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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.

Carme Sanz,
Regidora de Festes

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ja té preparada
una nova edició de la Festa Major. Enguany, i després
de la bona experiència de l’any passat, hem tornat a
repetir el model i el procés participatiu amb les entitats i
associacions del poble. Gràcies a la gran tasca que han
fet durant tot l’any el resultat el podreu gaudir del 29
d’agost al 2 de setembre.
Enguany us presentem una Festa Major DIVERTIDA. Sí,
en majúscules. Trobareu diversió per als més menuts de
casa, per al jovent, les persones adultes i la gent gran.
Gaudireu de novetats com el teatre, l’espectacle de circ
de carrer, la cursa de roba interior i les matinades.
També es dóna continuïtat a activitats més tradicionals
com el ball de gala de l’orquestra Maravella, les
havaneres i el concert de jazz, a més de la tradicional
Cursa Maria Víctor. Per altre banda es mantenen el
sopar de duro, el correbarres, la tarda castellera, la
sindriada, el correfoc, les gimcanes, l’empalmada, el
ball del confeti i la flashmob per la bona acceptació que
van tenir l’any passat.
Fins i tot, posem en marxa la Festa Major 2.0 que
traslladarà la festa a internet. Podreu portar el programa
a la butxaca, dir la vostra a Twitter i participar a un
concurs d’Instagram. Utilitzeu l’etiqueta #fmpsip a totes
les xarxes socials i feu-vos vostra la festa!
Així doncs, esperem que gaudiu al màxim del conjunt
de propostes que trobareu a les pàgines centrals de la
publicació.
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 organitza
cursos per potenciar les
possibilitats de trobar feina
El Servei de Desenvolupament Empresarial i Ocupació
(DESOC) de l’Ajuntament ha organitzat recentment dos
cursos, un de manipulació d’aliments i un altre d’operari
de carretó elvador (torero), “amb la voluntat de dur a terme
la formació necessària, sense perdre de vista la mala
situació del mercat laboral”, explica Joan Segrelles, Tinent
d’Alcaldia d’Economia i Règim Intern i regidor d’Indústria
del consistori. “Per aquest motiu - afegeix- apostem per
la formació en sectors en els que hi ha demanda de
treballadors”.
El cost d’aquests cursos “l’assumeix íntegrament
l’Ajuntament, donat el poc suport que estan donant les
altres administracions per fer formació. Hem de tenir
en compte que la formació és el que dóna eines a les
persones que es troben sense feina i cal fer-hi una especial
incidència”, manifesta el regidor.

Per la seva banda, Miquel Rovira, regidor de Comerç i
Turisme, anima les persones en situació d’atur a “aprofitar
al màxim la formació que s’ofereixen per tenir més sortides
laborals”.
Un total de 15 persones, empadronades al municipi
i en situació d’atur, van fer el curs d’operari de carretó
elevador, que va tenir lloc de forma intensiva el 12 de
juliol a Barcelona. El curs de manipulació d’aliments es
va realitzar a finals de juny. Van cursar-lo 25 persones,
que van omplir les places disponibles i van adquirir els
coneixements necessaris per treballar al sector alimentari
i saber els riscos associats a la manipulació de menjar,
la prevenció o com evitar intoxicacions, entre altres
qüestions. L’Ajuntament preveu organitzar properament
una altra edició del curs de manipulació d’aliments.

Es completa la impermeabilització de la coberta del pavelló
L’Ajuntament ha finalitzat recentment les obres per
impermeabilitzar la coberta de la nau oest del Pavelló
Municipal d’Esports Maria Víctor. Els treballs han tingut un
cost de 135.156,87€ i han consistit en la creació d’una
membrana impermeable sobre les xapes metàl•liques de
la coberta que evita les filtracions d’aigua i les humitats. Per
fer front a aquesta inversió, l’Ajuntament ha comptat amb
una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) de 75.000€, la resta se satisfà amb fons propis.
L’actuació s’ha completat amb la renovació de les plaques
de policarbonat de les lluernes que permeten el pas de la
llum natural a l’interior de la nau. La substitució d’aquestes
plaques es deu al seu deteriorament pel pas dels anys.
El regidor d’Esports, Miquel Rovira, explica que “aquesta
actuació és una llarga reivindicació de les entitats
esportives, per la qual cosa estan ara força satisfetes en
acabar-se el problema de filtracions d’aigua”. De fet, la
impermeabilització permet que l’Ajuntament pugui endegar
la reparació del paviment de la nau. “Estava previst renovar
el parquet durant aquest estiu, que és l’estació de l’any en
què deixa d’haver-hi activitat diària al pavelló”, detalla el
regidor abans de concretar les raons per les quals no es

