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 PALAU, fem-nos sentir! 
  Programa de la CUP de Palau
  Eleccions Municipals 2011

Farem  feina  i  tenim  capacitat  i 
ganes per fer-la. La Candidatura d’Unitat 
Popular  de  Palau  està  composta  per 
persones provinents de diferents entitats 
i  de sensibilitats diverses. Fins ara hem 
realitzat  una  activitat  intensa  en 
múltiples àmbits que afecten el benestar i 
la  vida  quotidiana  de  palauenques  i 
palauencs. D’entre nosaltres n’hi ha que 
han treballat  en defensa de la memòria 
històrica i de la memòria col·lectiva, de la 
música  i  cultura  populars;  n’hi  ha  que 
han  intervingut  en  la  proposta  d’una 
alternativa possible al POUM; d’altres han 
lluitat  pel  reconeixement  del  dret  a 
decidir  organitzant  la  consulta  sobre  la 
independència;  d’altres  han  construït 
organitzacions  juvenils  i  de  lleure, 
entitats  ecologistes,  cooperatives  de 
consum;  d’altres  participen  en 
associacions de mares i pares per millorar 
la qualitat de l’educació, en associacions 
solidàries, en entitats per a la gent gran; 
també n’hi ha que han impulsat mercats 
d’intercanvi, reflexions sobre el model de 
consum,  debats  sobre  la  insostenibilitat 
del  sistema  econòmic  i  financer 
capitalista,  jornades  en  defensa  del 
territori...   
Hem  decidit  posar  fil  a  l’agulla  a 
conseqüència del desinterès i menyspreu 
de  l’Ajuntament  cap  al  nostre  treball 
altruista,  cap a  la  nostra implicació  per 
construir una societat millor. Cansades i 

cansats de pals a les rodes, d’obstacles 
burocràtics,  de  promeses  incomplertes  i 
de  compromisos  per  realitzar,  en  un 
poble en què totes les marques polítiques 
ja han governat emparades en pactes i 
coalicions,  fins  i  tot  antinaturals;  en un 
Palau  en  què  forces  que  es  presenten 
com  antagonistes,  han  compartit  en  la 
seva actuació un mateix model de poble i 
una única manera de fer política. 
La  nostra  raó  de  ser  passa  per  la 
construcció de la unitat popular, per teixir 
una  xarxa  social  capaç  de  participar 
activament en la vida política, capaç de 
decidir  el  propi  futur,  capaç 
d’autogovernar-se. La CUP de Palau serà 
una eina més al servei de la construcció 
d’una  comunitat  solidària,  socialment 
justa,  territorialment  i  ambiental 
equilibrada i nacionalment lliure, una eina 
que té per referent la feina realitzada per 
altres  assemblees  de  les  CUP  del  Baix 
Montseny  i  per  un  gran  nombre  de 
candidatures arreu dels Països Catalans.
Amb el teu suport anirem sumant força i 
podrem  construir  el  Palau  que  volem, 
alhora que contribuïm a avançar cap a la 
independència dels Països Catalans, que 
col·laborem a posar  un granet  de sorra 
per transformar la realitat i a construir un 
nou món possible i necessari.
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Fonaments per a la 
participació: cultura, educació 
i igualtat 

Cultura

Si volem una societat cohesionada i 
dinàmica, invertir en cultura ha de ser una 
prioritat  clau.  Per mitjà  de la  cultura i  la 
socialització ens fem i ens realitzem com a 
persones i aquestes contribueixes que ens 
identifiquem positivament amb el poble del 
qual formem part.

La cultura és un instrument de vinculació 
amb el passat i el present que ens permet 
evolucionar, transformant i donant forma al 
futur.  És  a  través  de  la  cultura  com 
adquirim gran part dels aprenentatges que 
ens  seran  imprescindibles  per  sobreviure, 
com  assimilem  els  valors,  costums  i 
tradicions que ens lliguen al nostre poble. 

És  imprescindible  vetllar  per  una  cultura 
viva,  no  tutelada  pel  poder  polític  ni 
econòmic, per tal  que les persones siguin 
subjectes  actius  que  participin  de  la 
construcció cultural. Cal tenir present que 
l’autèntic motor cultural és la vida social i 
que el principal referent de la salut cultural 
és  la  fortalesa  de  la  xarxa  associativa 
autogestionada.

1. Impulsar  la  constitució  d’una 
Coordinadora  d'Entitats,  que  tingui 
entre d’altres funcions: 

a) Gestionar  l'Agenda  d'activitat 
municipals.

b) Gestionar  la  major  part  del 
pressupost de la Regidoria 

c) Organitzar  les  festes  majors. 
Nucli de la Comissió de festes.

d) Gestionar l’Hotel d’Entitats.

