empresa s’ha endut
una dotació de 6.000 euros, que, tal i com especifiquen
les bases, han d’invertir en el negoci. Mentre que els
projectes d’autònoms de les dues categories s’han endut
4.000 euros.

El Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Comerç,
Comunicació i Joventut, Marc Sanabria, va explicar que
l’Ajuntament té molt clara la necessitat, cada vegada
més, d’espais i eines que promoguin el teixit empresarial,
comercial i també dels treballadors autònoms. Així mateix,
Sanabria va recordar «que la nostra vila es troba en una
ubicació estratègica a Catalunya, a Espanya i a Europa.
Estem just a l’àmbit de la B30, la major concentració
industrial del sud d’Europa, a prop del centre de
Barcelona, de l’Aeroport, del Port, a tocar de l’Autopista
del Mediterrani i just a la vora de la Universitat Autònoma
de Barcelona i el seus centres de recerca. Som un espai
privilegiat per a les empreses que escullin el nostre terme
per establir-se». Amb aquesta breu introducció va donar
pas a la presentació de l’esborrany d’un vídeo promocional
dels polígons del nostre municipi.

Donat que a la Categoria B Empresa no es va presentar
cap projecte empresarial, el tribunal va decidir atorgar
tres accèssits, que corresponen al segon projecte amb
més puntuació de les tres categories amb una dotació de
2.000 euros. La resta de projectes presentats al Concurs
d’Emprenedoria van rebre un diploma com a reconeixement
per la seva participació.
L’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós,
va felicitar tots els projectes, els guanyadors i els candidats,

Promoure el teixit empresarial

Els guardonats
Avanza Contigo (Categoria A Empresa). Empresa de serveis d’atenció a domicili a les persones dependents.
JMCYCLING Components (Categoria A Autònom). Disseny, fabricació, distribució i muntatge bicicletes i peces
esportives, d’oci i d’assistència.

Agrupació Argemí Torra
d’advocacia i immobiliària.

(Categoria B Autònom). Assessoria immobiliària: servei integral i multidisciplinari

Accèssits
Wellness Estètic Bossa SL. Centre d’estètica avançada.
Delfranknet. Consultoria i assessorament de gestió del transport.
CoolEcoFood. Botiga ‘online’ d’alimentació ecològica i saludable amb entrega a domicili.
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ACTUALITAT
L’Ajuntament retira una dotzena d’abocadors il·legals 		
durant aquest any 2018
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans alerta de la
presència d’abocadors al medi natural, una pràctica que ha
anat en augment aquest 2018. Tot i que ja s’han iniciat les
tasques de retirada, hi tornen a aparèixer contínuament.
En el que portem de 2018, s’han registrat 16 abocadors,
dels quals 12 ja han estat retirats. Les tasques de retirada
han suposat un
cost de 3.645,65
euros al consistori,
Les sancions per
a més de 1.000
abocar il·legalment
euros en concepte
oscil·len entre els 300
de
transport
i
i els 6.000 euros
tractament
de
residus.
Les
actuacions
han
tingut lloc a la
Masia de Can Riera, al carrer Pins, al Bosc de Can Puigoriol, al carrer Temple Guidó, a la carretera de Setmenat,
al Camí de la Serra de Can Riera, al carrer Pollancres, a
l’entorn de l’Hostal del Fum, al barri de La Pineda, als
voltants de la Deixalleria i del Càmping Palau i a la llera
de la Riera de Caldes. Pròximament, es procedirà a retirar
els abocadors restants. La detecció d’aquests abocadors
ha estat possible gràcies a la tasca dels agents rurals,
la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, veïns i veïnes i
personal municipal.

Aquestes pràctiques són considerades infraccions greus
i molt greus per l’Ordenança municipal de recollida de
residus. Les sancions oscil·len entre els 300 i 6.000 euros.
Si aquests materials s’haguessin portat a la deixalleria, es
podria haver gaudit d’una reducció en la taxa de residus,
la qual s’aplica a partir de la cinquena visita i suposar
un descompte de fins al 20%. Per demanar el servei de
recollida de residus voluminosos (mobles, trastos vells,
electrodomèstics), el qual es pot sol·licitar al telèfon 93
864 37 89.