podrà fer fins a l’estiu vinent: “Hi ha hagut un retard en el
finançament per fer els treballs i per això no dóna temps de
fer-los abans que es reprengui l’activitat habitual”.
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TOT PREPARAT PER A LA FESTA MAJOR!
Concurs del cartell de Festa Major
La Festa Major 2013 ja té el seu cartell. Enguany és obra de l’alumna del batxillerat artístic de l’Institut Ramon Casas i
Carbó Cèlia Mur. Enguany, tornen a repetir els protagonistes de l’any passat, una vaca i una cabra molt acolorits donen vida
enguany al programa de Festa Major. Des de fa dos anys, el concurs de cartells de Festa Major es circumscriu als alumnes
del batxillerat artístic de l’institut, “amb la voluntat de fomentar la participació dels més joves del municipi i donar visibilitat
als seus treballs”, esplica la regidora de Festes, Carme Sanz. Enguany, el segon premi és obra de Lorena Sánchez, autora
del cartell de la Festa Major 2012. I el disseny de Cristian Moya ha estat reconegut amb el tercer premi.

1er premi

2on premi

3er premi

PROGRAMA

Del 29 d’agost
al 2 de setembre

DIJOUS 29
19h | Parc Onze de Setembre
Acte institucional
19.30h | Plaça de la Vila
Actuació del quadre de ball de
l’associació
A continuació hi haurà el vi
d’honor
Organitza: Centre Cultural
Andalús
20.30h | Plaça de la Vila
2n Sopar de Duro
Tria el bàndol (Cabres, Vaques
o neutres) i porta’t el sopar.
Cal reserva prèvia.
Organitza: Cabres i Vaques de
Palau-solità i Plegamans
21.10h | Plaça de la Vila
Antipregó
Una alternativa políticament
incorrecta del pregó
Organitza: La
Descoordinadora
21.30h | Itinerant. Inici a la
plaça de la Vila
Correbarres de Festa Major
Preu: 9/10€
Vota la consumició que més
t’hagi agradat a la barraka

del Casal de Joves Enfarrats/
Ateneu la Bresca.
Organitza: Casal de Joves
Enfarrats
Col·labora: Ateneu la Bresca,
Centre Cultural Andalús,
Batukada Festukada, Steak
Band, La Teta, La Clau, Pipa
Pub, El Caliu, La Herradura
Gourmet i Bar Piscines.

DIVENDRES 30
11h | Parc Onze de Setembre
Concurs de pintura ràpida
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
11.30h | Plaça de la Vila
Festa de Bombolles
Organitza: Ateneu la Bresca

22h | Teatre de la Vila
Teatre: ‘Som una Noció’,
d’Òscar Orbezo, amb la
direcció de Jordi Purtí
Preu: 10€
Organitza: Farrigo-Farrago

17.30h | Parc Onze de
Setembre
Gimcana XXS

A continuació | Plaça de la Vila
Taller obert de ball de gitanes
Organitza: Colla del Ball de
Gitanes

17.30h | Sala Polivalent
Ball de la gent gran
Col·labora: Casal de la Gent
Gran

00h | Envelat
The Meerkat Troops
(guanyadors del concurs de
Música Jove) i Mendetz en
concert

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes, a càrrec
de la cobla Reus Jove
Organitza: Agrupació
Sardanista de Palau-solità i
Plegamans

Tot seguit | Envelat
Discoteca mòbil amb Àlex
Argemí

13h | Plaça de la Vila
Correaigua

19h | Parc Onze de Setembre
Gimcana XL

21h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major
A càrrec de l’Always Drinking
Marching Band
Tot seguit | Plaça de la Vila
Ballada de Gegants
Organitza: Geganters i
Grallers de Palau-solità i
Plegamans
21.30h | Espai de Barrakes ‘el
Corral’
Batalla de MC’s
Inscripcions una hora abans a
la barraka
Organitza: Casal de Joves
Enfarrats
22h | Itinerant. Inici: Plaça de
la Vila
Always Drinking Marching
Band
22h | Plaça de la Vila
Actuació d’A&D de
la companyia de ball
Arte&Danza
22.30h | Plaça de la Vila
Actuació de Fantasía
Flamenca i Cosa Wena
Organitza: Casa d’Andalusia
de Palau-solità i Plegamans
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PROGRAMA
22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
‘Do not disturb’ de Vaivén
Circo
23.30h | Itinerant. Inici: Plaça
de Ca l’Estruch
Always Drinking Marching
Band

