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TELÈFONS D’INTERÈS
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 
Institut-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

Oriol Lozano és el nou Alcalde  
de Palau-solità i Plegamans
ERC i Junts per Palau segellen un pacte  
per governar en coalició aquesta legislatura

E l nou Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans va investir Oriol Lozano 
(ERC) com a Alcalde del municipi per 

al mandat 2019-2023. Va ser nomenat pel 
Ple Extraordinari de Constitució de l’Ajun-
tament, que es va celebrar el 15 de juny a la 
Casa Consistorial. Aquest és el 1r mandat 
en què Lozano assumeix el càrrec d’Alcalde 
de Palau-solità i Plegamans.

Lozano va manifestar que “comença 
una nova etapa a Palau-solità i Plegamans, 
en la que treballarem per millorar la vila 
amb honestedat i fidels a la voluntat dels 
nostres veïns i veïnes. Ens comprometem 
a tirar endavant tots aquells punts i pro-
postes del nostre programa electoral arri-
bant als màxims consensos posibles”.

Oriol Lozano va ser elegit Alcalde per 
majoria absoluta, amb 10 vots favorables 

dels 17 amb què compta el Ple Municipal. 
Van votar a favor de la seva candidatura 
els regidors i regidores del grup polític que 
encapçala, ERC (6), així com els de JxPa-
lau (3) i Primàries (1). Precisament, dos 
d’aquests grups, ERC i Junts per Palau, 
que van ser primer i el tercer amb més 
vots en les eleccions municipals del 26 de 
maig, van signar un acord de govern per a 
aquest mandat.

Els 9 regidors i regidores d’ambdós par-
tits són, doncs, els que formen el nou equip 
de govern.

D’altra banda, i tornant a la votació per 
investir l’Alcalde, el PSC i Cs van optar per 
votar als seus propis candidats, Marc Sa-
nabria i Juan Martínez.

Abans de la votació per investir l’Alcalde 
es va constituir el Ple Municipal del mandat 

2019-2023. Els sufragis emesos per la ciuta-
dania en les darreres eleccions municipals 
van propiciar que formin part del nou Ple 
Municipal un total de 5 forces polítiques. 

La composició del consistori, pel que fa 
a regidors i regidores queda de la següent 
manera: Oriol Lozano Rocabruna, Eva Soler 
Guallar, Jordi Plaza Nualart, Patricia Freire 
Nuñez, Ignasi Fargas Roca i Miriam Portillo 
Ramírez d’ERC; Laura Navarro Ceballos, 
Jordi Pujol Lozano, Ovidi Cristian Popescu 
de JxPsiP; Marc Sanabria Robledo, Maria 
Del Carmen Sanz Cabero, Ignacio Martinez 
Rivas, Joana Sanchez Gimenez, i Miguel 
Ángel Cañizares Gómez del PSC; Juan Mar-
tínez Nieto i Andrés Martínez Palacio de Cs; 
i Nùria Solà Bujons de Primàries. 

Oriol Lozano va ser elegit 
alcalde amb 10 vots  

favorables del Ple Municipal

 Enllaç Resultats de les eleccions 
municipals i europees

Segueix-nos a

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

Disseny i maquetació: Intus comunicació. 
Fotografia i redacció: Departament de Comunicació de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.  
Podeu contactar amb la redacció a comunicacio@palauplegamans.cat. 
Impressió: Agpograf. D’aquest butlletí s’han imprés 6.500 exemplars. Gratuït.

EDITORIAL
Oriol Lozano,  
Alcalde de Palau-Solità  
i Plegamans

Benvolgudes veïnes,  benvolguts veïns,

Per a mi, és un honor i un orgull immens ser l’Alcalde 
de Palau-solità i Plegamans, el poble on he nascut i he 
crescut. Vull donar les gràcies a tots i a totes per la con-
fiança que ens heu fet per afrontar aquest canvi. És un 
gran repte, sí, però el liderarem amb treball, esforç, per-
severança i molta honestedat.

Encetem una legislatura que no serà senzilla. Al contra-
ri. Els reptes són gegants. Però també són enormes les 
ganes, la il·lusió i la voluntat. Treballarem amb determi-
nació i emprarem totes les nostres capacitats perquè 
d’aquí a quatre anys, puguem explicar que Palau-solità i 
Plegamans és millor.

Ara és el moment de liderar els reptes de present i de 
futur, i ho farem, amb polítiques republicanes, políti-
ques d’esquerres i de progrés social. Volem una ciuta-
dania més lliure i compromesa, amb un govern obert i 
transparent. 

Treballarem per la llibertat, la igualtat d’oportunitats i 
el benestar social; compromesos amb totes aquelles 
propostes que vam dur al nostre programa electoral. 
Fer-les possible serà el nostre objectiu. Vull emplaçar 
a totes les altres forces polítiques a treballar conjunta-
ment per aquests objectius de poble i per al poble. Estic 
convençut que sabrem dur a terme iniciatives que mi-
llorin el nostre entorn i ajudin els nostres veïns i veïnes, 
contribuint també a l’ennobliment de la política i a la 
construcció d’un país més just i honest.

Per concloure, voldria dir-vos que, no descansaré ni un 
moment fins a assegurar-me que Palau-solità i Plega-
mans sigui millor del que és ara. Ho faré amb la mateixa 
il·lusió i constància que m’ha portat fins aquí. Durant tot 
aquest temps el meu poble ha estat la meva prioritat. Els 
pròxims quatre anys, també. Com ho serà sens dubte, 
per a tots els regidors i regidores d’aquest consistori.

Sé que no decebrem als qui esperen el millor de nosaltres i 
farem possible tots els objectius que ens proposem.

Gràcies, visca Palau-solità i Plegamans i visca Catalunya.
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Acord de govern  
ERC-Junts per Palau

L a primera i la tercera força política 
més votades en les eleccions muni-
cipal, ERC i Junts per Palau, van sig-

nar un acord per formar equip de govern.  
L’acord el van rubricar Oriol Lozano, cap 

de llista del ERC, i Laura Navarro, cap de 
llista de Junt per Palau. 

L’acord especifica la redacció, en els 
propers mesos d’un Pla d’Acció de Govern, 
que reculli les propostes i fixi els compro-
misos a impulsar en els pròxims quatre 
anys. El pacte també recull treballar per la 
recuperació de la gestió directa de serveis 
bàsics, la retirada del projecte de polígon 
de Llevant, l’adequació urbanística del polí-
gon de Can Valls, la cessió de la C-59 (avin-

guda Catalunya) a la Generalitat, l’entrada 
del CAP en la rotació de CAPs d’urgènci-
es o oferir una comunicació institucional 
transparent, objectiva, imparcial i clara.

Pel que fa a la composició del govern 
s’estableixen cinc tinences d’alcaldia: 

• 1a tinent d’alcalde:  
Eva Soler i Guallar (ERC-AM)

• 2a tinent d’alcalde:  
Patricia Freire Nuñez (ERC-AM)

• 3a tinent d’alcalde:  
Laura Navarro Ceballos (JxP)

• 4rt tinent d’alcalde:  
Ignasi Fargas i Roca (ERC-AM)

• 5è tinent d’alcalde:  
Jordi Pujol Lozano (JxP)

ANUNCI SOBRE NOMENAMENT DE PERSONAL  
DE CONFIANÇA I D’ASSESSORAMENT

En compliment del que disposa l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, mitjançant Resolució de data 9 de juliol de 2019, 
vaig nomenar el següent personal de confiança o assessorament especial:

Sr. Jordi Tudela Gibert per ocupar el lloc de treball de confiança i 
d’assessorament amb dedicació plena amb les funcions de Cap de Comunicació.