Palau recicla el 75% dels residus municipals que genera
Palau-solità i Plegamans va generar, el 2017, 7.594,8
tones de residus, xifra que representa 1,4 kg per habitant i
dia, segons dades del Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental. Del total de residus, el 75,06% es van
reciclar, mentre que el 24,94% correspon al rebuig o resta.
Aquest percentatge de recollida selectiva situa a Palausolità i Plegamans com el segon municipi de la comarca que
més recicla, després de Matadepera, i el situa per sobre
la mitjana catalana (39%) i dels municipis que conformen
el
Consorci
(36%). El 2009, el
nostre municipi ja
El nostre municipi és
superava l’objectiu
el 2on de la comarca
fixat pel 2020
que més recicla i se
pel Pla de Gestió
situa molt per sobre
dels Residus i
de la mitjana catalana
Recursos
del
Vallès Occidental
(PREVOC). Tot i els
bons resultats, Luisa Fernández, regidora de Medi Natural
i Gestió Ambiental, assegura que “encara queda feina per
fer, sobretot pel que fa la qualitat dels residus, que passa
per separar-los correctament i acabar amb l’incivisme”.
Respecte el 2016, Palau-solità i Plegamans ha augmentat
totes les fraccions de recollida selectiva, sobretot la fracció
vegetal i els voluminosos, però ha disminuït lleugerament
el reciclatge de paper, matèria orgànica i envasos.

Vidre
Paper (4,65%)
i cartró
(6,29%)

Envasos

(12,44%)

Fracció
vegetal
o poda

Rebuig
o resta

(24,94%)

residus
municipals
2017
7.594,8T
Matèria
orgànica
(22,23%)

(13,25%)

Altres

(16,20%)

75.06%

residus reciclats

24,94%

rebuig o resta
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ACTUALITAT
Més de 800 persones assisteixen a la Festa de la Gent Gran

Unes 800 persones van gaudir al mes de maig de la Festa
de la Gent Gran que organitza cada any l’Ajuntament al
Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor. La celebració,
incloïa un dinar per a tothom, amenitzat amb les actuacions
de l’actor Joan Pera i un espectacle de varietats.

l’Ajuntament. Padrós va lloar l’energia i l’empenta de les
persones grans: «A més vull que sapigueu que nosaltres
lluitarem per millorar la vostra qualitat de vida, i que
també ens posarem amb vosaltres per reclamar unes
pensions dignes».

La festa és la cita en què es fa un homenatge especial a les
persones més veteranes del municipi: 38 homes i dones
que tenen més de 90 anys. Una d’elles supera el segle de
vida. Totes les persones majors de 90 anys van rebre un
obsequi commemoratiu. L’Alcaldessa, Teresa Padrós, i la
tinenta d’Alcaldia i regidora de Gent Gran, Carme Sanz, van
participar de la festa, així com altres regidors i regidores de

De la seva banda, Sanz va dir que els nostres majors es
mereixen això i molt més: «Nosaltres sabem que aquest
és un esdeveniment que esperen amb molta il·lusió i ens
agrada poder compartir-lo plegats». La regidora va fer
referència a les concentracions davant l’Ajuntament per
reclamar unes pensions dignes «i agraeixo la implicació
de tothom».

Es busquen famílies per acollir infants sahrauís a l’estiu
En el contexte de “Vacances en pau”, l’Ajuntament anima
a les famílies de Palau-solità i Plegamans a sumar-se a
aquest projecte d’acollida de nens saharauís aquest estiu.
“Vacances en pau” és un projecte humanitari i de cooperació,
organitzat anualment, que consisteix en l’acollida de nens i
nenes de 10 a 12 anys, provinents de cinc campaments de
refugiats sahrauís en la regió algeriana de Tindouf, durant
dos mesos d’estiu. Gràcies a l’acollida, els nens i nenes
poden gaudir d’un estiu diferent, allunyats dels 50ºC del
desert, amb una
família catalana
que els apropa a
Els infants arribaran
noves
costums,
a Catalunya a finals
que
els
facilita
de juny i marxaran
aprendre
noves
a finals d’agost o
llengües i també
principis de setembre
els hi proporciona
una alimentació
equilibrada
i
l’accés a revisions mèdiques adequades. Enguany, els
infants arribaran l’última setmana de juny o la primera de
juliol i marxaran a finals d’agost o principis de setembre.
Durant el primer mes d’estada, s’organitzen diverses
trobades perquè els nens i nenes sahrauís puguin reunirse amb els seus companys. L’objectiu, és que els nens
i nenes no es trobin sols i vegin els altres nens, i també
serveixen perquè la família que acull pugui comentar
dubtes que puguin sorgir.

