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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)
Desenvolupament Empresarial i
Ocupació (DESOC)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria
Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

EDITORIAL

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 Enrique Moreno
Tel. 93.864.93.26 /
655.991.365 / 655.991.364
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.864.90.35 / 93.593.74.01
Taxis Aguilar
Tel. 672.277.161

INFORMACIÓ:
Us informem que l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans ha canviat la centraleta telefònica i, per
tant, s’han modificat totes les extensions del personal
de l’Ajuntament. Preguem disculpeu les molèsties que
això us pugui ocasionar. Us recordem que el telèfon
del Consistori és el 93 864 80 56.

Teresa Padrós,
Alcaldessa

Són temps complicats i ho sabem. Des de l’Ajuntament,
tenim molt present les dificultats que estan passant
algunes famílies del municipi i hem volgut fer un esforç
considerable per intentar ajudar, en la mesura del
possible.
Per aquest motiu, i dins de les restriccions que ens
imposen des del Govern Central, hem fomentat la
creació de Plans d’Ocupació que hem centrat en
feines a la via pública i a la jardineria del nostre
municipi. Es tracta de quatre llocs de treball que
oferim durant sis mesos i que ens suposen un enorme
esforç pressupostari. Les persones contractades ho
són a partir de la coordinació de diferents serveis de
l’Ajuntament com Serveis Socials o el DESOC, per
tal d’aconseguir ajudar a les persones que més ho
necessiten.
El nostre esforç va una mica més enllà i també hem
subscrit el programa del Departament de Treball de
la Generalitat “Treball i Formació”. Mitjançant aquest
programa, podem contractar també durant sis mesos
quatre persones més que també estan en situació
d’atur i que, preferiblement, han de ser majors de
30 anys. Per tant, d’aquí a finals d’any tindrem vuit
persones treballant amb nosaltres gràcies als esforços
de tots. Durant uns mesos, aquestes persones veuran
alleujada una mica la seva situació.
Sabem que aquestes mesures no resoldran tots
els problemes que malauradament pateixen moltes
famílies del municipi amb membres en situació d’atur
i que no reben ja cap mena de subsidi, però per
aquestes famílies es tracta d’un ajut molt benvingut.
Des de l’Ajuntament fem tot el que està a les nostres
mans per estar al costat dels veïns i veïnes de Palausolità i Plegamans que més ho necessiten.
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: Celtica Papel. Repartiment:
Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.000 exemplars. Gratuït.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament crea llocs de
treball temporal mitjançant
Plans d’Ocupació
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha posat en
marxa els Plans d’Ocupació 2013 per a la contractació de
dos peons de construcció i dos peons de jardineria que
treballaran a les brigades municipals durant 6 mesos.

“Treballem
de forma
coordinada amb
Serveis Socials
per prioritzar a
qui realment ho
necessita”

Joan Segrelles,
Tinent d’Alcaldia
d’Economia

L’alcaldessa del municipi, Teresa Padrós, ha destacat
“el compromís i l’esforç de l’Ajuntament per ajudar
en la mesura del possible a les persones amb majors
dificultats”.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet un important
esforç econòmic per poder oferir aquests quatre llocs de
feina temporal tot i que el Govern de l’Estat va aprovar
una nova legislació que impedeix la
creació de nous llocs de treball.