2. Editar una guia i un directori web on 
apareguin totes les entitats de Palau 
i dades de contacte.

3. Editar  una  agenda  web  amb  les 
activitats  organitzades  per  les 
entitats de Palau.

4. Potenciar la cultura popular catalana 
com a instrument cohesionador i de 
construcció  nacional.  Fomentar  amb 
especial  interès  la  participació 
d’infants i joves.

5. Promoure  activitats  interculturals, 
com a instrument per a la integració, 
cohesió  i  adaptació  de  la  població 
local a la realitat global.

6. Cercar  fórmules  per  tal  d’ampliar 
equipament i  horari  de la biblioteca 
municipal. Fer complir amb les ràtios 
de persones treballadores per tal de 
millorar  el  servei  i  poder  aïllar 
acústicament i física l’espai infantil. 

7. Conservar  i  dignificar  el  patrimoni 
material i immaterial.

8. Promoure  i  donar  suport  als 
productors de cultura del poble.

9. Aprofundir  en  les  activitats  de 
Memòria Històrica:

a) Substituir  el  nom  d’algunes 
places i carrers en coherència 
amb  els  principis 
cohesionadors  de  la  societat 
laica. 

b) Restituir  la  memòria  i 
homenatjar  públicament  les 
víctimes  del  cop  d’estat  i 
dictadura franquistes.

c) Restituir  la  simbologia 
heràldica representativa i legal 
del municipi.
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d) Catalogar,  digitalitzar,  fer 
públic  i  accessible  l’arxiu 
històric.  Crear  les  condicions 
adients  per  poder  rebre  fons 
privats  com  poden  ser 
col·leccions de fotografies o de 
documents

Educació

L’educació,  al  costat  de  la  família,  és 
una de les principals fonts de la transmissió 
cultural.  Té una importància cabdal  en la 
transmissió  i  reproducció  dels  valors, 
actituds  i  conductes  que  guiaran  les 
relacions socials en el present i futur.  Per 
això cal cuidar-la especialment.

1. Creació  de  l’Oficina  d’Escolarització 
(entre  Palau,  Sant  Esteve  i  Sant 
Celoni),  per  informar  i  assessorar 
respecte  a  l’oferta  educativa  i 
coordinar  les  matriculacions  en  els 
centres  públics  d’ensenyament. 
Vetllant  especialment  per  la 
transparència  en  l’assignació  de 
places  a  les  escoles  públiques  i  la 
correcta  i  equitativa  distribució 
d’alumnes  immigrats  i  amb 
necessitats  educatives  específiques 
per  a la  seva eficaç  incorporació  al 
sistema educatiu  

2. Col·laborar  en  la  integració  de 
l’escola a la comunitat 

a) Proposar  l’obertura  de  parts 
dels  centres  escolars  fora  de 
l’horari lectiu, posant els seus 
equipaments  esportius,  de 
biblioteca  i  informàtics  a 
l’abast de tothom 

b) Posar  en  funcionament  una 
aula  d’estudi  i  reforç  per  als 

alumnes  que ho necessitin en 
hores no lectives

c) Coordinar  l'oferta  d'activitats 
extraescolars  (classes  de 
reforç,  activitats  extraescolars 
durant el curs, casals....) dels 
diferents centres escolars.

d) Col·laborar  en  la  gestió  de 
menjadors  escolars, 
extraescolars, colònies i casals 
per  tal  d’eliminar  les 
desigualtats  entre  alumnes  i 
entre centres

3. Millorar la relació i fluïdesa amb les 
AMPA i centres escolars.

4. Dotar al Consell Escolar Municipal de 
continguts  reals,  perquè  pugui  ser 
una eina efectiva de diàleg entre els 
centres  educatius,  les  AMPA, 
l’alumnat  i l’Ajuntament.

5. Reorganització i modernització de la 
formació i Escola d'adults:

a) Impulsar l’increment de places 
de preparació per a les proves 
d’accés que es cursen al  Sax 
Sala.

b) Incrementar l’oferta de places 
pel  Graduat  ESO  a  l’escola 
d’adults.

c) Reclamar  a  la  Generalitat 
l’oferta de mòduls a l’institut.

d) Incrementar l’oferta de cursos 
de  català  per  a  persones 
adultes 

e) Incrementar l’oferta de cursos 
d’alfabetització en alfabet llatí

f) Millorar  l’accés  a  cursos 
d’alfabetització digital

g) Promoure un Pla de formació 
complementari per a l’alumnat 
amb  majors  dificultats 
d’aprenentatge  (a  preus 
públics i amb ajuts i beques) 
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6. Defensar  la  gestió  pública 
d’equipaments i serveis educatius.