18h | Plaça de la Vila
Tarda Castellera amb
els Castellers de Caldes,
Bordegassos de Vilanova i
Capgrossos de Mataró

ESCRIT ENTITATS

00h | Envelat
La Carrau i Ebri Knight, en
concert

Entre concerts | Espai de
Barrakes ‘el Corral’
Concurs de menjar flams
Inscripcions mitja hora abans,
al Corral de Cabres i Vaques
Organitza: Cabres i Vaques de
Palau-solità i Plegamans
Després dels concerts |
Envelat
Discoteca mòbil, amb Aberci
i Oriol
DISSABTE 31
7h | Plaça de la Vila
Matinades
Organitza: El Ramat
8h | Pavelló Municipal
d’Esports Maria Víctor
3x3 de bàsquet
Organitza: Atlètic Club
de Bàsquet Palau-solità i
Plegamans
9h | Sala Polivalent (fins a les
21h ininterrompudament)
5a Marató de Donació de Sang
de Palau-solità i Plegamans
Vine a donar sang, vine a la
marató: Amb una vegada no
n’hi ha prou!
Organitza: Banc de Sang i
Teixits, Associació de Donants
de Sang del Vallès Occidental
10h | Espai Jove l’Escorxador
Frikimajor 3
Organitza: La Descoordinadora
10h | Plaça de la Vila
El Petit Dalí, d’Únics
produccions
Espectacle familiar i musical
11h | Plaça de la Vila
Toc de Fusta
Imaginem i construïm instal·lacions
per jugar-hi petits i grans
11h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau, dia de portes
obertes
Preu del bitllet: 1€
Organitza: Associació Cultural
d’Amics del Ferrocarril Tren de
Palau
12h | Itinerant. Inici a la plaça
de la Vila
Funky l’Olla
Teatre musical de carrer
13h | Plaça de la Vila
Concert Vermut: Els Laietans
Hi haurà servei de bar
Organitza: Cabres i Vaques de
Palau-solità i Plegamans
17.30h | Itinerant. Inici: Passeig
de la Carrerada
Cercavila d’entrada a plaça
Organitza: Cabres i Vaques de
Palau-solità i Plegamans

Simultàniament | Plaça de la
Vila
Sindriada Popular
18h | Plaça de Ca l’Estruch
Mostra i passejada de motos i
cotxes americans
Organitza: Associació Country
Can Falguera
Col·labora: Associació
American Cars

19.30h | Plaça de Ca l’Estruch
V Marató de Country de Festa
Major
Organitza: Associació Country
Can Falguera
20h | Envelat - Aforament
limitat
Concert de Festa Major
a càrrec de l’Orquestra
Maravella
20.30h | Passeig de la
Carrerada
Cercavila Tabalada (itinerant)
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
21h | Plaça de Ca l’Estruch
Sopar Barbacoa
Dins la V Marató de Country de
Festa Major
Preu: 10€
Organització: Associació
Country Can Falguera
21h | Plaça Onze de Setembre
Tabalada
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
21.30h | Plaça de la Vila
Versots
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
21.30h | Plaça Federico García
Lorca
Actuació de Miranda
Fernández i Fantasía
Flamenca
Organitza: Casa de Andalusia
de Palau-solità i Plegamans
22h | Plaça de la Vila
Correfoc a càrrec dels
Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga, Diables Folls de
Palafolls i Asmodaics Goliaters
de Sant Fruitós de Bages.
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Continuació V Marató Country
de Festa Major
22.30h | Espai de Barrakes ‘el
Corral’
Actuació del quadre de ball de
l’associació
Organitza: Centre Cultural
Andalús
00h | Plaça de la Vila
La Banda del Coche Rojo
00h | Envelat - Aforament
limitat
Ball de Gala, a càrrec de
l’Orquestra Maravella

A continuació | Envelat
Discoteca mòbil, amb Óscar
Rubio

23h | Envelat
Escenari Boig amb la
companyia la Banda

01h | Espai de Barrakes ‘el
Corral’
Concurs de Titius
Inscripcions gratuïtes mitja
hora abans a la barraka del
Casal de Joves Enfarrats/
Ateneu la Bresca.
Organitza: Casal de Joves
Enfarrats