Les famílies s’han de comprometre a acompanyar l’infant
a la revisió mèdica general que ha estat concertada
prèviament amb els coordinadors i facilitar la participació
de l’infant en Casals. L’acollida té una duració de dos
mesos, els infants poden viatjar per tot el territori espanyol.
A l’hora de distribuir els 450 nens i nenes que arriben a
Catalunya, l’organització té en compte les condicions de
les famílies i intenten respectar les seves preferències.
L’entitat de referència a Palau-solità i Plegamans serà
Caldes Solidària. Per a més informació, podeu contactar
amb l’organització al telèfon 648 090 737 o al correu
electrònic vacancesenpau@catalunyasahara.cat.
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ACTUALITAT
Desenes de persones celebren la inauguració de l’ampliació
de l’Espai Jove l’Escorxador
Desenes de persones van participar a la festa d’inauguració
que va servir per donar a conèixer l’ampliació i reforma de
l’Espai Jove l’Escorxador. També es va aprofitar l’acte per
acomiadar l’Associació Moviment Juvenil, que ha tingut un
paper cabdal en les darreres dècades per fer realitat la creació
de l’Espai Jove i impulsar l’associacionisme juvenil al municipi.
Els assistents van poder conèixer els detalls de l’ampliació
i reforma a través d’una visita guiada teatralitzada i amb
l’humor com a fil conductor. Tot plegat va durar fins a la
matinada, amb diferents concerts.
L’Alcaldessa, Teresa Padrós, va agrair la dedicació i la bona
feina de l’equip tècnic de Joventut. Va posar en valor el
model de cogestió de l’equipament, que fa que l’Ajuntament
i les entitats juvenils decideixin conjuntament què s’hi fa
i es coresponsabilitzin del seu funcionament. “Som un
exemple a seguir a la
comarca i més enllà
perquè sovint altres
Les obres del nou
municipis s’interessen
per saber com funciona
espai han costat
aquest model d’èxit”, va
gairebé 356.000
afirmar.
euros
En
aquest
sentit,
Marc Sanabria, Tinent
d’Alcaldia i regidor de
Joventut, va esmentar “la tasca feta per l’anterior equip

de govern, l’aleshores regidor de Joventut, Joan Carles
Tinoco, els i les joves. Gràcies per somiar plegats com
havia de ser el nou espai”. “Després de molta feina, per fi
el tenim!”, va exclamar.
Les obres del nou espai i de reforma de l’edifici preexistent
han costat 355.814,23 euros (IVA inclòs).
L’element que més crida l’atenció de les noves dependències
és la sala polivalent, un espai d’uns 200 metres quadrats
òptim per fer-hi concerts, celebracions, tallers i tota mena
d’activitats lligades a les arts escèniques.

Actuacions de millora i manteniment de les voreres
L’Ajuntament ha dedicat 24.000 euros per la realització d’aquestes obres
Al mes de maig es van realitzar tasques d’arranjament de
voreres a Can Falguera, en la zona verda ubicada entre
els carrers Gaig, Esquirol i la Rambla de Caganell i en el
carrer Creu de Baduell. Les obres van ser adjudicades
a l’empresa Obres i Paviments Llovet per un import de
13.079,79 euros.
La regidora d’Espai Públic, Carme Sanz, ha explicat que
«l’objectiu d’aquesta actuació, en terreny municipal,
és solucionar les mancances de les voreres d’aquesta
zona». La regidora també ha destacat un altre dels motius
d’aquests arranjaments: «Estem portant a terme diverses
actuacions per renovar voreres i fer-les accessibles, per
tal de millorar la mobilitat al municipi».
De fet, al maig, també es van iniciar diverses actuacions
de manteniment i millora de l’accessibilitat de les voreres
de l’entorn de Mas Pla.
Els treballs inclouen la construcció de dos nous passos
de vianants accessibles, a les cruïlles del carrer Camí del
Molí amb carrer de Josep Tarradellas i amb la Rambla de
Molí. També s’estan realitzant arranjaments en el tram de
vorera del carrer Sant Miquel, entre el carrer Josep Brunés

i el Camí del Molí, i al mateix carrer de Josep Brunés, entre
el carrer Josep Tarradellas i Colom. Aquestes tasques van
ser adjudicades per un import de 10.981,81 euros.
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ACTUALITAT
El Comerç Fest 2018 fa del comerç local el protagonista
El Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor va acollir el mes
d’abril una nova edició del Comerç Fest, la fira de productes i
serveis de Palau-solità i Plegamans. El moment àlgid pel que
fa a l’afluència de públic van ser les desfilades de moda que
van organitzar bona part dels comerços presents a la fira.
La inauguració va comptar amb l’Alcaldessa, Teresa Padrós;
la presidenta de l’Associació de Comerciants de Palau-solità
i Plegamans, Montse Flores; el tinent d’Alcaldia d’Empresa
i Comerç, Marc Sanabria; el director de PIMEC Comerç del
Vallès Occidental i la Catalunya Nord, Jordi Obradors; i altres
regidors i regidores de l’Ajuntament. L’Alcaldessa, durant la
seva intervenció, va voler destacar la qualitat del comerç
local i la força que torna a agafar el comerç de proximitat,

després de superar l’amenaça de les grans superfícies
comercials. “Amb la suma de tot el petit comerç, el nostre
municipi és més actiu i proper”, explicava.
Un cop finalitzada l’edició d’enguany, Marc Sanabria va
posar en valor alguns dels canvis: “Hi ha hagut millores en
el format, per fer el Comerç Fest més atractiu per als i les
visitants i els expositors. Esperem que hagi estat així”. En
aquest sentit, Montse Flores, presidenta de l’Associació de
Comerciants, va ressaltar la programació d’activitats durant
tot el matí i tota la tarda, així com la modificació en l’estructura
de la fira: “En comptes de les dues naus del pavelló, s’ha fet
servir una, unida amb la carpa d’automoció. Aquest canvi
ha fet la fira més visual des de l’exterior”.