7. Donar  suport  a  l’aprenentatge, 
formació, expressió i difusió artística 
i cultural.

8. Millorar  el  funcionament  de  l’escola 
municipal de música

a) Unificar el servei de l’escola de 
música de Palau i Sant Esteve

b) Apostar  per  un  model  de 
gestió  pública  de  l’escola 
mancomunada resultant

9. Millorar  la  connexió  del  transport 
públic amb els centres escolars

10.Proposar i supervisar beques i ajuts 
a  les  famílies  més  necessitades  en 
material  i  menjador.   També en els 
serveis  d’acollida, extraescolars, 
colònies  i  casals,  serveis  que 
actualment  depenen  de  la  bona 
voluntat de les AMPA i dels consells 
escolars de cada centre .

11.Donar  suport,  impulsar  i  consolidar 
l’oferta  de  l’educació  en  el  lleure, 
fruit  de  l’iniciativa  popular,  al 
municipi.  Facilitar  un  espai  adequat 
per  a  desenvolupar  els  seus 
projectes educatius.

Esport

L’esport entès com una activitat d’equip 
i  cooperativa  contribueix  a  la  cohesió 
social;  com  a  instrument  d’aprenentatge 
hauria  de  formar  en  valors  com  la 
solidaritat,  ensenyar  a  relativitzar  la 
competitivitat  i  educar  en  el  respecte  a 
l’altre.  La  pràctica  tant  individual  com 
col·lectiva afavoreix la superació personal i 
incideix  positivament  en  el  benestar  i  la 
salut.  Per  aquests  motius  fomentar  la 

universalitat de la pràctica esportiva i fer-la 
accessible  a  tothom, independentment  de 
les  capacitats  físiques o econòmiques,  de 
l’origen o del gènere  és una responsabilitat 
que  hauria  d’assumir  l’administració 
pública. Per superar els problemes actuals, 
és necessari:

1. Millorar  la  relació  amb  les  entitats 
esportives:

a) Afavorir  les  vies 
d'autofinançament  posant  a 
disposició  de  les  entitats  els 
equipaments  municipals  per 
tal  de  complementar  ajuts 
públics i subvencions.

b) Oferir un suport equitatiu a les 
entitats esportives.

2. Promoure  la  diversificació  de  les 
pràctiques esportives.

3. Gestió d’equipaments:
a) Potenciar la polivalència d’usos 
dels equipaments.
b) Promoure una cogestió eficaç 
dels equipaments esportius entre 
les  entitats  esportives  i 
l’Ajuntament,  que  tingui  en 
compte  les  possibilitats  i 
necessitats específiques de cada 
entitat.  

4. Fomentar  l’esport  com  a  pràctica 
cooperativa i d’equip.

5. Apropar  l’esport  al  conjunt  de  la 
ciutadania. 

a) Promoure  la  inclusió  de  la 
dona  a  les  activitats 
esportives.

b) Fomentar la participació de les 
persones  nouvingudes  a  les 
entitats esportives.

c) Promoure,  desenvolupar  i 
recuperar  espais  per  a  la 
pràctica gratuïta de l’esport.
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d) Fomentar l’esport al carrer.

Joventut 

Les  persones  joves  han  estat 
històricament un dels sectors de la societat 
menys cridat  a  la  participació.  El  fet  que 
alguns  dels  seus  integrants  encara  no 
tinguin  dret  a  vot,  l’augment  de  la 
desafecció  política  i  el  paternalisme  amb 
què  són  tractades  pels  partits  polítics 
tradicionals  han  afavorit  la  manca 
d’implicació juvenil en els afers públics.
Des  de  la  CUP  ens  oposem  a  aquesta 
tendència,  i  apostem  per  una  joventut 
activa,  organitzada,  dinàmica  i 
participativa. És per això que assumim com 
a  pròpies  les  propostes  aprovades  pel 
jovent  palauenc  en  assemblea,  que 
complementen  aquest  programa  i 
configuren  especialment  les  propostes  en 
matèria de joventut. 

1. Fomentar  l’associacionisme  i 
participació:

a) Impulsar  l’associacionisme 
jove.

b) Donar suport a les accions que 
emprenguin  les  entitats  de 
joves.

c) Implementar  nous  models  de 
participació  adaptats  a  la 
realitat del jovent 

2. Consensuar  la  gestió  directa  d’una 
part del pressupost de la Regidoria, 
per part de les entitats, a través de 
programes específics.