es podien presentar fins el passat dia 7 d’octubre.
Programa Treball i Formació
“Seguint amb aquest objectiu de foment de l’ocupació
al municipi, també ens hem adherit al programa Treball i
Formació del Departament de Treball de la Generalitat”,
explica l’alcaldessa, Teresa Padrós. “Estem fent tot el
que està a les nostres mans per intentar ajudar les
persones que més ho necessiten. Aquest programa
ens permetrà contractar quatre persones més durant
sis mesos”, afegeix.
Per fer-ho efectiu, el Plenari Municipal de setembre va
aprovar l’adhesió al Programa mixt Treball i Formació,
que està adreçat a persones aturades, prioritzant les
de 30 anys o més i que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi.
Ara s’espera l’aprovació de la subvenció per part del
Departament de Treball. I després serà el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) qui farà la selecció dels candidats. Per
aquest motiu és important que les persones del municipi
en situació d’atur estiguin inscrites al SOC ja que la tria
es farà directament entre les persones de Palau inscrites.
EVOLUCIÓ ATURATS PER GRUPS D’EDAT
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Per la seva banda, el Tinent d’Alcalde
d’Economia, Joan Segrelles, explica
que “el Desoc (servei d’ocupació
municipal) recull diàriament les
peticions de persones de Palau que
estan a l’atur i el que hem fet és
mirar quins serveis de l’Ajuntament
necessiten d’un reforç temporal
per poder donar respostes”. “A
més -afegeix- ho hem fet de forma
coordinada amb Serveis Socials per
atendre famílies del municipi que
realment necessiten aquest ajut”.
El 23 d’octubre es publicaran les
llistes definitives. Les sol·licituds
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ACTUALITAT
L’Ajuntament aprova la concessió de préstecs per a la
creació de micro-empreses i per a emprenedors
El Ple Municipal de setembre ha aprovat, per unanimitat
de tots els grups, obrir la convocatòria per a la concessió
de préstecs adreçats a la creació de micro-empreses i
per a emprenedors. L’objectiu d’aquesta convocatòria és
“el foment de l’ocupació al municipi”, segons ha explicat
el Tinent d’Alcalde d’Economia, Joan Segrelles. “Des de
l’Ajuntament estem fent el màxim per potenciar els
temes d’ocupació, i la creació d’aquests microcrèdits
en són una mostra”, ha afegit.

Les peticions s’han de registrar a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament, a la Plaça de la
Vila, 1. 08184 de Palau-solità i Plegamans. Per a més
informació, cal adreçar-se al DESOC, Desenvolupament
i Ocupació, al carrer Folch i Torres 88-90. Per telèfon
al 93 864 53 16 o per correu electrònic a desoc@
palauplegamans.cat

Els préstecs es faran efectius a partir d’una partida que
l’Ajuntament ha creat i que està dotada amb un import
global de 10.000 euros. “La idea és repartir aquesta
quantitat en crèdits de 1.000 euros sense necessitat
d’aval que ajudin als emprenedors a poder iniciar la seva
activitat. Volem donar suport al teixit productiu local i
incentivar la creació de nous projectes empresarials
generadors de riquesa i ocupació”, explica Segrelles.
Un cop aprovada ara la convocatòria, el termini de
sol·licitud finalitza el proper 20 de novembre.

Comencen les obres per ampliar el cementiri municipal
Durant el mes de setembre s’han iniciat els treballs per
ampliar el Cementiri de Plegamans, de titularitat municipal.
L’Ajuntament duu a terme les obres, que es preveu que
durin tres mesos, amb la finalitat de solucionar una situació
propera a la saturació.

“L’ampliació
sumarà 128
nínxols als 359
amb què compta
actualment el
cementiri ”

David Abascal,
Regidor de
Patrimoni,
Projectes i
Equipaments

David Abascal, Tinent d’Alcaldia de Comunicació i Atenció
Ciutadana i regidor de Projectes i Equipaments, subratlla
que “l’equip de govern ha treballat en el projecte des de
l’inici del mandat, conscient de la manca manifesta de
nínxols”. I és que tot i que ja s’hi va fer una ampliació
als anys 90, el municipi ha experimentat un increment
notable de població des d’aquella dècada. A més d’aquest
cementiri, la vila compta amb un altre, de titularitat
parroquial, el Cementiri de Santa Maria de Palau-solità.
El Cementiri de Plegamans disposa actualment de tres
nínxols lliures i sense estrenar d’un total de 359, si bé
compta amb una reserva de 10 per a determinats supòsits,
com casos de beneficència. A banda, el cementiri inclou un
columbari amb 48 cel·les on dipositar-hi urnes cineràries i
que es va construir a finals del 2011. Abascal recorda que