Cloenda de ‘A cent cap als 100’ amb 2.500 participants

El cicle de caminades per a la gent gran “A cent cap als
100”, organitzat per la Diputació de Barcelona, va portar a
tots els grups participants a Palau-solità i Plegamans per
tancar el curs 2017-18. El parc de l’Hostal del Fum es va
convertir en el punt de trobada de les 2.500 persones
participants en el cicle de passejades durant dues
jornades, el 16 i 17 de maig.

En les dues jornades, els participants es van distribuir per
grups per realitzar un circuit rotatiu d’activitats esportives:
una caminada llarga, d’aproximadament 5,5 km, per la Ronda
Verda; activitats de moviment expressiu; taller de marxa
nòrdica; i una caminada curta dins el parc. Després de les
activitats, els grups van dinar plegats al parc de l’Hostal del
Fum.
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ACTUALITAT
Imatges del Mercat Medieval 2018

Ja són a la venda els escuts solidaris #PelsValents de la
Policia Local de Palau-solità i Plegamans
Els diners recaptats seran pel projecte Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center de Barcelona

La Policia Local de Palau-solità i Plegamans s’ha sumat
a la campanya “Escuts solidaris contra el càncer infantil
#PelsValents”, iniciada per les Policies Locals de Sant
Celoni, Hostalric i Caldes de Malavella.

La Policia Local, des del 28 de maig, té a la venda, a la
seva comissaria, els seus escuts solidaris. Es tracta
d’escuts brodats, similars als oficials de la Policia Local,
que porten cola termo adhesiva per poder-los fixar fàcilment
en qualsevol peça de roba passant la planxa.

Actualment, són moltes les prefectures locals que s’hi ha
adherit i, al mes de març, ja es va fer entrega dels primers
50.000 euros recaptats pel projecte Sant Joan de Déu
Pediatric Cancer Center de Barcelona.

De moment, hi ha disponibles 500 unitats, però no es
descarta fer-ne més si hi ha molta demanda. Es demana
una col·laboració mínima de 4 euros per escut.
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ACTUALITAT
L’Ajuntament, guardonat amb el Segell Infoparticipa de
qualitat i transparència en la comunicació pública
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans obté per
tercer any consecutiu el Segell Infoparticipa de qualitat i
transparència de la comunicació pública. En aquesta edició,
la del 2017, s’ha igualat la puntuació de l’anterior (2016):
l’Ajuntament compleix amb el 96,15% dels 52 indicadors
que avalua el Laboratori de Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).
“La transparència i la qualitat de la comunicació són
imprescindibles per al bon funcionament de l’Ajuntament
i per a la participació ciutadana”, considera Marc
Sanabria, Tinent d’Alcaldia i regidor de Comunicació, que
afegeix: “Cal reconèixer la feina dels i les professionals
de diverses àrees de l’Ajuntament a l’hora d’elaborar
i publicar la informació, així com dels representants
polítics per facilitar les dades que s’exigeixen en pro de
la transparència”.
“No hem pogut assolir el 100% -continua Sanabriaperquè ens falten dos indicadors: el 46 i el 51. L’un

demana publicar el reglament de Participació Ciutadana;
l’altre, la Carta de Serveis. No els hem publicat perquè
no els tenim però en què hi estem treballant”. L’acte de
lliurament de segells i mencions va tenir lloc al rectorat
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Van ser 92 els
ajuntaments catalans que van rebre el segell (d’un total de
947 municipis).

El Consell d’Infants, protagonista del IV Fòrum d’Educació
#Educa16

L’Auditori de Can Cortès va acollir el passat mes de maig
la quarta edició del Fòrum d’Educació de Palau-solità
i Plegamans. Es tracta d’un espai anual on es presenta
l’estat actual del pla d’educació local #Educa16, així com
les iniciatives que s’han portat a terme durant el curs
escolar i les que hi ha previstes.
Carmen Cabeza, regidora d’Educació i Escoles Bressol,
encarregada d’obrir l’acte, va referir-se al Pla com un pla
d’accions on les famílies, mestres i l’administració van
de la mà: “El pla és de vosaltres, del poble. Ningú se
l’ha de fer seu, però, alhora, tothom se l’ha de fer seu
col·lectivament”. Aprovat el 2015, l’Educa16 proposa un
treball de llarga durada, de setze anys, que inclou el període
educatiu formal sencer. També recull accions i programes
flexibles que es vagin adaptant a les realitats de cada curs