3. Impulsar  la  creació  d’un Consell  de 
Joves: format  per  representants  de 
les  entitats  juvenils  del  poble  i  per 
persones  independents,  connectant 
amb els espais de trobada del jovent 
(instituts, etc.) Funcions: 

a) Interlocutor  entre  joves  i 
institucions  amb  capacitat 
decisiva  vinculant  i  suport 
institucional  en  les  seves 
activitats.  

b) Gestió  dels  espais,  l'oci  i  la 
cultura del jovent a partir d'un 
pressupost propi  i  de la  seva 
base logística i humana.

4. Constituir al centre de Palau un casal 
de  joves  gestionat  pel  Consell. 
Hauria de disposar de barra de bar, 
sala  polivalent,  buc  d’assaig, 
diferents  espais  per  a  les  entitats 
juvenils... Esdevindria el referent en 
l’oferta de lleure del jovent palauenc. 

5. Establir  un  mur  municipal  com  a 
espai apte per a l’expressió artística 
del  jovent  que  ho  vulgui:  grafitts, 
murals... 

6. Recuperar els carrers:  fomentar l’ús 
dels  carrers  com  espai  per  fer 
activitats. Potenciar aquelles entitats 
que  tenen  com a  lloc  d’actuació  al 
carrer. 

7. Ampliar l'oferta cultural adreçada als 
joves,  oferir  descomptes  als  joves 
per a totes les activitats culturals o 
d'oci realitzades al poble. 

8. Fomentar  les  diferents  formes 
d’expressió  artística  del  jovent 
(teatre,  grafits,  skate  park,  break 
dance, etc). 

9. Potenciar el Punt d'Informació Juvenil 
per  resoldre  dubtes  dels  joves 
(sobretot  en  temes  formatius, 
ocupació  i  dret  laboral, 
assessorament  jurídic...)  i  informar 
sobre  les  diferents  eines  de 
l'Ajuntament  i  altres  serveis 
disponibles. Poder-hi contactar en un 
espai municipal i des de l'institut.
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10.Intervenir  en   programes  i 
campanyes  per  conscienciar  i 
orientar  al  jovent  sobre  sexualitat, 
drogues,  sensibilització  en  el 
respecte  pel  medi  ambient,  per  la 
diversitat,  solidaritat, 
interculturalitat, foment de la llengua 
i  cultura  catalanes  i  de  les 
competències  interculturals,  formar 
en una visió crítica amb el  sistema 
socioeconòmic actual...

11.Aprofundir en la democratització del 
Consell Escolar Municipal per tal que 
hi tinguin més participació i veu els i 
les estudiants.

12.Reservar  un  espai  a  la  seu  de  la 
borsa de treball, per difondre anuncis 
classificats  d’ofertes  i  demandes 
informals  de  serveis  com  cangurs, 
classes de repàs...

13.Recopilar en una Guia de Joventut el 
conjunt  de  serveis,  recursos, 
activitats,  entitats...  adreçats  al 
jovent de Palau i creació d’una llista 
de correu per informar i coordinar les 
activitats i iniciatives de joventut del 
poble.

Igualtat 

Desenvolupar polítiques d’igualtat ha 
de  ser  una  responsabilitat  bàsica  de 
qualsevol  institució  pública.   Assegurar  la 
igualtat  de  drets  i  d’accés  als  serveis 
municipals  de  tothom  és  una  obligació 
municipal que hauria de complir-se.
El pes de l’herència de la cultura patriarcal 
fa necessàries mesures que subverteixin la 
realitat,  que  modifiquin  comportaments  i 
rols en funció del gènere i acabin amb els 
prejudicis  en  funció  de  l’opció  sexual.  És 
imprescindible  dignificar  el  paper  de  la 
dona  a  la  nostra  societat.  És  també  de 
justícia  trencar  amb  els  estigmes  que 