“la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix el
servei de cementiri com una de les obligacions que tenen
per llei els ajuntaments i és per això que aquesta inversió
és prioritària”.
El projecte
L’ampliació que ara s’engega sumarà 128 nínxols als 359
amb què compta actualment el Cementiri de Plegamans.
S’ubicaran en tres blocs que tindran una alçada de 4
nínxols. En un d’ells n’hi haurà 72; en el segon, 32; en
el darrer, 24. Per construir aquests blocs, el cementiri
sumarà uns 300 metres quadrats al recinte actual, que
ocupa una àrea aproximada de 1.300 metres quadrats.
L’ampliació del cementiri compta amb un pressupost de
64.398,64€.
La superfície que s’afegeix amb aquests treballs estava
ocupada fins ara per un vial asfaltat que donava accés a
una entrada secundària situada al costat oest del recinte.
L’ampliació s’ha projectat amb un disseny que respecta els
arbres existents en aquest indret, així que no seran talats.
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ACTUALITAT
Millores de via pública a La Sagrera i als entorns escolars
L’Ajuntament ha aprofitat els mesos d’estiu per fer obres
que millores la mobilitat i la seguretat de la via pública
del municipi. Entre elles, destaquen la nova vorera
que facilita l’accés a l’escola Can Cladellas amb total
seguretat per als vianants; la instal·lació d’enllumenat
amb tecnologia LED, que redueix el 50% el consum
elèctric; i les millores als entorns de tots els centres
escolars del municipi, amb senyalització més visual que
recorda que els vehicles han de circular a 20 km/h.

“Amb les obres a
La Sagrera culminem
un itinerari segur i
accessible per als
vianants de la zona
fins a l’Escola Can
Cladellas”

Carme Sanz,
Regidora de
Manteniment
d’Espais Públics

Als centres escolars, s’han pintat els passos de
vianants en vermell i blanc per fer-los més visibles.

S’ha fet una nova vorera per facilitar el pas dels veïns
de La Sagrera i Can Cladellas cap a l’escola

A l’entorn dels centres educatius també s’ha senyalitzat
la velocitat màxima de 20 km/h

A més de la nova vorera, s’han pintat els passos de
vianants i s’ha millorat l’accessibilitat de la zona

El barri de La Sagrera ha estat el pioner en la instal·lació
de llums amb tecnologia LED
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LA FESTA MAJOR EN IMATGES
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ACTUALITAT
Festa castanyera
Un any més amb l’entrada de la tardor ens trobem amb la
castanyada, l’època del fred i les fulles seques caigudes dels
arbres, tot i que últimament encara anem amb màniga curta.
Castanyes i moniatos una vegada més seran els protagonistes
de la Festa Castanyera, una festivitat que arriba a la seva
XIX edició. Enguany seguim amb la tradicional Mostra de
Moniatos Disfressats, on els més petits els guarneixen amb
la il·lusió de trobar-los exposats a la Plaça de Ca l’Estruch al
llarg de la tarda, gràcies a la tasca organitzativa de les AMPA
de les escoles bressol i de primària.
La festa es durà a terme el proper dissabte 26 d’octubre
a partir de les cinc de la tarda i estarà amanida amb
cants i balls familiars amb Olor de Tardor a càrrec de Pep
Puigdemont i Sidrus, junt amb les castanyes torrades gràcies
a la col·laboració dels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
acompanyades de moscatell i potser algun panellet de les
comissions de sisè curs que recullen fons pel típic viatge de
final de curs. Us convidem a tothom a gaudir d’una bona tarda
familiar dins del marc del cicle festiu popular i tradicional que
impulsa l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Èxit de públic i de participació en la 32a Fira Palau
Fira Palau, celebrada a Palau-solità i Plegamans els dies
20, 21 i 22 de setembre, va assolir de nou un èxit de
públic i de participació de les entitats del municipi.