Sr. Joan Ballbé Herrero per ocupar el lloc de treball de confiança i d’as-
sessorament amb dedicació plena amb les funcions de Cap d’Àrees – Gerència. 

La qual cosa es fa pública conforme al que preveu l’article 10 
del Decret 214/90, de 30 de juliol.

Palau-solità i Plegamans, 10 de juliol de 2019
L’Alcalde, Oriol Lozano Rocabruna

RESULTATS 26 DE MAIG ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Pacte de govern municipal  
per al mandat 2019-2023

Apunt de la regidora 
Laura Navarro 
regidora i 3a  tinent alcalde
Va explicar que la consecució del 
pacte es va debatre “de manera molt 
tranquil·la durant aquets dies i amb la 
voluntat de fer un canvi de govern a la 
vila”. Navarro va afegir que “s’ha decidit 
un pacte de govern com a resultat del 
consens en les propostes programàti-
ques i també per la coincidència en la 
forma d’entendre les responsabilitats 
municipals”. 

Apunt del regidor 
Oriol Lozano 
Alcalde i regidor
Va definir com a “molt positives” les 
negociacions amb Junts per Palau: 

“Els punts dels nostres programes eren 
molt coincidents i anaven en la matei-
xa direcció, per això hem decidit ad-
quirir aquest compromís. Estem molt 
satisfets i assumim el repte amb molta 
responsabilitat”. 

ERC-AM PSC JxPSIP
JUNTS

C’s PRIMÀRIES

984 vots

884 vots

407 vots

1.947 vots
27,15%

25,84%

13,72%

12,33%

5,68%

1853 vots
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2
1

ORIOL LOZANO
ALCALDIA
Esports i Recursos Humans

EVA SOLER
1A TINENÇA

Educació i Cultura

IGNASI FARGAS
Educació

PATRICIA FREIRE
Acció social, Igualtat

i Dones

LAURA NAVARRO
Empresa i Ocupació

EVA SOLER
Seguretat ciutadana

JORDI PLAZA
Medi natural, Gestió
ambiental i Pagesia

EVA SOLER
Cultura i Patrimoni

PATRICIA FREIRE
Gent Gran

OVIDIU POPESCU
Comerç i Turisme

EVA SOLER
Comunicació

i Transparència

MIRIAM PORTILLO
Serveis Municipals

JORDI PLAZA
Festes Populars, 

Fires i Mercats

PATRICIA FREIRE
Habitatge

JORDI PUJOL
Salut Pública, Sanitat

i Consum

IGNASI FARGAS
Participació

LAURA NAVARRO
Via pública, Espais

i Jardins

IGNASI FARGAS
Joventut

MIRIAM PORTILLO
Economia

OVIDIU POPESCU
Mobilitat i Transport

JORDI PLAZA
Urbanisme

PATRICIA FREIRE
2A TINENÇA

Justícia social

LAURA NAVARRO
3A TINENÇA

Ocupació i Benestar

IGNASI FARGAS
4A TINENÇA
Ciutadania

JORDI PUJOL
5A TINENÇA

Territori 
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Al setembre començaran les obres  
de millora de mobilitat a la rotonda C-59 

E l delegat del Govern a Barcelona, Juli 
Fernández, va visitar el mes passat 
la rotonda de la C-59, acompanyat 

dels alcaldes de Palau-solità i Plegamans, 
Oriol Lozano, i de Caldes de Montbui, Isidre 
Pineda. Davant dels mitjans de comunica-
ció, tots tres van parlar de les obres que es 
faran aviat a la rotonda per millorar la fluï-
desa del trànsit a la zona.

El projecte, que ja està en fase d’adju-
dicació, es va treure a licitació el passat 
mes de maig des del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat amb un pressupost 
de 711.000 €. La previsió és que les obres 
puguin començar al setembre amb la seva 
primera fase i a inici de l’any següent ja es-
tigui finalitzat. 

Juli Fernández va explicar que “obres 
com les d’aquesta rotonda requereixen una 
inversió elevada, però des del govern de la 
Generalitat prioritzem l’equilibri territorial 
i està clar que aquests treballs eren neces-
saris per millorar la qualitat de vida dels ve-
ïns i veïnes de tots dos municipis”.

Oriol Lozano, alcalde de Palau-solità i 
Plegamans va valorar molt positivament les 
obres, ja que “ajudarà a la mobilitat i el tràfic 
del centre es veurà disminuït, hi haurà més 
fluïdesa i això provocarà que Palau sigui 
un poble molt més fàcil d’accedir”. Alhora 
també augura una gran relació entre els po-
bles de Palau-solità i Plegamans i Caldes de 
Montbui per poder fer més projectes junts.

Per la seva banda Isidre Pineda alcalde 
de Caldes de Montbui també es va mos-
trar molt satisfet per aquestes obres, “ja 
que els embussos generats per la rotonda 
eren un dels principals maldecaps dels 
calderins i calderines tant a primera hora 
com a la tarda”. 

PRIMERA FASE
1. La primera fase de les obres consistirà en 

la construcció d’un carril segregat que 
permetrà als vehicles que circulen pel 
tram de la variant de Palau-solità i Plega-
mans de la C-59 seguir en direcció a Cal-
des sense haver d’entrar a la rotonda.

2. També es farà un segon ramal per als 
cotxes que provenen de Palau-solità i 
Plegamans per la carretera B-143 i s’in-
corporen a la carretera C-59 en direcció 
Barcelona. Els treballs inclouen a més 
la desviació de serveis, canvis de senya-
lització, tanques i drenatges. 
Amb aquesta mesura, es preveu la des-

congestió del trànsit en aquest punt, on 
són habituals les retencions al matí en di-
recció cap a Barcelona i, a la tarda, en direc-
ció Caldes (amb cues de fins a 200 metres 
en les dues entrades a la rotonda).

Posteriorment el delegat del Govern, Juli 
Fernández, va visitar l’Ajuntament de Palau-so-
lità i Plegamans, va signar el llibre d’honor de 
l’Ajuntament i va mantenir una reunió amb 
l’alcalde i els membres de l’equip de govern. 

Les obres ajudaran a  
la mobilitat disminuïnt  
el trànsit al centre.

Millora el reciclatge dels residus orgànics recollits 
Les dades de la caracterització de la fracció orgànica al municipi han millorat, amb només un 
8,94% de residus impropis durant el primer trimestre, ja que la mitjana del 2018 ha estat de 13,38%. 

D ’una mostra de 254 kg de residus 
orgànics agafada de la caracterit-
zació del passat mes d’abril, van 

trobar 25,44 kg de residus no orgànics (im-
propis), i d’aquests, els residus més signi-
ficatius van ser el tèxtil sanitari (bolquers) 
amb 6,28 kg. Per això, cal insistir en separar 
els bolquers i altres residus tèxtils sanitaris 
en una bossa a part de l’orgànica i identifi-

cada, com a bolquers.
Pel que fa a les xifres, de gener a maig de 

2019 s’han recollit un total de 717,48 tones 
de residus orgànics. Aquestes xifres han es-
tat superiors a la quantitat generada durant 
el 2018, quan es van recollir 703,17 tones. 