comporta  una  vida  sexual  diferent  a  la 
convencional,  a  la  normativa,  a 
l’heterosexual.  Per  tot  això  cal  fomentar 
l’alliberament  de  les  persones 
independentment  del  seu  gènere  i  de  la 
seva orientació sexual. Cal que la diversitat 
d’opcions  sigui  entesa  com  a  signe 
d’absoluta normalitat. 
El  poble  en  què  vivim  està  pensat 
únicament  des  de  la  perspectiva  de  les 
persones sanes,  amb capacitats  suficients 
per  viure  d’una  manera  autònoma,  per 
desplaçar-se per uns itineraris i un entorn 
planificat  per  individus  amb  escasses 
limitacions de mobilitat. Cal tenir presents 
les diferents necessitats de les persones en 
funció dels diversos graus de capacitat per 
desplaçar-se, des de l’autonomia total a la 
mobilitat reduïda com a resultat de causes 
genètiques,  accidents,  malalties  o 
simplement del cicle vital.  
El Palau del futur ha de ser construït  per 
totes  i  tots,  sense  cap  mena  de 
discriminació  per  raons  de  sexe,  raça, 
origen,  cultura,  edat,  discapacitat,  opció 
sexual o religiosa. Només aconseguirem la 
plena participació de les persones a la vida 
social,  política,  esportiva  i  cultural, 
acceptant  i  potenciant  la  diversitat, 
reconeixent  el  principi  d’igualtat  i 
emprenent accions que facin efectiu aquest 
dret.

1. Impulsar la creació participativa d'un 
Pla d'Igualtat municipal.

2. Promoure  la  transversalitat  en 
polítiques d’igualtat en les activitats 
organitzades per l’Ajuntament.

3. Sensibilitzar les entitats per tal que 
reflecteixin la perspectiva de gènere, 
no discriminació i d’igualtat de tracte 
a les seves activitats.
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4. Adaptar  i  apropar  espais, 
equipaments,  serveis  i  prestacions 
municipals a tota la població.

a) Pla d’accessibilitat, per assolir 
l’accessibilitat universal.

b) Atenció  a  la  multiculturalitat 
per  avançar  cap  a  la 
interculturalitat.

5. Adherir  Palau  a  les  xarxes  de 
poblacions  que  conviden  lesbianes, 
gais,  bisexuals  i  transsexuals  a 
comportar-se  i  viure  amb  total 
llibertat i naturalitat.

Informació i transparència

Per tal que la participació sigui possible 
és  necessari  que  la  ciutadania  disposi 
d’informació  transparent,  rigorosa  i  a 
temps.  Si volem que la comunitat participi 
de manera responsable i crítica cal que els 
processos  siguin  oberts  i  transparents,  i 
que  incorporin,  fomentin  i  facilitin  la 
participació  efectiva  com  a  instrument 
necessari de la planificació i realització de 
polítiques. 

1. Establir un protocol que comprometi 
l'Ajuntament  amb  la  transparència 
activa  i  accessibilitat  a  la 
documentació  pública.  Dret  a  la 
informació.  Reclamar  que  es 
publiquin  i  difonguin les  temàtiques 
que  es  tracten  a  l’Ajuntament, 
procediments,  ordres  del  dia, 
informes,  comissions,  plens,  la 
distribució de pressupostos i tot allò 
que ens afecta.

2. Eliminar  el  llenguatge  tècnic  de  les 
notes  informatives  i  dels  processos 
als quals la ciutadania té accés per 
garantir una comunicació exitosa.

Instruments per a la 
participació

Per tal  que la ciutadania pugui exercir 
un veritable control sobre la política cal que 
la  participació  sigui  present  de  manera 
transversal  a  totes  les  actuacions 
municipals.   Volem  avançar  cap  una 
democràcia plena, que tingui en compte la 
paraula del poble de manera constant, amb 
una  nova  classe  política  disposada  a 
traspassar  poders  del  Govern  cap  a  la 
ciutadania.  Volem  democratitzar  realment 
la  política  local,  introduint  òrgans  i 
processos  participatius  a  totes  les 
qüestions estratègiques.

1. Consultes i debats públics. Impulsar 
mecanismes de participació directa.

2. Plenaris  oberts  i  participatius.  Fer 
dels  plens  municipals,  a  més  d’un 
espai de presa de decisions, un espai 
de  diàleg,  negociació  i  treball 
compartit.

3. Organitzar una assemblea municipal 
oberta  a  tots  els  ciutadans  i 
ciutadanes  que  es  reuneixi,  de 
manera periòdica (mínim anual), per 
tal  de  debatre  i  decidir  de  manera 
participativa  i  vinculant  les  línies 
mestres de l’acció municipal.

4. Comissions  Municipals,  instrument 
consultiu orientador de polítiques

a) Reunir  les  comissions 
prèviament  a  la  presa  de 
decisions.

b) Tenir  en  compte  el  parer  de 
les Comissions.

5. Promoure  l’associació  i  organització 
ciutadana i veïnal. Potenciar el paper 
de les entitats i  dinamitzar el  teixit 
social. 