“L’èxit és gràcies
a la col·laboració
entre
comerciants,
entitats i
Ajuntament”

Miquel Rovira,
regidor de Cultura,
Comerç i Turisme

Jordi Bachs, president de l’Associació de Comerciants va
manifestar que “l’objectiu de la Fira Palau és potenciar
el comerç local i el nom del municipi com a marca”. Tant
Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans,
com Miquel Rovira, regidor de Comerç i Turisme de
l’Ajuntament, van coincidir amb Bachs en la valoració

positiva de la 32a Fira Palau. “És una molt bona aposta
per al poble, Palau té marca i la fira, que està molt
consolidada, la potencia perquè és una de les millors
del Vallès” va manifestar l’Alcaldessa. El regidor Miquel
Rovira, en citar els ingredients de l’èxit, va posar l’accent
en “la col·laboració entre les entitats, els comerciants
i moltes altres persones a més a més de l’Ajuntament”.
L’estand de l’Ajuntament
En aquesta edició, l’Ajuntament ha fet una aposta per la
reutilització i l’aprofitament. A l’estand, es podia veure
exposat un hort vertical, fet amb ampolles de plàstic
reutilitzades, i els més petits podien fer tota una sèrie
de tallers amb materials reutilitzats. L’Ajuntament també
va organitzar una conferència de l’entitat Objetivo 50
adreçada a persones desocupades majors de 45 anys.
Un dels grans èxits de l’estand de l’Ajuntament va ser
l’exposició de fotografies de la Festa Major, visitades per
molts assistents. I, per altra banda, va cridar molt l’atenció
l’hort urbà que es va recrear, al voltant del qual es van fer
xerrades i taller per aprendre a fer-ne un a casa.
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ACTUALITAT
Finalitza el període d’exposició pública del POUM
Arrel de l’aprovació el passat
30 d’abril del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), es
va iniciar un període d’exposició
publica que va acabar el passat 14
de setembre.
Cal destacar que l’equip de govern,
des de la Regidoria de Territori
i Planejament, va dissenyar
un procés d’exposició
pública
pensat
per facilitar al màxim
el coneixement del POUM a la
ciutadania. L’objectiu creiem que
ha estat assolit ja que en finalitzar
el termini i analitzant els resultats,
quasi 400 persones han participat
a les 10 reunions sectorials i
s’han atès més de 170 visites
personalitzades a l’Ajuntament.
Amb
l’objectiu
d’informar
puntualment a la ciutadania del
desenvolupament de la tramitació del POUM, ara s’inicia
l’etapa d’estudiar, des dels Serveis Tècnics municipals,
totes les propostes sorgides de la ciutadania i de valorar
la seva inclusió o no en el document.

“Entre tots
farem el millor
document
possible per al
nostre poble ”

Àngels Marcuello,
regidora de Territori
i Planejament

S’han presentat 164 al·legacions, les quals agrupades per
la coincidència en el seu contingut queden reduïdes a 75.
La Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient, Àngels
Marcuello, ha valorat aquesta dada com a “positiva, si
tenim en compte la gran quantitat de sectors i temàtiques
que inclou la revisió del POUM i que, considerem, és el
resultat del treball minuciós que s’ha fet”.

Aquesta feina d’estudi de les al·legacions s’ha iniciat
amb el buidatge del seu contingut, un resum amb la
part dispositiva i la part resolutiva, i la incorporació de
la documentació corresponent a cada al·legació. Un cop
fet això, es valorarà quines s’han d’incorporar i quines
no al document final.
De forma paral·lela, es reclamaran els informes
necessàris a d’altres administracions que encara
manquen, ja que a data d’avui només s’han rebut
informes de 14 administracions de les 33 que s’han
sol·licitat. Algunes d’aquestes administracions, emeten
informes cabdals per a la millora del document, com ara:
Medi Ambient, Cultura, Transport i Mobilitat, Habitatge,
Educació, Patrimoni i d’altres.
“Per finalitzar el procès -explica Marcuello- es convocaran
les reunions necessàries amb Grups Municipals i
d’altres associacions en defensa del territori per tal de
què, entre tots, acabem elaborant el millor document
possible per al nostre poble, amb tots els detalls i
voluntats majoritàries contemplades”
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GRUPS MUNICIPALS