i que optimitzin els recursos que el poble té a disposició
de l’educació. En el cas del Pla d’Acció 2018-2019, hem
de destacar d’una manera general que s’ha volgut: incidir
en el treball transversal per crear el màxim de lligams
possibles per a l’educació, crear un espai per intercanviar
coneixements entre persones, intensificar l’oferta formativa
tècnica i potenciar les xerrades destinades a les famílies.
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GRUPS MUNICIPALS

PSC
Compromesos amb la vila!
Aquest mes de maig
hem aprovat el destí de
2,5 milions d’euros de
romanents a diferents
projectes de la vila. Una
decisió que ha estat
possible arran dels canvis
legals que ha realitzat el
Ministeri d’Hisenda aquest
any. Unes modificacions
llargament reivindicades per
molts Ajuntaments sanejats
com el nostre, que fins ara
no podien destinar lliurement
els seus superàvits.
Entre el destí d’aquests
recursos, hi ha mig milió
d’euros a la biblioteca,
sumant així 2,09 milions
per a la seva construcció
i evidenciant el nostre
compromís amb aquest
projecte cultural. Els 2
milions restants es destinen
a diferents actuacions
per millorar l’espai públic
i equipaments. Però
també cal indicar que per
seleccionar els projectes
s’ha tingut en compte
el requisit que marca el
Ministeri perquè no computin
en la regla de despesa, que
és acabar l’obra abans de
finals de 2019.
Aquest any sí que serà
possible disposar d’aquests
recursos. Però el cert és que
ens hagués agradat poder
gastar-los durant les dues
darreres legislatures, cosa
que el govern del PP ha
impossibilitat. Però el nostre
compromís és la millora
permanent de la vila i no
ens podem permetre perdre
aquesta oportunitat.

PDeCAT
Demòcrates
Denuncia el retard
injustificat de la nova
biblioteca!
El ple ordinari del mes
de maig ha evidenciat
unes noves (i males )
formes, conseqüència
del nerviosisme que li
produeix la proximitat de
les eleccions municipals
de l’any vinent. Com és
sabut, la construcció

de la nova biblioteca va
esdevenir el projecte
estrella d’aquest
mandat i per això vam
treballar colze a colze
amb la Diputació de
Barcelona, aconseguint
una subvenció total de
593.000 euros.
Ara, l’equip de govern,
al·legant que l’equipament
no es podrà tirar endavant
durant aquest mandat,
canvia de destí aquells
diners per col·locar-los a
arranjar carrers, voreres,
parcs i jardins. Ara, quan
el Govern espanyol ha
decidit poder destinar
els romanents dels
pressupostos de 2017
a projectes importants,
com per exemple la
biblioteca, opten pel
més pur electoralisme.
Quan podrien destinar
tot el romanent de l’any
passat a la biblioteca i
en pocs mesos iniciar-ne
les obres, s’han decantat
per seguir fent guardiola
(malgrat ara la llei ja
no és un impediment)
i que el proper govern
decideixi el que consideri
oportú. Prioritzen imatge
per damunt del servei
a les persones! No hi
estem d’acord i seguirem
denunciant aquestes
males arts!

Ganemos
Palau
Ens ha tocat viure com
a ciutadans temps
complicats i com a
ciutadans vàrem decidir
embarcar-nos en el
projecte de Guanyem.
Avui amb una regidora
a l’Ajuntament i tots els
esdeveniments succeïts,
podem dir que no ha estat
una tasca fàcil però que
seguim treballant amb la
il·lusió del primer dia en
projectes que comencen
a encaminar-se i d’altres
que ja s’han assolit.
Un dels temes que
inevitablement ha estat
present en el nostre grup
ha estat El Dret a Decidir,
però sempre amb un punt

de trobada global i que
es pilar en del nostre
grup municipal: El ciutadà
hauria de poder votar
sobre la independència
de Catalunya així com
sobre altres qüestions.
Esperem que el canvi de
govern estatal serveixi
per rebaixar les tensions
i perquè realment hi hagi
un diàleg obert, neutral
que aporti una mirada
nova a la situació actual.
Com a grup plural on tots
els ideals tenen cabuda
esperem que a banda
del diàleg es recuperin
polítiques sobre temes tan
importants com la igualtat,
l’educació universal i de
qualitat, la implantació de
les energies renovables,
la conciliació laboral i
familiar i tantes altres...
Nosaltres seguirem
treballant pel poble
amb una mirada oberta,
aprovant aquelles mocions
que trobem interessants
vinguin del partit que
vinguin.