00.30h | Envelat
Ball del Confetti amb Búhos i
Orquestra Mitjanit

02h | Passeig de la Carrerada
Cursa de roba interior
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
DIUMENGE 1
8h | Itinerant
Tabalada despertador a
càrrec dels Tabalauencs
Organitza: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
9h | Al bosc de Can Pavana
XXXIII Cursa popular Maria
Víctor
Opció cursa participant
caminat. Per a més informació,
consulteu el web de
l’Ajuntament.
Preu 2,50€
10h | Al bosc de Can Pavana
Esmorzar popular
Preu 2,50€
Organitza: Agrupació
Sardanista de Palau-solità i
Plegamans
10.30h | Al bosc de Can
Pavana
Pavaventura, jocs tradicionals
i jocs follets
Bitlles, trencar l’olla, tirar
la corda, curses de sac,
rocòdroms, pont tibetà i tirolina
11h | Al bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes a càrrec
de la cobla Ciutat de Terrassa
Organitza: Agrupació
Sardanista de Palau-solità i
Plegamans
11h | Envelat
Campionat de dominó
Organitza: Centre Cultural
Andalús
14h | Plaça Federico García
Lorca
Gran Paella
Preu: 3€ - Podeu comprar el
tiquet durant tota la festa major
a la seu de l’entitat.
Organitza: Casa d’Andalusia
de Palau-solità i Plegamans
18h | Camp Municipal de
Futbol
F.C. Palau-solità i Plegamans
- Lliçà de Munt
Organitza: Futbol Club Palausolità i Plegamans
18h | Plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals
Organitza: La Descoordinadora
19.30h | Plaça de la Vila
Cantada d’havaneres a càrrec
dels Escamarlans de Palau.
Cantada d’introducció a càrrec
de Coral la Unió.

6h | Itinerant. Inici: Envelat
Empalmada amb la Sidral
Bass Band
Organitza: La Descoordinadora
Col·labora: Centre Cultural
Andalús
DILLUNS 2
11.30h | Plaça de la Vila
Lliurament premis Concurs
Pintura Ràpida
Col·labora: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
12h | Plaça de la Vila
Reggae per a Xics, amb The
Penguins
A continuació Ball d’Escuma
Col·labora: Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga
14h | Sala Polivalent
Vermut i dinar de la gent gran
Organitza: Casal de la Gent
Gran
17h | Plaça de Ca l’Estruch
V concurs de Cuina de
Supervivència
Veure notes a la pàgina
d’inscripcions
Organitza: La
Descoordinadora
20h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb Joan
Chamorro i Andrea Motis
Quartet
22h | Plaça de la Vila
Flashmob de passi-ho bé!
Organitza: Cabres i Vaques de
Palau-solità i Plegamans
22h | Espai de Barrakes ‘el
Corral’
Lliurament dels premis de
l’Albergínia Assassina
Organitza: Casal de Joves
Enfarrats
22.15h | Espai de Barrakes ‘el
Corral’
Projecció del recull de
fotografies del concurs
d’Instagram
23h | Espai de Barrakes ‘el
Corral’
Ball de Fi de Festa, amb
Miquel del Roig

Cinema a
la fresca

dissab
te 2
a la pla 4, a les 21h,
ça de la
Vila
Aventures
fantàstiques
169 minuts
A partir
de 7 anys
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GRUPS MUNICIPALS

EN DEFENSA DELS
AJUNTAMENTS...
Els i les socialistes ens
posicionem totalment EN
CONTRA de l’Avantprojecte de
Reforma de l’Administració
Local (ARSAL) proposada
pel PP i que té per objectiu
deixar als ajuntaments sense
competències bàsiques per
a la ciutadania. Aquesta
proposta representa un atac
sense precedents contra
l’autonomia local i és el camí
cap a la privatització dels
serveis públics. Demanem al
Govern de l’Estat que retiri la
seva proposta i que escolti les
reivindicacions històriques de
les entitats municipalistes.
Els Ajuntaments hem de
decidir lliurement si cedim
competències obligatòries a
una altra administració. Volem
prestar els serveis amb un
finançament just i suficient
que garanteixi la seva
qualitat. Per aquest motiu,
reivindiquem el paper dels
Ajuntaments com a govern i
administració més propera a
la ciutadania i prestadora de
serveis públics de proximitat
i de qualitat. A on haurà de
recórrer una persona quan
necessiti un servei d’educació,
ocupació o serveis socials, per
exemple?
Els Ajuntaments som Governs
Locals, formem part de
l’arquitectura institucional
del país, i per tant, exigim
respecte institucional.
Qualsevol reforma de
l’Administració Local s’ha de
fer amb consens.
És a partir de la fortalesa
del món local que hem de
construir el futur, i proposem
la creació d’un ampli bloc
social i polític per defensar el
municipalisme i la proximitat
com a valor bàsic per afrontar
els problemes reals de la
ciutadania.