6. Promoure  la  creació  d’una 
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coordinadora  d’entitats,  un 
instrument  per  a  la  relació  entre  i 
amb les entitats.

a) Cedir  a  les  entitats  el 
protagonisme  en  promoció  i 
gestió d’activitats.

b) Impulsar la gestió de la major 
part del pressupost de cultura 
i  d’esports,  i  part  important 
del de participació i joventut.

Un poble integrat al 
territori

Model Territorial

A  Palau,  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona acaba d’aprovar 
de  manera  condicionada  el  POUM,  el  Pla 
d’Ordenació  Urbanística  Municipal. 
L’aprovació  serà  definitiva  quan 
l’Ajuntament  corregeixi  tot  un  seguit 
d’imprecisions que van des de la imprevisió 
en la protecció dels corredors naturals, a la 
indefinició  de  qui  haurà  de  pagar 
l’ampliació de la depuradora, o determinar 
el  lloc  on  haurà  de  realitzar-se.  També 
exigeix que justifiquin la necessitat o no de 
sòl per adaptar-nos a la Llei dels centres de 
culte  i  més  coherència  a  les  projeccions 
demogràfiques,  a  les  necessitats 
d’habitatge i a les propostes de creixement.
Abans d’arribar la resolució de la CTUB, ja 
reclamàvem que cal:

1. Redactar  un  nou  pla,  partint  de  la 
participació directa, que garanteixi el 
mínim  creixement  per  a  Palau, 
coordinat  amb  els  municipis  veïns, 
que  ens  doni  més  visió  com  a 
comarca  i  que  reforci  la  nostra 
identitat. 

2. Aturar  el  creixement  urbanístic 
desmesurat i que suposa ocupació de 
nous  terrenys.  Optimitzar  els  usos 
del  sòl  prioritzant  l'edificació  i  la 
urbanització  de  sòl  urbanitzat  i 
vacant, atès que és clar que encara 
tenim  un  gran  marge.  Els 
creixements  mai  han  de  posar  en 
perill  l’existència  de  les  activitats 
existents.

3. Donar  suport  al  plec  d’al·legacions 
presentades  per  cinc  entitats  de 
Palau,  amb  el  suport  de  625 
signatures,  i  a  les  comunicacions  i 
recursos  presentats  per  Un  altre 
POUM és possible.

4. Aturar l’aprovació dels plans parcials 
qüestionats  per  les  esmentades 
entitats.

5. Aturar  la  2a  fase  del  polígon  Can 
Vernedes, atès que no interessa l’ús 
logístic  per  la  baixa  rendibilitat  en 
llocs  de  treball  i  el  costós 
fraccionament  que  produeix  en  el 
territori.

Redacció d’un Pla Director 
Urbanístic del Baix Montseny 
(PDU)

Cal començar per redefinir el model 
territorial  i  urbanístic  de  Palau  i  el  Baix 
Montseny, des d'un punt de vista integrat 
en  el  context,  obrint  mires  i  treballant 
conjuntament  amb  els  pobles  veïns.  Cal 
repensar  l’ordenació   del  territori  i 
considerar Sant Esteve, Sant Celoni i Palau, 
més  enllà  dels  simples  límits 
administratius, com un tot interrelacionat. 
Els  PDU  són  instruments  de  planejament 
urbanístic  que  permeten  coordinar  la 
planificació  del  territori  a  nivell 
supramunicipal, des d’una visió conjunta i 
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en coherència amb l’entorn. La planificació 
caldrà centrar-la en tres eixos:

1. Establir mesures d’ordenació, gestió i 
protecció del sòl no urbanitzable.

2. Definir  els  desenvolupaments 
urbanístics  i  industrials  des  d’una 
visió  comuna,  dissenyant  un  pla 
d’equipaments  d’acord  amb  les 
necessitats  socials  i  econòmiques, 
fixant  polítiques  comunes  i 
coordinades  d’accés  a  l’habitatge  i 
promocionant l’eficiència energètica i 
l’estalvi d’aigua.

3. Definir el model d'infraestructures de 
mobilitat, redissenyant la xarxa local 
i  comarcal,  i  establint  polítiques 
comunes  de  foment  del  transport 
públic interurbà.

Mobilitat Sostenible i 
Universal

La  mobilitat  és  un  factor  d’igualtat, 
cohesió  social  i  coneixement,  i  cal 
considerar-la  un  dret  per  a  tothom. 
Apostem  per  una  mobilitat  sostenible, 
universal  i  segura,  prioritzant  la  defensa 
dels vianants, l’ús de la bicicleta i el foment 
del  transport públic col·lectiu.  Treballarem 
per un urbanisme que repensi el  municipi 
des de la perspectiva del vianant.