ERC
Mentides i manipulació,
la política del Govern
local
Durant 3 anys, l’equip
de govern local, ha
enganyat deliberadament
la ciutadania dient que
destinarien el 100% de les
meses de concertació de
la Diputació (subvenció)
a la construcció de la
biblioteca, però ara veiem
com aquests 593mil€
aniran destinats a altres
projectes com asfaltats i
creació o arranjament de
parcs i jardins.
Tal és l’engany que el
pas previ a construir
la biblioteca, reubicar
la petanca, no tenia ni
finançament. No ha estat
fins ara que s’ha dotat la
partida corresponent, igual
que amb l’Skate Park i
altres projectes.
Fins aquí els enganys, ara
venen les manipulacions.
Manipulacions com dir que
el finançament per a la
biblioteca es manté igual,

o inclús que augmenta,
quan el que fa l’equip de
govern és utilitzar diversos
préstecs pel valor de
593mil€.
El Ple va confirmar el que
venim avisant els últims
anys: aquest equip de
govern no ha fet res més
que reservar recursos
econòmics fins l’últim
moment (fins a 6,2 milions
€) per fer el que ara
anuncien: asfaltats, parcs i
jardins, pensant en la seva
reelecció i en res més,
utilitzant les úniques eines
que tenen al seu abast
amb una gestió nefasta i
nul·la visió de futur.
Aprofitem aquest espai
per convidar-vos a les
jornades antifeixistes
que coorganitzem amb el
Casal Popular la Revolta i
el CDR durant el mes de
juliol. Resteu atentes de
les xarxes socials!

C’s
Investidura Pedro
Sánchez
La investidura de Pedro
Sánchez no es buena
noticia para España.
Había que censurar al
Gobierno y darle la voz
a los españoles. Así no.
El bipartidismo no ha
querido que los españoles
eligieran con su voto un
Gobierno fuerte y limpio.
La irresponsabilidad de
Rajoy por no dimitir y la
irresponsabilidad del Sr.
Sánchez de ser presidente
a toda costa nos dejan un
gobierno en minoría débil
y con todos los partidos
separatistas y populistas.
Nos enfrentamos a una
crisis de confianza, una
crisis institucional y una
crisis económica.
En Cs haremos una
oposición firme. Seremos
el dique de contención de
los que quieren romper
España hasta que el
Sr. Sánchez se atreva
convocar elecciones. Unas
elecciones que tendrán
lugar muy pronto donde
los españoles podrán
elegir el futuro gobierno de
su país. Nosotros seremos
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leales a la Constitución
y a los españoles. Si
el Sr. Sánchez no se
deja convencer por sus
incontables socios de
investidura donde están
todos los separatistas y
populistas, habrá espacio
para dialogar y para estar
al lado de la Constitución.
Esperamos que los pactos
a los que ha llegado para
ser presidente, no nos
vayan a costar caro a
todos los españoles.

CUP
Palau-solità i plegamans,
municipi antifeixista
El feixisme avança si no
se’l combat. Per tant,
també l’hem de combatre
des de les institucions.
Per aquest motiu, al Ple
d’abril vam presentar
una moció, aprovada
per unanimitat, per
declarar el poble municipi
antifeixista i dedicar
un carrer al Guillem
Agulló. Darrerament
però, hem vist com
han aparegut pintades
feixistes i l’Ajuntament,
en comptes de denunciarles, ha continuat amb el
tradicional silenci neutral.
Però fer bandera de la
neutralitat és un joc molt
perillós perquè o ets
antifeixista o ets feixista.
O estàs amb l’oprimit o
amb l’opressor. No hi ha
terme mig.
Des d’aquestes línies
demanem a l’Ajuntament
que no segueixi el joc
a alguns partits que no
condemnen el franquisme o
el banalitzen als plens, com
el regidor Juan Martínez
de C’s, o que toleren,
protegeixen i aplaudeixen
actes o discursos contra
aquelles persones
contraries a la pluralitat de
la societat catalana.
Per tot això exigim a
l’Ajuntament que es
posicioni i condemni els
atacs feixistes contra
símbols que reclamen
llibertat i democràcia
(a l’entrega d’aquest
escrit -04/06/2018- es
mantenia el silenci).