PSOE/ICV-EUiA/VdPSIP:
DOS ANYS D’UN GOVERN
QUE DESFÀ I NO FA
Ja hem passat l’equador
de la legislatura. Dos anys
sencers que han servit
per demostrar que l’actual
govern municipal només s’ha
dedicat, de forma gairebé
obsesiva, a desfer moltes
de les obres i consecucions
del govern liderat per CiU,
en la legislatura anterior
només perquè les havien
fet uns altres. Despeses a
gust de l’actual alcaldessa,
innecessàries, com canviar
accesos a edificis o
suprimir arbres de la zona
de vianants; abandonar el
carril bici o la masia de can
Falguera sense donar-li cap
us; desmuntar la moderna
estructura operativa de
la Policia Local; i un llarg
etcétera que arriba, fins i
tot, a l’acomiadament d’una
treballadora del Desoc, que
s’ha d’encarregar de fer
polítiques per crear ocupació,
només perquè havia entrat,
mitjançant el corresponent
procés selectiu, mentre
governava CiU.
Mentrestant, des de
l’oposició CiU ha aconseguit
que l’IBI no pugi als
palauencs, que es bonifiqui
la taxa d’escombraries a
persones grans i famílies
nombroses, o que es defensi
els afectats per hipoteques;
per posar tres exemples que,
en lloc de desfer, també
es poden aportar beneficis
al poble. Almenys, l’actual
govern no pot anular la
dinàmica aconseguida entre
el 2007 i el 2011, quan
es creen els grups de les
vaques i les cabres, que tant
han contribuït a donar força i
sentit a les nostres festes i a
que sorgeixin noves entitats.
Gràcies a la gran implicació
de la societat civil i de la
inmensa majoria d’entitats,
s’aconsegueix una Festa
Major del tot participativa.
Des del Grup municipal de
CiU us desitgem que tingueu
una MOLT BONA FESTA
MAJOR 2013!

DEFENSEM ELS
AJUNTAMENTS

ESPAÑA ESTÁ MEJOR QUE
HACE UN AÑO

Enguany fa 34 anys de
les primeres eleccions
municipals de la recuperada
democràcia, de les que
van sorgir governs que van
ser els pilars per bastir
la democràcia municipal i
transformar els pobles i les
ciutats.
De mica en mica es van anar
aconseguint diferents serveis
d’àmbit municipal que han
estat importants instruments
per la cohesió social dels
municipis i del país.
Avui, la reforma dels
Ajuntaments que planteja
el PP pretén buidar-los de
competències, traspassant
molts serveis de gestió
municipal a les Diputacions,
institucions que no són
d’elecció directe, o a la
gestió privada.

La economía española está
en el arranque de un cambio
de tendencia y es por esto
que podemos afiramar que
estamos en la cuenta atrás de
la recuperación.

Aquesta reforma és un
atac al municipalisme; la
democràcia es construeix
principalment des de la
proximitat dels Ajuntaments,
la participació de la
ciutadania, la col•laboració
amb les entitats i el
compromís de regidors i
regidores escollits per la
ciutadania de compartir el
bo i el dolent del dia a dia
amb tota la gent del poble.
Qüestionar aquest model
de democràcia local és
atacar la mateixa arrel de
la democràcia. Debilitar els
ajuntaments vol dir debilitar
l’element central de l’estat
del benestar.
Des d’ICV-EUiA ens
oposarem a les reformes
que no reforcin el model
local amb els recursos
necessaris per fer polítiques
de proximitat i, mantenint
l’esperit del 79, defensarem
els Ajuntaments que són de
tots i de totes.