TREBALLEM PER A LES
PERSONES
Des del PSC tenim clara quina
és la nostra prioritat: són les
persones de Palau-solità i
Plegamans.
Mentre altres grups inverteixen
el seu temps en debats sobre
banderes i colors, nosaltres
treballem dia a dia per millorar
la situació de les famílies que
realment ho estan passant
malament i que no entenen
que els polítics ens perdem
en debats estèrils sobre
temes que no els afecten
directament.
Potser les nostres prioritats no
són les d’altres polítics, però
ho tenim clar. És el moment
de les persones, d’ajudar en
la mida del possible a qui no
té treball i necessita de forma
urgent ingressos. Amb aquest
objectiu hem fet un esforç des
de l’Ajuntament i hem posat
en marxa els Plans d’Ocupació
2013, per ajudar a famílies del
municipi que durant sis mesos
veuran més alleujada la seva
situació. Des de Serveis
Socials i el Desoc es treballa
en escollir les persones que
ho necessiten. Pot semblar
poc, però per l’Ajuntament
suposa un esforç i ho volem
posar de manifest.
Dins d’aquesta línia d’ajuts,
també ens hem subscrit al
pla Treball i Formació posat
en marxa per la Generalitat i
que ens reportarà quatre llocs
més de feina també durant sis
mesos. En total: vuit persones
del municipi que ara no tenen
ingressos i que tindran feina
durant uns mesos. Aquesta és
la nostra forma de treballar.
Aquesta és la nostra prioritat.

PLENS BUITS DE
CONTINGUT QUE NOMÉS
SALVA CiU
És una evidència: L’actual
govern de PSOE/ICV/VPSIP
no es veu prou capacitat
per emprendre iniciatives
importants en benefici del
nostre poble. Més enllà del
tràmit, que no poden defugir,
qui aporta idees, propostes
i contingut als plenaris
del Consistori és el Grup
municipal de CiU.
Només en els plens de juliol
i setembre -a l’agost no
n’hi ha-, CiU ha aconseguit
aprovar propostes com
la inclusió de clàusules
socials als processos de
contractació de l’Ajuntament,
o vetllar pel compliment
de la legislació catalana
en matèria de Comerç.
O també, adherir-nos al
Protocol en favor de les
persones i famílies víctimes
d’execucions hipotecàries
o desnonaments. I altres
propostes com defensar
els nostres clubs esportius
contra els atacs de la
Hisenda espanyola,
adherir-nos com a poble
al Pacte Nacional pel Dret
a Decidir, prestar suport
en defensa de la unitat de
la llengua als pobles de
la franja d’Aragó afectats
per l’invent del LAPAO,
exercir pressió contra el pla
hidrològic de l’Ebre plantejat
unilateralment per l’Estat, o
fer un reconeixement públic
a Vicenç Albert Ballester,
creador de la bandera
estelada.
Recordem, finalment,
que si enguany no s’ha
incrementat l’IBI, si s’han
aprovat bonificacions al rebut
de la taxa d’escombraries
a famílies monoparentals
o nombroses i a la gent
gran, o que els desnonats
per processos d’execució
hipotecària no hagin
d’abonar l’impost de la
plusvàlua municipal és,
també, per les propostes i
al·legacions de CiU!

DESPENALITZACIÓ DE
L’AVORTAMENT
El dia 28 de setembre
es commemora el Dia
Internacional per la
Despenalització de
l’avortament. És un dia en
que arreu del món milers de
persones surten al carrer per
exigir la despenalització de
l’avortament i defensar el
dret de les dones a decidir
sobre el seu propi cos.
Els darrers anys ens hem
manifestat en solidaritat amb
els moviments feministes
de molts països que
encara reclamen el dret a
l’avortament.
Però enguany també ha estat
un dia de lluita en la nostra
societat, ja que el Govern
de l’Estat torna a atacar a
les dones amb la imposició
d’una contrareforma de la
Llei de l’Avortament instigada
pel ministre Gallardón.
L’objectiu, derrocar la
legalitat vigent en base a
postulats ultraconservadors
liderats pel sector més
retrògrad de la jerarquia
eclesiàstica europea.
La restricció de l’avortament
que preveu el PP situarà els
drets de les dones de l’Estat
a la cua d’Europa, al nivell
de països que no subscriuen
els tractats internacionals en
matèria de drets humans, i
farà retornar els avortaments
de primera i de segona
segons el poder adquisitiu
de l’afectada.
En el proper Ple presentarem
una moció sobre aquest
tema. Creiem que és
necessari el debat i
alçar veus polítiques,
socials i institucionals
davant el despropòsit
ultraconservador.