ICV
La moció de censura és
una oportunitat de millora
El Partit Popular no
només ha degradat, fins
a límits impensables, les
institucions representatives.
També ha estat còmplice
d’un desviament sistemàtic
i planificat a butxaques
privades de recursos que
eren imprescindibles per a
millorar la vida als nostres
barris, a les nostres escoles
i a molts altres serveis
A més les reformes
laborals del Partit Popular
han incrementat la
precarietat al treball. La
seva llei d’Arrendaments
Urbans ha consentit una
nova bombolla. Y la llei
Montoro ha menyspreat i
fulminat l’autonomia dels
ajuntaments.
La moció de censura és
una oportunitat per fer fora
definitivament al Govern
del Partit Popular que,
tal com diu la UDEF, s’ha
estat organitzant d’una
manera criminal, com una
màfia. És l’oportunitat per
fer fora la màfia.
I també una oportunitat
per obrir una nova etapa
de diàleg a Catalunya que
redreci la situació que
estem patint actualment.
Des d’aquestes línies
volem agrair la implicació
que ha tingut el grup
parlamentari de Catalunya
En Comú Podem en
aquesta moció de censura
que ara ens obre una nova
etapa infinitament millor a
la que hem hagut de patir
fins ara.

PP
Censura
El Gobierno que ha
surgido de esta moción
de censura nace con
una debilidad extrema.
No sabemos cuál es su
programa ni con qué
apoyos piensa llevarlo
adelante. De momento
los Presupuestos que
nosotros hicimos y que
el Sr. Sánchez asumió
como propios, ya han sido

vetados por sus socios.
Podemos aventurar mucha
más inestabilidad, más
bloqueo político que
el que hubo y mayores
dificultades para la
gobernación del país.
Y esa responsabilidad
tendrá que ser repartida
entre todos los que
han participado en
esta operación, con su
ambición atropellada,
no ha dejado de darle
excusas para sus
propósitos.
La Constitución Española
establece claramente cuál
es el sentido y la finalidad
de la moción de censura
y por qué necesita ser
constructiva. Se trata –en
teoría- no solo de derribar
un gobierno, sino también
de dar su apoyo a otro
que le sustituya.
Se ha derribado a un
gobierno y se ha elegido
a un nuevo presidente,
pero nadie ha mostrado el
menor compromiso con la
estabilidad política, ni con
los retos a los que tiene
que hacer frente.
Y esa es una mancha que
ensucia a todos, porque
ninguno ha pensado
en el interés general,
sino en sus propios
intereses particulares,
o sencillamente en sus
propios miedos, que de
todo ha habido.

Regidor
no
adscrit
Miquel Truyols
Somiar
Sempre havia somiat en
tenir un poble millor i quan
vaig tenir ocasió de poder
incidir en que això fos
així, crec que juntament
amb els companys de
govern de la legislatura
2007/20011 ho vàrem
aconseguir i ho vàrem
fer possible perquè des
del primer dia vàrem
saber canalitzar tots els
nostres coneixements i
esforços perquè això fos
realitat, deixant de costat
les nostres ideologies i

personalismes i tenint
molt clar que el que
podíem fer avui, no ho
teníem que deixar per
demà, considerant que
quatre anys passen amb
una rapidesa com un
sospir.
Tots aquells objectius
que vàrem aconseguir
fer realitat, els nostres
ciutadans n’estan
gaudint des d’aleshores
amb escreix i malgrat
tot, ara des d’un altre
posicionament segueixo
amb somnis de com
podria ser encara millor
el meu poble, un d’ells
seria el de disposar d’una
biblioteca com la que
toca en els nostres dies
i somio en veure aviat
posar la primera pedra i
començar a gaudir en
contemplar com pugen
les primeres estructures
i no seria just acabar
aquesta legislatura sense
que aquest somni fos una
realitat.
Aquí si que puc acabar
dient i amb contundència
que es un tema de
voluntat política de qui
governa.

Regidor
no
adscrit
José Luis Heras
Al tancament de l’edició
d’aquest Butlletí municipal
no s’ha rebut el text del
regidor no adscrit José Luis
Heras.
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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L’ENTREVISTA
Iolanda Blesas, fundadora i coordinadora pedagògica
del Taller de les Arts