Aquests resultats estan relacionats di-
rectament amb el balanç econòmic de la 
gestió dels residus municipals. D’aquesta 

manera ajuda que la factura del mes de 
maig que es paga des de l’Ajuntament per 
entrar aquests residus a la planta de bio-
metanització es vegi reduïda, passant de 
pagar 94,05 €/Tn a 74,38 €/Tn. 

Aquestes dades posen de manifest la 
implicació dels veïns i les veïnes i dels esta-
bliments comercials del poble amb el medi 
ambient i la cura de l’entorn. 

Inici de les obres del nou  
centre logístic de Fedefarma
L’acte d’inici va comptar amb la presència de l’alcalde  
Oriol Lozano, el secretari d’Empresa i Competitivitat de  
la Generalitat de Catalunya, Joaquim Ferrer i el president de l’empresa Vicenç J. Calduch 

A quest mes de juliol s’han iniciat les 
obres del nou centre logístic de 
l’empresa Fedefarma a Palau-solità 

i Plegamans situat al carrer Aiguaders 100, 
del Polígon Industrial Riera de Caldes. 

El nou centre logístic suposarà una in-
versió de 35 milions d’euros. La construcció 
d’aquest nou centre logístic servirà perquè 
l’empresa augmenti la productivitat i la capa-
citat de servei i a més donarà impuls a una 
línia d’innovació i creixement empresarial. 
Està previst que les obres d’aquest nou centre 
estiguin finalitzades el gener de 2020 i que a 
principis de 2021 estigui ja en ple rendiment. 

Generarà més de 200 llocs de treballs 
a la zona dins d’un sector que suposa el 
7% del PIB de Catalunya. Es construirà en 
una parcel·la de 34.700 m2. En una primera 
fase s’edificarà una nau amb una superfí-
cie construïda de 19.000 m2 que es dotarà 
d’equips innovadors i de processos i sis-
temes de control avançats. El nou centre 
logístic disposarà de més de cinc mil arti-
cles en preparació robotitzada arribant a 
les 500.000 unitats servides diàriament i 
alhora actuarà a més com a centre regu-

lador d’estocs pel conjunt de magatzems, 
facilitant així la seva operativitat i servei. 

Durant l’acte de presentació es va po-
der realitzar una visita virtual del nou 
centre amb unes ulleres de realitat virtual 
i alhora l’explicació per part del director ge-
neral de Fedefarma. 

Posteriorment es va passar al parlament 
institucional, el president de l’empresa Vicenç 
J. Galduch va ser el primer i va afirmar que “la 
nostra naturalesa cooperativa explicita un 
compromís amb els nostres socis farmacèu-
tics. Defensem la farmàcia, el model de far-
màcia i treballem per oferir la millor resposta 
a les necessitats dels farmacèutics”. Va afegir 
a més que és un “compromís pel qual iniciem 
les obres d’aquest centre logístic a Palau-so-
lità i Plegamans perquè necessitem créixer i 
innovar per ser excel·lents en el nostre servei 
a la farmàcia, tant avui com en el futur”. 

Per la seva part l’alcalde de Palau-solità 
i Plegamans Oriol Lozano va destacar el 
factor diferencial d’innovació que aportarà 
aquest nou centre logístic al sector i a l’eco-
nomia catalana i alhora “pels llocs de treball 
que es crearan i la riquesa que directa i in-
directament generarà al nostre municipi i 
també per l’oportunitat de fer-lo més cone-
gut i més reconegut internacionalment”. 

El secretari d’Empresa i Competitivitat 
de la Generalitat Joaquim Ferrer va agrair a 
la cooperativa farmacèutica aquesta aposta 
de futur i va posar en valor al mateix temps 
la vocació de servei de Fedefarma cap a la 
ciutadania i com el seu esperit cooperatiu 
és el que ha fet possible aquest projecte. 

Un cop acabats els parlaments l’acte va 
finalitzar amb la col·locació dels estatuts 
socials de l’empresa en una urna que s’ex-
posarà a la nau un cop estigui finalitzada i 
amb la signatura de les autoritats en el Lli-
bre d’honor de Fedefarma. 

El centre de Fedefarma que s’ubicarà a 
Palau-solità i Plegamans aspira a ser el cen-
tre més modern d’Europa dins el sector de 
la distribució farmacèutica. 

Generarà més de 200 llocs 
de treballs a la zona dins d’un 

sector que suposa el 7% del PIB
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Aixeca el vol amb  
les Xarxes Socials

#fmpsip

Dijous 29
GIMCANA XL
hora: 17 h | lloc: Exterior Espai Jove 
Escorxador

FESTUFARRA
hora: 20.30 h | lloc: Pl. de l’11 de setembre

SOPAR DE “DURO” amb música ambient
hora: 20.30 h | lloc: Pl. de la Vila

ANTIPREGÓ
hora: 21 h | lloc: Pl. de la Vila

FESTA SALSERA
hora: 22.30 h | lloc: Barrakes 

SHARIFF
hora: 01.00 h | lloc: Espai de Barrakes 

ÀLEX ARGEMÍ I ÒSCAR RUBIO 
A continuació | lloc: Espai de Barrakes  

Divendres 30
FRIKIMAJOR 
hora: 11 h | lloc: Espai Jove Escorxador

ESCUMA A LA CARTA  
amb la Companyia Farsants 
hora: 12 h | lloc: Pl. de la Vila

GIMCANA XXS
hora: 17.30 h | lloc: Exterior Espai Jove 
Escorxador

EXHIBICIÓ D’SKATERS, SOOTERS I 
BIKERS I CONCERTS DE RAP I HIP-HOP 
hora: 18 h | lloc: Skatepark

BALLADA DE SARDANES 
hora: 18.30 h | lloc: Pl. de la Vila

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
hora: 19 h | lloc: Masia de Can Cortès

TRET DE SORTIDA amb Pep Callau i pregó 
a càrrec de Dèlia Brufau.
hora: 21 h | lloc: Pl. de la Vila

BALL DE GEGANTS I ESPECIAL  
BALL DE CAPGROSSOS
A continuació | lloc: Pl. de la Vila

ACTUACIÓ DEL QUADRE DE BALL  
del Centre Cultural Andalús 
hora: 21 h | lloc: Barrakes 

INAUGURACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
INFANTIL amb l’espectacle Fili Busters
hora: 22.30 h | lloc: Pl. de Ca l’Estruch

BALL EN LÍNIA 
hora: 23 h | lloc: Pl. de la Vila 

MAFALDA
hora: 00.30 h | lloc: Espai de Barrakes 

DJ TIME OUT
A continuació | lloc: Espai de Barrakes 

Dissabte 31
MATINADES
hora: 8 h | lloc: pl. de Sant Genís

26è TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET 
hora: 9 h | lloc: Pavelló Municipal d’Esports

DISCGOLF 
hora: 9 h | lloc: Hostal del Fum

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG 
hora: 9 h | lloc: Sala Polivalent 

TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
hora: 10 h | lloc: Jardins de la Masia de Can 
Cortès

CAMPIONAT DE BITLLES 
CATALANES 
hora: 10.30 h | lloc: Camp de futbol

TREN DE PALAU 
hora: 11 h | lloc: Parc de l’Hostal del Fum

TOBOGAN D’AIGUA
hora: 11 h | lloc: Carrer de Can Cortès

CONCERT VERMUT A CÀRREC DE 
SWING MASS AMB ANNA SOLEY
hora: 13 h | lloc: Masia de Can Cortès