La Estrategia de
Emprendimiento y Empleo
Joven incluye 100 medidas
contra el desempleo juvenil
y una inversión de 3.500
millones.
Gracias a este plan, aprobado
hace cuatro meses, 450
jóvenes al día han encontrado
empleo.
Aunque todavía no son
suficientes, los resultados
señalan que España va en la
buena dirección.
El fondo europeo de garantía
juvenil destinará 2.000
millones para empleo de
jóvenes españoles.
La ejecución de ese fondo se
producirá en enero y se aplicará
en los próximos cuatro años
a través de la Estrategia de
Emprendimiento.
Respecto al criterio de reparto,
se tendrá en cuenta la
situación de desempleo juvenil
en las distintas comunidades
autónomas.
Es el mismo método que sirvió
de base para el reparto del
fondo en Europa y por el que
España percibirá más dinero
que otros países de la UE.
El nuevo modelo de Políticas
Activas de Empleo incluye 350
objetivos que implican a todas
las administraciones en la
creación de empleo.
Las claves del plan son
la coordinación, eficacia y
transparencia para ayudar en
la búsqueda de empleo, con
una evaluación periódica de
resultados.
La lucha contra el desempleo
es un objetivo común que debe
contar con el apoyo, respaldo y
aportaciones de todos.
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REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa

MENYS DINERS,
MÉS IDEES
Any rere any les quantitats
que provenen de les grans
administracions minven en els
nostres serveis fent-los cada
cop més cars i insostenibles.
Tot i aquesta realitat, des
de la Veu del Poble estem
treballant en propostes viables,
reinvencions de serveis,
col·laboració privada i fins hi tot
en alternatives europees per a
continuar garantint els serveis
a la vegada que generem vies
de futur.
Ja tenim en marxa dos dels
tres grans plans que volíem
dur a terme: el Pla Local
de Joventut, el Pla Local de
Formació Permanent i finalment
el Pla Local d’Educació. Proba
de la contundència de la
bona feina i de la necessitat
d’aquest plans és que els dos
primers han estat aprovats
per unanimitat de tot el
consistori i, a l’igual que el Pla
Local d’Educació, s’han fet
intencionadament a camí entre
dues legislatures. Volem donar
continuïtat a aquest projectes
i que no depenguin de la visió
d’un color polític sinó de tot el
poble.
Aquest 2014 tenim el gran
repte de fer pel nostre poble un
gran eix educatiu entre tots i
totes, donar sortida pedagògica
a la cultura i al territori que ens
envolta i generar propostes
d’àmbit local que recolzin
l’educació a totes les edats.
L’educació és un present que
treballa pel futur. Participa-hi!

EL FUTUR QUE ENS ESPERA
Desprès de la reforma laboral
aplicada per el Govern Central,
els treballadors del nostre país
estan perdent la major part dels
drets fonamentals aconseguits
des de la Revolució Industrial
(segona meitat del s. XVIII) fins
fa tant sols quatre o cinc anys,
estem parlant de mes d’un
segle i mig d’anar conquerint
pas a pas uns drets per arribar
a una societat molt més justa i
que encara ho podia haver estat
molt més.
El fosc poder econòmic no té
sentiments i l’avarícia no té
límits i en poc temps i sobretot
des de la darrera Reforma
Laboral s’han perdut i encara
s’estan perdent més llocs de
treball que mai i els sous es van
reduint de forma alarmant, hi ha
empreses que arriben al 50%,
es treuen les pagues extres i
amb els EROS els treballadors
se’n van al carrer sense cap
compensació econòmica.
Davant d’això quin futur ens
espera?? ¡¡ absolutament
negre !!, sous mes baixos
vol dir menys ingressos a la
seguretat social, per tant menys
recursos per les pensions i
per la sanitat pública, per
posar tant sols l’exemple
de dues coses fonamentals
aconseguides amb “suor i
llàgrimes” desprès d’anys i
anys de reivindicacions i ara
s’ho ha emportat amb un obrir
i tancar d’ulls el “tsunami” de
la crisi i sobretot l’aplicació
de mesures econòmiques
salvatges pensades per
beneficiar tant sols el poder
financer i un entorn polític que
li fa d’escuder per no perdre
els seus privilegis, i el que es
perd no s’aconsegueix altre
vegada amb el mateix temps
en que s’ha perdut, tot el
contrari, poden tornar a passar
generacions sense els seus
drets bàsics garantits i sens
dubte tindran que tornar a lluitar
per aconseguir-los.
Fa pocs dies que a el Sr. Rajoy
en el Japó, (intenta’n vendre
el país), se li omplia la boca
argumentant les excel•lències
d’Espanya: “recuperació
econòmica”, gràcies a la seva
“reforma laboral”, (quina
hipocresia) “unes xarxes de
comunicació com cap altre
país del Mon” (això si, amb les
autopistes fent fallida i AVES i
aeroports inviables tancats) “un
gran potencial de treballadors”
(a l’atur esperant una feina,
encara que sigui per un rosegó
de pa) i a mes, centenars de
milers de joves amb títols
universitaris, (això si conformats
si és que se’ls hi doni feina a
ser “mileuristes”)
Per tant quin futur ens espera?
“negre”.