1. Potenciar  el  transport  públic 
col·lectiu. 

a) Creació  d’un  servei  públic 
mancomunat  d’autobusos 
supramunicipal a nivell de Baix 
Montseny  que  prioritzi  la 
connexió  dels  diferents  nuclis 
urbans i les zones industrials i 
amb  el  conjunt  del  servei 
integrat de transport. 

b) Proposar  un  servei  d’autobús 
en cap de setmana de l’estació 
al Parc Natural del Montseny.

c) Millorar el servei de busos nit 
als caps de setmana  i festius. 
Organitzar un servei de busos 
especial  per  festes  majors  i 
activitats de la comarca.

2. Reordenar  l’espai  públic  de  manera 
que el vianant sigui el protagonista, i 
el  cotxe,  un  element  secundari.  En 
aquest sentit, apostem per eixamplar 
voreres,  prioritzar  els  passos  de 
vianants  i  restringir  l’actual  invasió 
de l’espai públic per part dels cotxes.

3. Impulsar, redactar i dur a terme un 
Pla municipal d’adaptació i supressió 
de barreres arquitectòniques.

4. Millorar el traçat dels carrils bici per 
tal  de  facilitar  desplaçaments 
funcionals.

5. Millorar la seguretat viària a l’accés i 
sortida  de  l’estació  de  RENFE  a  la 
BV-5301.

6. Negociar  un  conveni  amb ADIF per 
consolidar l’adequació de l’estació i el 
pàrquing. 

7. Millorar  el  manteniment  de  pistes  i 
camins rurals. Promoure l’autogestió 
del manteniment dels camins.

8. Millorar,  el  traçat,  la  gestió  i  el 
manteniment dels itineraris turístics.

Infraestructures viàries

L’actual  model  de  mobilitat,  basat  en 
l’ús del  vehicle privat,  juntament amb un 
model  territorial  i  urbanístic  pensat 
exclusivament  per  al  cotxe  i  les  grans 
infraestructures,  ens  ha  portat  a  una 
saturació de la mobilitat, a una ocupació de 
l’espai públic en favor del vehicle privat i a 
una  dependència  total  del  petroli  com  a 
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font  de  combustible.  Les  infraestructures 
que a l'actualitat ocupen el nostre territori 
són  més  que  suficients,  només  cal 
redissenyar  la  xarxa  local  i  comarcal,  i 
aplicar mesures que afavoreixin la mobilitat 
en  transport  públic.  Invertir  en  noves 
infraestructures  és  malbaratar  recursos  i 
condemnar  el  Baix  Montseny  al  col·lapse 
ambiental.

1. Aturar  conjuntament  amb  els 
municipis  veïns  les  infraestructures 
que  ens  amenacen  (variant  per 
Moixerigues,  variant  a  Sant  Esteve, 
4t  Cinturó).  Es  tracta 
d’infraestructures  que  únicament 
potencien  el  vehicle  privat  i 
fragmenten el territori.

2. Aturar  la  construcció  de  noves 
infraestructures  viàries  a  Palau. 
Apostem per prioritzar la millora de 
l’ús  i  la  funcionalitat  de  les  actuals 
infraestructures  ja  existents,  i  la 
seva connexió amb la xarxa local.

3. Reclamar  la  incorporació  d’un  carril 
bici  i  per  a  vianants  de l’estació  al 
poble.

4. Reclamar  la  construcció  d’una 
rotonda  al  gual  (popularment, 
“vado”) per facilitar l’accés entre la 
BV-5301i la C-35.

5. Estudiar la connexió per a ciclistes i 
vianants,  salvant  la  C-35,  entre  el 
Pont Trencat i el Pont Romà.

6. Estudiar  la  possibilitat  de  col·locar 
paviment insonoritzat  a la  zona del 
carrer  Ramon  i  Cajal  i  d’altres 
mesures tècniques per disminuir les 
molèsties  del  trànsit.  Aprofitar,  ara, 
els  darrers  ingressos  de  l’abocador 
per a les despeses i per a les millores 
que beneficiïn els veïns de la zona.

7. Protegir  especialment  els  espais 
rurals de tot  tipus d’agressions que 

canviïn  el  seu  caràcter  (entrada 
massiva de vehicles rodats, asfaltat, 
etc). Potenciar l’ús lúdic dels espais, 
o  qualsevol  iniciativa  encaminada a 
garantir  la  seva  supervivència, 
establint acords de conservació i  ús 
amb els propietaris.