Con mucho trabajo y
perseverancia, España
alcanzará en poco tiempo la
recuperación del crecimiento
y el empleo. El camino de la
recuperación no es fácil, pero
lo positivo es que el rumbo es
el correcto y que las bases ya
están puestas.
La acción de Gobierno del PP
no es ni pesimista ni optimista,
es realista.
Estamos mejor que hace un
año, pero mucho peor que
el año que viene. No habrá
satisfacción alguna hasta que
el crecimiento y el empleo
no vuelvan completamente a
nuestro país, España.
La política del Gobierno
siempre será la misma, con
un mismo objetivo: volver al
crecimiento y el empleo.
Una política basada en tres
ejes claves: consolidación
fiscal, reformas en España y a
nivel europeo, para avanzar en
la integración y la financiación.
En esta tarea, el impulso
y la financiación de las
PYMES es una prioridad,
con reformas como la Ley de
Emprendedores o la Estrategia
de Emprendimiento.
El Gobierno continuará con
una intensa agenda reformista
que hará de España un país
preparado para competir en el
exterior.
A las grandes medidas que
se han aprobado, como
la Ley de Educación o la
de las Administraciones
Públicas o la Autoridad
Fiscal Independiente… … se
sumarán la reforma energética,
la Ley de Telecomunicaciones,
el Factor de Sostenibilidad para
las Pensiones o una evaluación
de la reforma laboral.
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GRUPS MUNICIPALS

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa

UNA NOVA PASSA EN
EDUCACIÓ

TINDREM ESTELADA AL
NOSTRE POBLE?

La Veu continua treballant en
propostes educatives al nostre
municipi. La més recent és el
nou PEC de l’Escola de Música
Municipal.

Al ple de l’ajuntament del mes
de setembre de l’any passat al
nostre municipi es va aprovar
la moció sobre la declaració
d’Independència del Principat
de Catalunya i en el mes de
gener d’enguany es va votar
favorablement l’adhesió a la
declaració de sobirania que
es va aprovar al Parlament de
Catalunya. Això hauria de ser
suficient perquè l’estelada
estigués onejant en un lloc
ben visible del nostre poble.
Hem de suposar que s’estan
fent passes per tal que això
sigui una realitat i així quedar
adherits a altres municipis
veïns com Caldes de Montbui,
Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliça
de Vall, que ja fa temps que
han oficialitzat la col•locació
de la seva estelada en lloc
preferent.

Un PEC és un Pla Educatiu
de Centre, i indica les línies
educatives, pedagògiques i
formatives que te un centre
educatiu. Amb aquest nou
PEC l’Escola de Música es
reinventa, potenciant l’àmbit
musical a nous públics, amb
nous formats i treballant
amb les tecnologies de la
informació.
La nova Escola de Música
continua defensant la seva
formació de qualitat que ha
estat impartint fins ara, i a
més, afegeix una nova oferta
de tallers molt variats, encarats
a tot tipus de públic, des del
que te grans coneixements
musicals fins a les persones
que vulguin iniciar-se.
I no acaba aquí, també s’està
treballant en una associació,
potenciant la participació
ciutadana, que pretén generar
una xarxa entre totes aquelles
persones que visquin la música
amb gran intensitat per tal
reforçar l’esperit cultural del
nostre poble.
Feu vostre el llenguatge més
internacional, feu vostre la
música. Veniu a l’Escola de
Música!

Això no deixa de ser un
fet simbòlic, però és prou
emblemàtic per fer palès que
s’ha iniciat un camí cap a
la nostra llibertat nacional,
i que es fa amb la màxima
coherència, i dins del marc
democràtic. Aconseguirem
aquesta llibertat si els
ciutadans de Catalunya es
manifesten afirmativament a
la consulta que es farà sobre
el nostre futur.
El nostre municipi no pot
quedar exclòs d’un acte
tan significatiu com el que
comporta el tenir una gran
estelada enclavada en un lloc
visualment ben privilegiat,
ans al contrari ha de ser
conseqüent amb el que un dia
es va aprovar en un plenari:
“declarar moralment Palausolità i Plegamans territori
català lliure i sobirà”.

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

REUNIONS INFORMATIVES
DEL POUM PER SECTORS
(19.30h. a Can Cortès)

4 de juliol dijous CAN PARERA
10 de juliol dimecres TENDA NOVA
11 de juliol dijous COMANDA TEMPLERA
17 de juliol dimecres CAN DURAN - MONTJUIC
19 de juliol divendres CAN FALGUERA - TURONS
23 de juliol dimarts CAN RIERA
24 de juliol dimecres LA PINEDA - CAN PUIGORIOL
29 de juliol divendres CAMI DE SENTMENAT - LA SAGRERA
30 de juliol dimarts AV CATALUNYA - CAN MAIOL - PEDRA LLARGA
31 de juliol dimecres EL CASTELL
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