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat, Cooperació i
Consum
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i Polítiques
d’Igualtat
Juan Carlos Tinoco (LVdPSiP) Portaveu
3a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura
Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut
Joan Segrelles (PSC)
4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia i Règim Intern
Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i Ocupació
David Abascal (PSC)
5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació i Atenció Ciutadana
Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i
Equipaments
Miquel Rovira (PSC)
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme
Carme Sanz (PSC)
Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais Públics i Festes
Pedro Sánchez (ICV-EUiA)
Regidor de Gestió Ambiental, Medi Natural, Serveis i Transport i
Participació Ciutadana
OPOSICIÓ
M. Mercè Pla (CiU) Regidora
Josep M. Serraviñals (CiU) Regidor
Jaume Oliveras (CiU) Portaveu Regidor
Enrique Feitó (CiU) Regidor
Carme Rubí (CiU) Regidora
David Zambrana (PP) Portaveu Regidor
Mercedes Rodríguez (PP) Regidora
Miquel Truyols (ERC) Portaveu Regidor
Si voleu contactar amb els regidors i regidores a l’Ajuntament,
podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o al correu electrònic
info@palauplegamans.cat

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de maig de
2013 l’Ordenança Municipal reguladora de Sorolls i Vibracions,
es fa públic i podeu consultar el seu contingut a la pàgina web
de l’Ajuntament www.palauplegamans.cat
Aprovat per Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2013
del projecte d’obres anomenamt “Manteniment i reparació de
diversos vials del municipi de Palau-solità i Plegamans”, es
fa públic i podeu consultar el seu contingut a la pàgina web de
l’Ajuntament www.palauplegamans.cat
Aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de
data 25 d’abril de 2013 el Reglament d’Ús dels Equipaments
Culturals municipals de Palau-solità i Plegamans, es fa públic i
podeu consultar el seu contingut a la pàgina web de l’Ajuntament
www.palauplegamans.cat
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L’ENTREVISTA