COLORAIN
hora: 17 h | lloc: Mas Pla

CERCAVILA DE LA TARDA 
CASTELLERA
hora: 17.30 h | lloc: Itinerant 

TARDA CASTELLERA 
hora: 18 h | lloc: Pl. de la Vila

SINDRIADA POPULAR
Simultàniament | lloc: Pl. de la Vila

LABERINT II
hora: 18.30 h | lloc: El Pati

MARATÓ DE COUNTRY 
hora: 19 h | lloc: Espai de Barrakes 

EL SECRET DE LA NANNA 
hora: 19.30 h | lloc: El Pati

CONCERT DE FESTA MAJOR  
amb l’Orquestra Maravella 
hora: 20 h | lloc: Pl. de ca l’Estruch 

TABALADA 
hora: 21.15 h | lloc: Pl. de la Vila

CORREFOC 
hora: 22 h | lloc: pl. de la Vila

NIT DE MONÒLEGS amb Dani Pérez 
hora: 23 h | lloc: Pl. de la Vila

VERSIÓ IMPOSSIBLE
hora: 00.30 h | lloc: Espai de Barrakes 

DJ PETARDEO KETEARREO
A continuació | lloc: Espai de Barrakes 

BALL DE GALA  
amb l’Orquestra Maravella 
hora: 00.30 h | lloc: Pl. de ca l’Estruch 

8a EMPALMADA 
hora: 6 h | lloc: Espai de Barrakes

Diumenge 1
CAMPIONAT OBERT DE PETANCA
hora: 9 h | lloc: Pistes Municipals de Petanca

39a CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR 
hora: 9 h | lloc: Bosc de Can Pavana

CAMINADA POPULAR MARIA VÍCTOR 
hora: 9.05 h | lloc: Bosc de Can Pavana

TRADICIONAL ESMORZAR POPULAR 
hora: 10 h | lloc: Bosc de Can Pavana

PAVAVENTURA I JOCS TRADICIONALS
hora: 10.30 h | lloc: Bosc de Can Pavana

BALLADA DE SARDANES 
hora: 11 h | lloc: Bosc de Can Pavana

JOCS RURALS 
hora: 17 h | lloc: Pl. de Ca l’Estruch

ESPAI TELERS
hora: 18.30 h | lloc: El Pati

3a MOSTRA DE BESTIARI
hora: 19 h | lloc: Pl. de l’Onze de Setembre

BETU, EL PALLASSO
hora: 19.30 h | lloc: El Pati

PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR 
hora: 19.30 h | lloc: Camp de Futbol 
Municipal Francesc Serracanta

CANTADA D’HAVANERES
hora: 20 h | lloc: Pl. de la Vila

ACTUACIÓ CANDOMBE BANTÚ
hora: 21 h | lloc: Espai de Barrakes 

TABALADA 
hora: 21.30 h | lloc: Espai de Barrakes

CERCAVILA DE LES BÈSTIES 
hora: 22 h | lloc: Pl. de l’Onze de Setembre 

CORREFOC INFANTIL 
hora: 22 h | lloc: Pl. de l’Onze de Setembre 

80 PRINCIPALES
hora: 0 h | lloc: Espai de Barrakes 

DJ MAMAYÉ
A continuació | lloc: Espai de Barrakes

Dilluns 2
FESTA DE L’AIGUA
hora: 10.30 h | Lloc: Pl. de Ca l’Estruch

DINAR I BALL DE LA GENT GRAN 
hora: 14 h | Lloc: Pavelló d’Esports Maria 
Víctor

CONCURS DE CUINA  
DE SUPERVIVÈNCIA
hora: 16 h | Lloc: Espai Jove l’Escorxador

LUDUS
hora: 18.30 h | Lloc: El Pati

BALKAN PARADISE ORCHESTRA 
Concert familiar
hora: 20 h | Lloc: Espai de Barrakes 

CONCERT DE JAZZ  
amb Koko Jean & The Tonics
hora: 20 h | Lloc: Pl. de la Vila

CASTELL DE FOCS 
hora: 22.30 h | Lloc: Espai de Barrakes  

MIQUEL DEL ROIG
A continuació | Lloc: Espai de Barrakes 
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L’alumnat del PFI-PTT presenten  
els seus projectes de final de curs

E ls i les alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI), 
en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) d’Auxili-
ar de vendes, Oficina i Atenció al públic van presentar els 

seus projectes de final de curs a l’Auditori de Can Cortès el pas-
sat 21 de juny. Sis alumnes han elaborat un projecte de creació i 
gestió d’una empresa on es fusionava tota la feina i aprenentat-
ges que han rebut al llarg del curs. 

L’alumnat va presentar el logotip de l’empresa, el material i vídeo 
promocional, el plànol de l’establiment etc. També van repartir fu-
lletons informatius i un obsequi entre el públic assistent. Entre els 
comerços presentats hi havia des de perruqueries, un gimnàs, boti-
gues de roba o una botiga d’alimentació d’Ucraïna.  En l’acte hi van as-
sistir les famílies dels i les alumnes i l’equip docent i tècnic del PFI-PTT.

El programa de PFI-PTT, que ofereix dues modalitats (Auxi-
liar de vendes, oficina i atenció al client i Instal·lació i manteni-
ment), s’adreça a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el 
títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). L’objectiu és que 
es reincorporin al sistema educatiu i continuïn els seus estudis 
en un cicle de formació professional o que s’incorporin al mer-
cat laboral, amb més possibilitats d’aconseguir una feina. De 
fet, al PFI-PTT es prepara els i les joves per a la prova d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i la nota obtinguda al PFI-
PTT compta en positiu en la prova d’accés. A més, durant el curs, 
l’alumnat realitza estades de pràctiques en diferents empreses. 

Tres alumnes 
guardonats al 
Certamen Atenea 
de treballs de 
recerca

T res alumnes de l’Institut Ramon Ca-
sas i Carbó han estat guardonats al 
Certamen Atenea 2018-2019, que re-

coneix els millors treballs de recerca de bat-
xillerat que realitzen els instituts integrats als 
Serveis Educatius del Vallès Occidental VIII.

Mònica Carvajal i Marc González van 
rebre el reconeixement pel treball “El vol 
d’Ícar” amb la tutoria de Lluís Rodríguez. 
Carvajal i González han fet un prototip 
d’home-avió i, aplicant els coneixements 
d’aerodinàmica i radiocontrol, l’han in-
tentat fer volar i conduir. Per altra banda, 
Aina Serra també va rebre reconeixement 
per “La biomecànica d’un xut” amb Juan-
jo Hernández a la tutoria. En aquest tre-
ball Serra ha estudiat la millor manera de 
llençar un xut a porteria en hoquei patins 
perquè tingui la màxima potència. 

Per part de l’Ajuntament van acompa-
nyar els i les alumnes, el regidor d’Educació 
Ignasi Fargas i l’alcalde Oriol Lozano que 
va donar la benvinguda a tots els presents 
a l’acte i va voler reconèixer “l’esforç, treball 
i afany d’investigació de tots els premiats.  

El Servei Comunitari  
rep un reconeixement  
per la tasca

E l Teatre de la Vila va acollir a princi-
pis de juny, l’acte de reconeixement 
a l’alumnat que ha realitzat l’assig-

natura curricular de Servei Comunitari 
durant el curs escolar 2018-19. Es tracta 
d’un projecte de voluntariat que vol pro-
moure que els alumnes de secundària ex-
perimentin i protagonitzin activitats de 
compromís cívic, aprenguin en l’exercici 
actiu de la ciutadania, i posin en joc els 
seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. 