“L’art és molt important,
però encara ho són més les
persones que el creen”
El Taller de les Arts neix del treball de final de carrera de la Iolanda Blesas, llicenciada en Belles Arts i especialitzada en
Dibuix i Educació artística. “Jo he tirat del carro des dels inicis”, explica. Ara, té 40 anys i en fa 17 que es dedica a la
docència. És professora de Visual i Plàstica a l’Escola Marianda i passa hores a l’altell de la Sala Polivalent, entre llapis
i pinzells: “Nosaltres sempre piquem alt, per això sempre ens envien amunt”. Aquest 2018, l’entitat celebra el seu 10è
aniversari.
Quan vas treure el teu treball del calaix?
De vegades, has d’esperar el moment oportú per fer les
coses i trobar la gent adequada que et faci companyia
en aquest camí. Ens vam posar en contacte amb Miquel
Truyols, aleshores regidor de Cultura. Vam explicar les
nostres necessitats, expectatives i voluntats i, d’aquella
reunió, va sortir l’entitat.
Quin era l’objectiu principal del projecte?
La idea era posar en marxa una entitat on es pogués portar a
terme qualsevol activitat artística, sobretot arts plàstiques. I
d’aquí el nom “Taller de les arts”, perquè buscàvem un nom
prou ampli que servís de paraigües per a moltes disciplines.
Quan es constitueix l’entitat formalment?
El febrer del 2008. L’Ajuntament ens va oferir l’altell de
la Sala Polivalent. Vam començar a fer tallers de dibuix i
pintura en unes condicions força precàries. No teníem
pràcticament ventilació. No teníem ni pica, ni aigua i eren
imprescindibles per poder treballar.
I què us vau inventar per poder treballar?
Vaig comprar un bidó de càmping, l’omplíem d’aigua i el
pujàvem a dalt. Posàvem un cove per poder netejar i després
es baixava. Tota una odissea... Després d’uns mesos allà,
van fer obres i ens van posar una pica amb aigua. Allò va
ser com si hagués arribat l’aigua a Àfrica!
I després de la pintura?
El 2009, el club de lectura. Ens arriba una proposta de
l’Ajuntament per dinamitzar la Biblioteca, però no era un
lloc on es pogués parlar. Vam buscar un altre espai adequat
per la trobada i va ser la Teteria, al Camí Reial. Allà vam
fer molts clubs de lectura, fins que la Maribel va haver de
tancar. Arran del tancament, l’Ajuntament va començar a
habilitar la Biblioteca, perquè ens quedàvem sense espai.
Llavors arriba la fotografia a l’entitat. Com?
Em vaig trobar amb l’Òscar Fillola, que formava part de clubs
de fotografia i volia crear-ne un aquí. Li vaig dir que podríem
unir les nostres forces. Al principi, l’Òscar proposava una
lliga fotogràfica i a tots ens sonava molt estrany, com a lliga
de futbol... Recordo les trobades amb el tècnic de Cultura,
Lluís Francès, i el regidor de Cultura, que va passar a ser
Miquel Rovira, on intentàvem explicar els projectes que
teníem. I era estrany per a tots nosaltres! Però sempre hem
trobat el suport i la complicitat de l’Ajuntament.

I a poc a poc s’hi van anar afegint la resta de
disciplines?
Sí, vam començar el teatre amb poquetes persones, fent un
taller d’expressió teatral durant dues temporades. Després
la Marta, la responsable, es va quedar embarassada i ho
vam deixar, fins que va aparèixer la Carol. Mentrestant, vam
incorporar la branca d’escultura. La iniciem amb l’escultor
Fede Gómez, després ve Núria, i finalment torna el Fede.
Va ser a París el primer viatge de l’entitat?
Sí. Vam decidir embarcar-nos en la complicada aventura
dels viatges culturals. Teníem clar que volíem anar a algun
lloc, visitar-lo i fer activitats que féssim dins el taller,
però desplaçats en aquell espai. En aquest primer viatge
que vam fer a París érem un total d’unes 25 persones i
l’experiència va ser tan bona que es va ampliar als cursos
següents. Hem anat a Girona, Madrid i Milà.
Com neix el projecte “Història del nostre temps”?
El 2015, va ser punt molt important com a entitat i com
a grup, perquè la Susanna, el Paulí, l’Emma, el Sergio i jo
vam decidir unir disciplines i crear l’aplicació “Sant Jordi,
un petit cavaller”. Això va ser “por amor al arte” amb la
voluntat de construir una cosa conjunta. Fem aquesta
aplicació per a mòbils i la presentem a l’Ajuntament. Ells
ens ajuden amb el finançament i, d’aquí, apareix un nou
encàrrec per difondre el nostre patrimoni: la “Història del
nostre temps”. Decidim crear, llavors, un conte musicat en
format d’aplicació per a dispositius mòbils.
Quin és el record que tens d’aquella experiència?
Recordo un any frenètic de creació, producció, un treball
difícil, moltíssima feina, desgast mental... La satisfacció ve
després, quan veus que allò creat té bon resultat i una bona
acollida per part de la gent del poble que ho va veure.
Quin és el balanç que fas d’aquests 10 anys?
Han estat 10 anys de molta feina invisible, però la fas amb
passió, perquè és un projecte en el qual hi crec. Les coses
tiren endavant per la suma de molts factors i, sobretot,
del factor humà. Han estat 10 anys de molta experiència,
anècdotes i moments de riure, plorar, enrabiar-te, enfadarte, reconciliar-te... I aquest és el factor important del Taller
de les Arts: tot es fa posant el cor i l’ànima de les persones
que en formen part, que allà on no arriba un, saps que
sempre hi haurà un altre que t’estirarà la mà, perquè ningú
és indispensable, però tots som imprescindibles.