Francesc Garcia

President del Futbol Club Palau-solità
i Plegamans

‘He engegat un canvi
dràstic posant com a
objectiu principal el futbol
base i la formació’
Francesc Garcia ha assumit la presidència del Futbol Club Palau-solità i Plegamans en l’any del centenari
de l’entitat. Ha estat directiu de clubs com el Sant Andreu, Sant Cugat i Sant Quirze, entre altres. Aquest
intermediari financer va fer un pas endavant quan l’anterior president, Jordi Grimau, va dimitir, el juliol
passat. Garcia és de Sant Quirze del Vallès, però està vinculat al club de la vila des de la temporada 20102011, quan el seu fill, Sergi Garcia, va ser fitxat per jugar al primer equip, on continua jugant.
El Club fa cent anys. Quins actes de celebració queden
per fer?
Volem fer un gran sopar amb totes les persones que
han tingut relació amb el Club. El farem probablement al
desembre o gener, i amb la col·laboració de l’Ajuntament
perquè ens cedeixi l’espai. Estem immersos ara en
l’organització d’una presentació especial de tots els
equips, si bé estem intentant que no se’ns dispari el
pressupost. Hem renovat l’equipació de tots els jugadors.
El patrocinador Play Soccer n’ha assumit el cost. També
hem fet un logotip especial amb el primer escut del club
i l’actual. A més, farem una edició especial del torneig
24 hores, al juliol. Per últim, tenim bastant lligada
l’organització d’un torneig al nostre camp amb equips
de base de clubs de primer nivell a Espanya. Tenim
converses bastant avançades amb l’Atlètic de Madrid, el
Vila-real i la Reial Societat.
Ha assumit la presidència al juliol. Nou rumb per al
Club?
Per suposat. He engegat un canvi dràstic posant com a
objectiu principal la formació i el futbol base, no podem
deixar-lo de banda per tenir un primer equip del nivell
del Sabadell o del Vila-real. Som un club de poble i
hem de partir del poble i dedicar-nos-hi. Hem creat una
estructura sòlida i professional des del punt de vista de
la formació. El nostre club té una estructura per tenir uns
400 jugadors en les diverses categories, i ara tenim unes
300 llicències -sense comptar els veterans- quan al juliol
no tornaven ni 150. Som el club més barat de la comarca
pel que fa a les quotes, i hem reduït les dels més petits.
Hem passat de tenir 5 a 25 nens a l’escola de futbol.
També vull fer un canvi en l’horari dels partits que pot
ser polèmic. El primer equip hauria de jugar dissabte a
la tarda i permetre que les categories del futbol base
disposin del camp diumenge al matí.
Es rebaixa l’ambició per al primer equip?
Estem en la 2a catalana i el nostre objectiu és mantenirnos-hi, ja que crec que és la idònia per al Club. Tot i
que ens classifiquéssim per pujar a 1a, hauríem de

renunciar-hi perquè les despeses es dispararien. Tenim
un pressupost global de 190.000€, dels quals bona part
se’n van a la Federació Catalana per a les despeses
de les competicions. En la 2a catalana competim amb
equips que tenen un pressupost de 140.000€ només
per al primer equip. En canvi, el nostre 1r equip només
suposa al voltant del 10% del nostre pressupost. Crec
que és la primera vegada en la història que el pressupost
per al futbol base supera el del primer equip.
Pocs dels jugadors que hi havia al primer equip
continuen aquesta temporada.
Dels 25 que hi havia l’any passat només continuen 3. Ara
l’equip té 17 jugadors gràcies a noves incorporacions,
algunes són cessions fetes a través de convenis puntuals
amb equips com el Terrassa o el Mercantil. Som l’equip
més jove de la categoria; l’edat mitjana dels nostres
jugadors és de 22 anys. El fet és que no podem gastar
el que no tenim i ja no hi ha jugadors becats, només
paguem dietes per fer front a despeses. Els esforços els
volem dedicar al futbol base. Si anem justos de jugadors
al primer equip, fem que hi juguin els del juvenil, cosa
que ja hem fet, on tenim un equip molt potent.
La formació és l’objectiu central. Amb quins criteris?
El primer és que els nanos estiguin contents, que s’ho
passin bé, formar-los i que competeixin, en aquest ordre.
No hem de ser excloents. Si un nen té un nivell baix el que
hem de fer és permetre que jugui i ensenyar-lo, ja anirà a
una categoria o altra segons el resultat. D’altra banda, el
joc net i l’esportivitat han d’estar al centre. Als jugadors
que tenen sancions per determinades conductes els hi
descomptem l’import de les dietes. També volem educar
al que és el pitjor del futbol, que són els pares. Hem
fet reunions i els hem fet signar un reglament intern:
prohibit cridar als jugadors, donar-los instruccions -sovint
errònies o completament ignorants- o dedicar-los males
paraules. Sé de casos en què es castiguen els nens o
se’ls hi dóna una premi segons si juguen malament o bé
i crec que això no pot ser, perquè juguen per passar-s’ho
bé i aprendre.