El servei comunitari permet desenvo-
lupar la competència social i ciutadana 
i promou valors instrumentals en l’exer-
cici de la ciutadania: compromís, actitud 
crítica, responsabilitat, esforç, respecte, 
participació, diàleg i a més, és una opor-
tunitat d’ús de l’aprenentatge. 

Enguany, els grups A i C de 4t d’ESO de 

l’Institut Ramon Casas i Carbó van par-
ticipar en el marc del projecte “Apro-
pem-nos als més grans”, al Punt TIC amb 
el projecte “Oci valuós per a la gent gran”, 
a Càritas en el projecte del magatzem 
d’aliments, a la Biblioteca Municipal, col-
laborant amb el Club de lectura; i a les Es-
coles Bressol El Sol i Patufet, fent suport 
a l’hora del conte i en activitats com els 
berenars i la celebració del carnestoltes. 

Per la seva banda, els alumnes de 3r 
d’ESO de l’escola Marinada, van realitzar les 
activitats al Centre “Els meus avis”, en el 
marc del projecte intergeneracional, a Cà-
ritas col·laborant amb el Gran Recapte i el 
magatzem d’aliments, a les escoles bressol 
El Sol i Patufet van iniciar col·laboració amb 
el taller de les Arts en els seus tallers de 
manualitats infantils, a banda d’activitats i 
projectes de la pròpia Escola Marinada.  

Centenars de persones surten 
per celebrar l’OK Lliga  
femenina de l’Hoquei Club
Durant la jornada també es va homenatjar al segon equip 
d’hoquei femení i a l’equip infantil de futbol sala femení

U na autèntica gentada va celebrar 
el 7 de juny que l’equip Generali 
HC Palau de Plegamans hagi es-

tat el campió de l’OK Lliga Femenina, la 
competició regular d’hoquei patins més 
important a l’Estat Espanyol. El triomf, 
aconseguit per segona vegada en la his-
tòria de l’Hoquei Club, també implica la 
classificació de l’equip per jugar la Copa 
d’Europa la temporada que ve.

La jornada també va servir per homenatjar 
al segon equip femení del HC Palau i a l’equip 
infantil de futbol sala femení, que van assolir 
els seus respectius campionats de Catalunya.

 
TRES EQUIPS CAMPIONS

Ja al Camí Reial, i a punt d’entrar a pla-
ça, els Deixebles del Dimoni de la Pedra 

Llarga van organitzar un passadís de foc 
i guspires per als tres equips campions. 
Finalment, i ja a la plaça de la Vila, les 
esperaven les Colles del Ball de Gitanes 
i l’Agrupació Sardanista. Ambdós grups 
van fer ballar el personal fins que les cam-
piones van entrar a l’Ajuntament per rebre 
un obsequi en el Saló de Plens

Al balcó de la Casa Consistorial els hi es-
peraven una representació de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans que va felicitar 
els tres equips pel triomf aconseguit, l’es-
forç i la dedicació. Tot seguit, les campiones 
i els equips tècnics van agafar el micròfon 
per dirigir unes paraules d’agraïment a l’afi-
ció que les aclamava des de sota. 

Un castell de focs va posar el punt i fi-
nal a aquesta gran festa de l’esport. 

La sèrie “Les de 
l’hoquei” de TV3 
es va gravar  
a Palau-solità i 
Plegamans

D illuns 29 d’abril es va estrenar la 
sèrie de TV3 “Les de l’hoquei”, la 
nova ficció creada per quatre es-

tudiants universitàries i que es va rodar 
a diferents escenaris de Palau-solità 
i Plegamans com el pavelló municipal 
d’esports Maria Víctor. 

La sèrie es va presentar als cinemes 
Verdi abans de la seva estrena a TV3 amb 
una roda de premsa i la projecció del primer 
capítol. A l’acte van assistir gran part dels i 
les protagonistes de la sèrie juntament 
amb bona part de l’equip creatiu, tècnic i 
directiu. Van assistir a l’acte algunes de les 
jugadores de l’Hoquei Club Palau que van 
actuar com a dobles d’hoquei a la sèrie.

“Les de l’hoquei” gira al voltant d’un 
equip d’hoquei patins femení. Set joves 
jugadores d’aquest esport i la seva nova 
entrenadora lluitaran per salvar la secció 
femenina del seu club, al mateix temps 
que intentaran trobar el seu lloc, tant 
dins de l’equip com a la seva vida. 

El pavelló d’esports Maria Víctor s’ha 
convertit en la sèrie en el pavelló del club 
Patí Minerva, on també sortiran escenaris 
exteriors del municipi com l’església de 
Santa Maria de Palau-solità o carrers del 
centre de la vila. 

La sèrie que ha finalitzat aquest mes de 
juliol amb 13 capítols i amb gran èxit d’au-
diència a la seva franja ha traspassat les 
barreres de la televisió, ja que ha estat una 
sèrie transmèdia. En acabar els capítols, es 
podia seguir la vida de les protagonistes a 
través dels seus perfils a les xarxes socials 
com l’Instagram. A més, les noies de l’equip 
també ha tingut el seu propi grup privat de 
missatgeria instantània. En aquest cas, les 
del Minerva parlaven a través d’un canal a 
Telegram on els espectadors s’hi podien 
subscriure per no perdre’n cap detall de què 
es deien entre elles, com es donaven ànims 
o com afrontaven els reptes del dia a dia. 

Les noies de l’infantil  
del Club Futbol Sala  
campiones de la Copa Catalunya

T emporada rodona per l’esport fe-
mení de Palau-solità i Plegamans. 
D’una banda l’equip infantil feme-

ní del Club Futbol Sala Palau-solità i Ple-
gamans s’ha proclamat campió de Ca-
talunya. A més, dues jugadores de l’HC 
Palau d’hoquei, Júlia Vilarrasa i Mariona 
Colomer han guanyat el campionat d’Es-
panya sub 18 amb la selecció catalana 
d’hoquei. 

Per altra banda, l’equip pre-benjamí del 
Futbol Sala de Palau-solità i Plegamans, ha 
estat sots-campió de la Copa Catalunya. 

Des de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans es vol felicitar tant a la Júlia 
Vilarrasa i la Mariona Colomer, del Gene-
rali HC Palau; a les noies de l’equip infantil 
del Club Futbol Sala Palau-solità i Plega-
mans; i als nois del pre-benjamí del Club 
Futbol Sala Palau-solità i Plegamans. 
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Unes 110 persones  
assisteixen a les jornades  
esportives de la Gent Gran 

L es jornades esportives de la Gent 
Gran van tenir una gran acollida a 
mitjans del mes de maig a la pista 

exterior del pavelló municipal. Unes 110 
persones van bellugar el cos a través de 
coreografies amb músiques conegudes 
i durant poc més d’una hora es va anar 
conduint el públic perquè connectessin 
i expressessin les seves emocions. 

Els lemes d’aquestes 
jornades van ser “Con-
necta’t amb alegria, Allibera les teves 
emocions i Connecta’t amb la força de 
la vida. 

Al final de l’acte es va repartir una 
cantimplora per tots els assistents a les 
jornades esportives, que va servir com a 
obsequi per la seva participació.  

L’exercici atreu  
centenars de persones  
a la Festa de l’Esport 2019
La IV Caminada Nocturna va ser l’esdeveniment  
més multitudinari amb 600 persones participants

L ’esport va ser el protagonista els dies 1 
i 2 de juny a Palau-solità i Plegamans 
amb la Festa de l’Esport 2019. Un any 

més, la festa ha estat molt participativa.
Com cada any, un dels actes més multi-

tudinaris va ser Caminada Nocturna, que en 
aquesta quarta edició es confirma com un 
dels actes més participatius, amb 600 perso-
nes inscrites, el doble que ara fa quatre anys.

Els caminants van fer un recorregut 
d’uns 7,6 km, amb un desnivell acumulat de 
157 metres, sortint a les 21 hores del Pavelló 
Municipal d’Esports Maria Víctor. 

En aquesta edició, la Caminada va fer 
el clàssic avituallament a la Masia de Ca 
n’Arimon. 

CAP DE SETMANA D’ESPORTS
La Festa de l’Esport va començar amb 

la cloenda de les Caminades “Caminar és 
fer salut”, i va continuar amb el Torneig de 
Bàsquet Vila de Palau al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor i amb el II Draft RFEP 
Femeni Absolut 2019 d’Hoquei Patins. 

A la plaça de Ca l’Estruch, van tenir lloc 
tota mena d’esports i jocs: Inflables, Rocò-
drom, taller de zumba, Bubbe futbol, Gladia-
tor, Airboots, exhibició d’esports de combat i 
balls en línia, patinatge artístic, i circuits per 
treballar la tècnica del atletisme.

Un dels últims actes va ser el Festival 
de Cloenda de les Activitats Esportives 
Municipals. Desenes de ballarines i alguns 

ballarins van demostrar tota mena de core-
ografies i balls. Un nombrós públic va gau-
dir amb l’espectacle a la pista. Per finalitzar 
es va disputar el Campionat de Catalunya 
de Bàsquet en Cadires de Rodes va tancar 
la Festa de l’Esport. L’equip guanyador va 
ser el Club Esportiu Costa Daurada. 

Can Cladellas, Can Maiol, Can Llonch i Sant 
Genís estrenen nous fanals amb tecnologia LED 

L ’Ajuntament ha renovat recentment 
una part de l’enllumenat públic dels 
barris de Can Cladellas, Can Maiol, Can 

Llonch i Sant Genís. L’actuació als diferents 
barris ha estat canviar part de l’enllumenat 
públic antic per nous fanals LED, el consum 
elèctric dels quals és un 5% menor respecte a 
les làmpades de vapor de sodi -considerades 
també de baix consum-. Aquesta actuació 
aconsegueix que el 34% dels punts de llum 
de Palau-solità i Plegamans sigui de LED. 

En aquesta fase s’han renovat 72 punts de 
llum del barri de Can Cladellas amb làmpades 
LED, els carrers afectats són el de la Sagrera, 
el camí de Santa Magdalena, el camí de Can ri-
era, el passatge del camí de Can Riera, el carrer 
dels Templers, el carrer de Jaume I, el passat-
ge de Can Cladellas i el carrer de l’Abat Oliva. 

Pel que fa al barri de Can Maiol, s’han 
substituït un total de 82 punts de llum amb 
làmpades LED. Els carrers afectats per aques-
ta intervenció són el carrer dels Boters, carrer 

dels Flequers, carrer Sant Joan, carrer de la 
Llibreteria, rambla de Sant Isidre, carrer del 
Migdia, carrer dels Rajolers, carrer dels Ofi-
cis, passatge rambla Sant Isidre i el passatge 
carrer de l’Orfebreria. A més, en aquest sector 
properament es realitzarà una millora de la 
zona verda on es substituiran les 13 lluminàri-
es actuals per noves de LED i s’instal·larà una 
nova columna d’il·luminació per millorar la 
zona del camp de futbol. 

En el barri de Can Llonch s’han substituït 
un total de 62 punts de llum a LED, els car-
rers afectats han sigut el de Sant Joan, Joan 
Fuster, passeig Vicenç Albert B, el carrer 
Montserrat Roig, la plaça Ball de Gitanes i la 
plaça Mercè Rodoreda. 

Per acabar al barri de Sant Genís, la inter-
venció està a punt de finalitzar i s’acabaran 
substituint un total de 81 punts de llum a LED, 
a més en aquest cas s’ha fet una reforma de la 
xarxa de terra la qual amb el pas del temps es-
tava malmesa i era necessària la seva substi-

tució per garantir la seguretat de la instal·lació. 
Els carrers afectats són el camí Reial, el carrer 
de Sant Miquel, el carrer Colom, el carrer Sant 
Genís, la plaça de l’Alzina, el carrer Juli Garreta, 
carrer Arquitecte Puig Boada, rambla del Molí, 
plaça sant Genís, l’avinguda Nostra senyora 
de Montserrat i el passatge Camí del Molí. 

També s’han substituït 20 punts de llum 
als carrers Arquitecte Sert, Arquitecte Puig 
Boada i Dr. Trueta de la zona darrere el Pavelló 
Municipal d’Esports. 

Aquestes actuacions s’emmarquen en les 
iniciatives contínues que realitza l’Ajuntament 
per millorar la il·luminació pública i l’eficièn-
cia energètica. La inversió total en la millora 
d’aquests 330 punts de llum és de 221.930,6 €.  

18.000 € per famílies en  
situació de vulnerabilitat 

C ASSA, l’empresa concessionària del servei de subminis-
trament d’aigua posa a disposició de l’Ajuntament fins a 
18.000 € anuals per cobrir el cost dels rebuts de l’aigua 

per persones en situació de vulnerabilitat econòmica. 
Els Serveis Socials de l’Ajuntament acreditaran a CASSA 

els veïns i veïnes que tenen dret a rebre aquesta ajuda per la 
seva vulnerabilitat econòmica o social. El conveni signat entre 
les dues parts estableix que de l’import total, 9.000 euros van 
a càrrec de la pròpia concessionària, i la resta, s’assumirà per 
part de la Corporació Local dintre de les partides d’ajudes d’ur-
gència. L’aplicació dels ajuts serà per als imports deguts als 
conceptes de quota de servei i consum d’aigua així com per a 
la resta d’imports de la factura de l’aigua que es meritin. 

10.000 € per intervencions 
a la Comanda Templera 

L ’Ajuntament va signar el maig un acord preliminar de col-
laboració amb la propietària de la Comanda Templera de 
Santa Magdalena perquè s’aportin 10 mil euros destinats a 

fer front els treballs d’eliminació de la vegetació arrelada en els 
elements arquitectònics. En aquestes intervencions hi haurà d’in-
tervenir un tècnic en conservació-restauració, per garantir que l’ac-
tuació permeti consolidar els elements que quedin desprotegits.

Aquests 10.000 euros d’ajuda surten d’una partida dels pres-
supostos municipals que permetrà evitar riscos i perills deri-
vats de l’estat de l’immoble. Es preveu que els treballs es puguin 
dur a terme en els pròxims sis mesos. Més enllà dels treballs 
immediats, la rehabilitació de la Comanda Templera requereix 
d’una major inversió. 

Aquesta substitució preveu 
una reducció d’entre un 60% i 

un 70% del consum elèctric
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Seguim treballant!

Volem expressar una vegada 
més el nostre agraïment per 
la confiança que ens ha estat 
atorgada per més de 1.850 pa-
lauencs i palauenques. 

Des del PSC volem destacar 
que tot i que no ha estat pos-
sible esdevenir la primera força 
per una diferència de 93 vots, 
ens felicitem per recuperar 
percentatges de vot anteriors 
a 2011, havent-hi incrementat 
els suports respecte a les elec-
cions municipals de 2015.

Per això, entenem que davant 
l’absència de victòria contun-
dent per part de cap formació, 
la ciutadania de Palau va rei-
vindicar el passat 26 de maig 
la necessitat de normalitzar el 
diàleg institucional a fi de cer-
car consensos que beneficiïn 
la vila i sobretot la ciutadania, 
durant els pròxims anys.

No obstant això, veiem neces-
sari recordar que les experi-
ències passades basades en 
pactes excloents en clau muni-
cipal que només tenien com a 
objectiu deixar fora al PSC, han 
estat experiments que ens han 
portat els dies més grisos per a 
Palau i la seva gent.

Tampoc volem perdre l’opor-
tunitat de reafirmar el nostre 
compromís de continuar treba-
llant des del rigor i la solvència, 
per seguir fent de Palau-solità i 
Plegamans una vila que tingui 
com a màxima prioritat el ben-
estar dels seus veïns i veïnes 
sense excepcions. #Compro-
mísxPalau 

La il·lusió d’iniciar un 
nou camí per donar ser-
vei a les persones

La ciutadania, el passat 26 de 
maig de 2019, va expressar lliu-
re i sobiranament a través de 
les urnes la seva voluntat de 
canvi en la gestió municipal; la 
reducció de grups municipals 
amb representació al consisto-
ri en el mandat que ara comen-
ça, esdevé un repte important 
pels que sí hem obtingut repre-
sentació, doncs és responsabi-
litat nostra assolir que la feina 
es faci per a tots els vilatans.

És en aquest sentit que Junts 
per Palau-solità i Plegamans, 
des del moment en que es van 
saber els resultats, vam en-
tendre que qui havia de tenir 
l’alcaldia havia de ser la llista 
més votada, tot respectant els 
resultats de les urnes, i que si 
aquesta llista ens volia al go-
vern per ajudar a tirar endavant 
el projecte de poble que amb-
dues formacions portàvem 
a llurs programes electorals, 
segur que arribaríem a acords 
per fer-ho possible. Entenem 
que és important que el poble 
tingui un govern fort i estable 
per tirar endavant els projectes 
de futur que necessita.

El nostre projecte és transver-
sal, del poble i pel poble, amb 
esperit de servei per a totes les 
persones, i aquest és el nostre 
compromís: JUNTS fer un po-
ble millor per a tothom. 

PSC Junt x Palau PrimàriesC’sERC

Victòria majoritària de l’inde-
pendentisme el 26M. 10 inde-
pendentistes d’un total de 17. 
Una sola regidora de Primàries, 
però tossudament alçada en el 
compliment, irrenunciable, del 
mandat de l’1-O. Acompanyada 
d’un excel·lent equip i amb ple 
convenciment de la necessitat 
d’una  regeneració democràti-
ca, esperem fer un bon servei 
a la comunitat i demostrar que 
SÍ és possible fer una política 
diferent de la de sempre.

Creiem que és fonamental que 
la ciutadania senti la seva veu 
representada en les decisions 
municipals i, per tant, aquest 
és un compromís amb els nos-
tres votants. La nostra assem-
blea com a eina d’informació i 
participació. La no renúncia als 
principis republicans per la via 
de la independència, la denún-
cia de la conculcació, de drets 
democràtics i fonamentals a 
Catalunya i la condemna d’una 
repressió sense precedents, 
seran fites a guanyar des de 
l’ens municipal. Transparència i 
llenguatge planer que desper-
tin la confiança i el suport al 
projecte de Primàries.

És fonamental per a nosaltres 
ser fidels als nostres principis 
regeneradors: fer política de 
baix cap a dalt. Des del poble a 
les institucions, senzillament.  

Acabamos de iniciar Julio y 
atrás quedan las elecciones 
municipales del pasado día 26 
de mayo. El equipo de gobierno 
municipal ya esta constituido y 
por delante quedan casi 4 años 
de legislatura.

Desde Ciudadanos queremos 
agradecer el apoyo recibido de 
todas las personas que han con-
fiado en nuestro proyecto. No 
hemos podido mejorar el núme-
ro de concejales a pesar de ha-
ber incrementado el numero de 
votos en 299, lo que representa 
un 51% más que en el 2015, año 
en que obtuvimos 585 votos. 

Para los próximos años, nues-
tro compromiso es de colabo-
ración con el equipo de gobier-
no para aquellos asuntos que 
sean de competencia muni-
cipal y representen, a nuestro 
entender, una mejora para el 
municipio y sus habitantes.

Es nuestra intención a lo largo 
de la legislatura, presentar pro-
puestas recogidas en nuestro 
programa electoral, que en-
tendemos de interés general 
y que puedan tener un amplio 
consenso de los grupos muni-
cipales.

Somos conscientes de las 
diferencias ideológicas que 
mantenemos con el gobierno 
actual en lo que se refiere a 
modelo de estado, por lo que 
nos mantendremos vigilantes 
ante cualquier tentación de 
sortear la ley o las competen-
cias que tenemos asignadas 
como ayuntamiento. 

Amb les piles carregades 
pel nou mandat

El passat 15 de juny es va inau-
gurar un nou període republi-
cà després que la candidatura 
d’ERC-AM guanyés les elecci-
ons municipals amb 6 regidors/
es i acordés un govern fort, plu-
ral i paritari amb JuntsxPalau. 
Un govern que ha començat 
a fer les primeres passes per 
redreçar el rumb del municipi 
i treballar pel benestar i el pro-
grés de tots els veïns i veïnes, 
per un poble més obert i amb 
canals d’informació efectius en-
tre la ciutadania i els represen-
tants polítics. L’acord de govern 
signat entre ambdós partits ja 
estableix les bases d’aquells 
projectes que, a parer nostre, 
són prioritaris; per exemple la 
municipalització de serveis tan 
essencials com l’abastament 
d’aigua, la recollida de residus 
i una millora en la comunicació 
institucional reforçant la trans-
parència i la imparcialitat. 

En aquestes tres setmanes al 
capdavant del consistori han 
estat molts els reptes que ens 
hem trobat sobre la taula i, mal-
grat això, hem començat a trac-
tar temes tan urgents com la re-
organització de la policia local, 
perquè ens vam comprometre 
a treballar-hi des del minut zero. 
Constància i perseverança són 
els dos elements que ens porta-
ran a fer possible l’anhelat canvi 
que tot just s’inicia. 

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut 
inserit pels diferents grups municipals. Aquests 
textos tan sols expressen la seva opinió i no pas 
la de l’Ajuntament.

Els plens municipals són l’últim dijous de cada mes al Saló 
de Sessions de la casa consistorial. Hi pots assistir presen-
cialment o seguir la sessió plenària en directe a través de 
Ràdio Palau 91.7 FM o radiopalau.cat.

Els resultats de les votacions de cadascún dels punts del 
Ple els tindràs a l’instant al canal Twitter de l’Ajuntament  
@palauplegamans

REGlDORS I 
REGIDORES
EQUIP DE GOVERN
Oriol Lozano (ERC)  
Alcalde, Regidor d’Esports i 
Recursos humans.

Eva Soler (ERC)  
1a Tinença d’Alcaldia d’Educació 
i Cultura. Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Cultura i Patrimoni i 
Comunicació i Transparència. 

Patricia Freire (ERC)  
2a Tinença d’Alcaldia de Justícia 
Social. Regidora d’Acció social, 
Igualtat i Dones, Gent Gran i 
Habitatge. 

Laura Navarro (JuntxPalau)  
3a Tinença d’Alcaldia d’Ocupació 
i Benestar. Regidora d’Empresa 
i Ocupació, Via Pública, Espais i 
Jardins. 

Ignasi Fargas (ERC)  
4a Tinença d’Alcaldia de Ciutadania. 
Regidor d’Educació, Participació i 
Joventut.

Jordi Pujol (JuntxPalau)  
5a Tinença d’Alcaldia de Territori. 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i 
Consum. Portaveu grup municipal.

Miriam Portillo (ERC)  
Regidora de Serveis Municipals, 
Economia. 

Jordi Plaza (ERC)  
Regidor de Medi Natural, Gestió 
ambiental i Pagesia, Festes 
Populars, Fires i Mercats. Portaveu 
grup municipal. 

Ovidiu Popescu (JuntsxPalau) 
Regidor de Comerç i Turisme, 
Mobilitat i Transport. 

OPOSICIÓ
Marc Sanabria Robledo (PSC) 
Portaveu. 
Carmen Sanz Cabero (PSC)
Ignacio Martínez Rivas (PSC)
Joana Sánchez Giménez (PSC)
Miguel Ángel Cañizares Gómez 
(PSC)
Juan Martín Nieto (C’s) 
Andrés Martínez Palacio (C’s) 
Portaveu. 
Núria Solà Bujons (Primàries) 
Portaveu.  

Si voleu contactar amb els regidors i 
regidores de l’Ajuntament, podeu tru-
car al telèfon 93 864 80 56 o escriure 
al correu electrònic info@palauplega-
mans.cat. 

A www.palauplegamans.cat hi figuren 
resums biogràfics de tots els membres 
del Ple Municipal i formularis individu-
als per contactar-hi.
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Paloma
Valdivia
Responsable Punt TIC de Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte:
C/ Folch i Torres, 86 porta 11
673 31 21 25 · punttic@palauplegamans.cat

Horari d’atenció a l’usuari i d’espai obert: 
 Dilluns i Dimarts de 16 a 17 h 
 Dimecres de 13 a 14 h
 Divendres de 10 a 11.30 h

Paloma - @hurukuta 
Punt TIC - @PuntTIC

“Volem la sobirania de la ciutadania respecte a les tecnologies,  
tenir una mirada critica, fer servir les tecnologies per canviar  
el context, per millora una idea, etc.”

L a Paloma Valdivia va néixer al Perú 
però ja fa 10 anys que viu a Palau-so-
lità i Plegamans. Va venir a Catalunya 

per fer un Màster de Gestió i Planificació 
Educativa i després ja s’hi va quedar per fer 
un Doctorat en Educació dins la Pedagogia 
social. La seva línia d’especialització de re-
cerca són les tecnologies. 

Actualment combina la seva feina com a 
part responsable del Punt TIC amb professo-
ra a la Universitat Autònoma de Barcelona 
en diferents graus de la facultat d’educació. 

Com va sorgir el Punt Tic de Palau-solità i 
Plegamans? El Punt Tic com a projecte va 
néixer l’octubre del 2010 dins d’un projecte 
del Palau Avança i desprès de presentar 
una subvenció a la Generalitat per conces-
sió de la creació de punts tecnològics. Tam-
bé era el meu projecte de treball de màster 
de la universitat de Gestió i Planificació en 
l’Educació i alhora és el projecte perma-
nent de l’ONGD Palau Solidari. 

Què és el que feu? El Punt TIC és un espai pú-
blic, obert per tothom que està dividit en tres 
branques. La primera branca és donar accés 
a internet a la ciutadania, que no té, no vol o 
no pot connectar-se o tenir internet a casa. 

També és un punt de participació on la gent 
pot venir a aprendre i a compartir entre iguals, 
fomenten molt l’aprenentatge entre iguals a 
partir de diferents projectes que fem; forma-
cions bàsiques correu electrònic, navegació 
o seguretat per internet. La tercera branca és 
l’apoderament de les tecnologies, volem la 
sobirania de la ciutadania respecte a les tec-
nologies, tenir una mirada critica, fer servir les 
tecnologies per canviar el context, per millorar 
una idea i  a partir d’aquesta branca va sortir 
també el Projecte del Dimoni i les Pedres. 

Quin és aquest projecte? Del Dimoni i les 
Pedres és un projecte que va sortir d’un grup 
de persones molt engrescades i contentes 
de venir al Punt TIC. Hi va haver un moment 
que ja havien finalitzat tota la formació i vaig 
proposar fer alguna cosa relacionada amb la 
història de la vila de la qual sempre me’n par-
laven. A més, em vaig adonar que no coneixia 
tota la història de Palau-solità i Plegamans i 
per això vam decidir sumar els seus testimo-
nis orals amb la informació documental que 
hi teníem del poble. Vam digitalitzar-ho i millo-
rar-ho tot gràcies a la feina d’una historiado-
ra de l’art, que ens va enviar el Palau Avança. 
Aquesta professional li va donar la validesa al 
treball i va fer el material més didàctic.  

Com funciona? Van sorgir diferents punts 
del patrimoni del poble i vam crear tres rutes 
diferents, una bàsica, una més pel voltant del 
poble i una més extensa. Cada punt té un 
codi QR amb contingut de l’espai, informació, 
exercicis didàctics, etc. i després et mous a 
un altre punt i així successivament. També la 
gent pot anar al seu aire, la idea és que hi hagi 
un mapa amb tots els punts QR que existei-
xen. Vam afegir àudios enregistrats pels com-
panys de Ràdio Palau i per tant un cop arribes 
a un punt pots escoltar-lo i llegir-lo. 

En quin punt es troba el projecte ara? Hem 
fet una primera presentació al fòrum d’edu-
cació davant de totes les escoles i hem 
quedat que ens reunirem amb elles per 
validar les fitxes perquè es pugui fer les ac-
tivitats a les escoles. Moltes són basades 
en el learning by doing. De moment tot això 
està a la pàgina web (http://memoriapsip.
blogspot.com) i és obert perquè tothom 
ho faci servir. Estem doncs treballant con-
juntament amb diferents àrees de l’Ajunta-
ment per tirar-ho endavant. Actualment el 
projecte està en desenvolupament, no hi 
ha els plafons amb els codis QR encara, de 
moment estem testejant les rutes amb els 
codis impresos. 

El projecte socioeducatiu en el V Fòrum d’Educació

L ’auditori de la Masia de Can Cortès va acollir el V Fòrum 
d’Educació, la cita anual en què la comunitat educativa 
del municipi posa en comú projectes, idees i inquietuds. 

Va comptar amb la participació de Paloma Valdívia, encarregada 
del projecte “Del dimoni i les pedres”, eix central del fòrum d’edu-
cació, a més del suport del Joan Guimerà.

 El projecte de Paloma Valdívia, responsable del Punt TIC de 
Palau-solità i Plegamans i membre de Palau-solidari, ha estat re-
alitzat gràcies a la col·laboració de diferents agents del municipi 

relacionats amb el món associacionista, cultural, educatiu i el 
suport de l’Ajuntament.

Aquest projecte ha tingut com a objectiu la creació d’una pà-
gina web per difondre amb contingut multimèdia el patrimoni 
del municipi, alhora que desenvolupar contingut educatiu que 
faciliti el coneixement del poble i que representi un recurs útil 
per professorat i els i les alumnes en el coneixement del seu 
entorn. D’aquesta manera, s’estan elaborant codis QR als espais 
de referència d’acord a unes rutes preestablertes. 