8. Facilitar  la  cessió  temporal  d’espais 
privats per a ús públic: aparcaments, 
skateparc, concerts, fires, etc .

Medi Ambient

Des  de  la  CUP,  apostem  per  un  nou 
model territorial en equilibri amb el territori 
i per les persones que hi viuen, en què la 
ciutadania  ha  de  poder  participar 
activament  en  el  procés  de  planificació  i 
presa de decisions.

1.  Promoure  la  gestió  sostenible  dels 
boscos de Palau.

a) Facilitar  la  preservació  i 
seguretat,  neteja  i 
desbrossament en compliment 
de  les  recomanacions  de 
seguretat  i  el  risc  d’incendis 
forestals. Ajuts al propietari.

2. Afavorir  i  promoure  la  producció 
agrícola -ramadera- artesana de cara 
a  potenciar  la  creació  de 
cooperatives  de  venda  directa 
integrada  per  productors  locals. 
Impulsar  i  fomentar  el  consum  de 
productes alimentaris de proximitat

3. Rius i lleres i corredors biològics
a) Millorar  la  conservació  i  el 

manteniment actual.
b) Adoptar mesures de protecció 

de lleres i dels marges.
c) Dur a terme un seguiment de 

les  irregularitats  denunciades 
(abocaments  de  terres, 
desviaments  del  riu, 
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recuperació  dels  traçats 
originals, ...).

4. Fomentar l’estalvi d’aigua
a) Vetllar  pel  correcte 

funcionament  de  la  xarxa 
d’aigua  potable.  Instar  a 
reparar les fuites de la xarxa 
de  distribució  i  culs  de  sac. 
Millorar la xarxa.

b) Eliminar  la  despesa  d’aigua 
potable en parcs i reduir-la en 
les fonts del municipi.

c) Impulsar  l’aplicació  d’una 
doble tarifa (a partir de certs 
consums): aigua d’ús de boca 
/ aigua en piscines particulars i 
reg  de  jardins,  i  potenciar 
mesures de control i sanció en 
cas de malbaratament.

5. Fomentar  l’estalvi  energètic  a 
instal·lacions i equipaments públics.

6. Fomentar  l’agricultura  ecològica  i 
promoure  la  declaració  del  Baix 
Montseny  com  a  zona  lliure  de 
transgènics.

Residus Municipals

No  volem  l’abocador.  Ni  volem  més 
ampliacions  de  l’abocador  ni  cap  altra 
activitat relacionada. Volem el tancament: 
ja!.  Les  males  olors  s’acabaran  amb  la 
clausura de l’abocador. També s’acabarà el 
trànsit de camions, les gavines, ....

1. Impedir  cap  altra  activitat 
relacionada amb l’abocador, posterior 
a  la  clausura,  acceptar  nous  usos 
suposaria  perpetuar-lo  com  a 
abocador  de  la  zona  nord  de 
Barcelona, i seria un mal llegat per a 
les  futures  generacions  (com  ha 
passat a Vacarisses, que després de 

clausurar-hi  l’abocador  els  han 
construït un Ecoparc). Un Ecoparc té 
un nom molt més bonic, però causa 
les  mateixes  molèsties  que  un 
abocador.

2. Exigir el  compliment del conveni de 
clausura signat.

3. Elaborar  un  pla  estratègic  que 
minimitzi  els  efectes  econòmics  i 
socials  que  el  tancament  de 
l’abocador comportarà.

4. Elaborar  un  pla  que  permeti  la 
viabilitat econòmica postabocador de 
les finances municipals.

Aquestes propostes només seran possibles 
i  coherents des del compromís col·lectiu i 
responsabilitat  pública  de  reduir 
dràsticament els residus que produïm: és a 
dir, d'avançar cap al residu zero.
El nivell de recollida selectiva de Palau era 
del 25%, 12 punts sota la mitjana catalana, 
una  xifra  molt  baixa  si  tenim en  compte 
que els materials continguts a la brossa són 
fàcilment reciclables en un 80%.
Existeix una alternativa: l'estratègia residu 
zero, que ja fa anys que mostra l’opció de 
convertir  els  residus  en  recursos.  Si 
apostem  pel  residu  zero  no  és  necessari 
invertir en noves incineradores, ampliacions 
d'abocadors  ni  en  nous  i  ineficients 
ecoparcs.
Cal articular-ne el  desenvolupament en el 
marc d'un procés participatiu, decisori i de 
transparència, i executar els serveis públics 
a través d'entitats públiques i  no pas del 
sector privat. Així, el coneixement adquirit 
es  queda  a  l'administració  pública  i  es 
dificulta  la  utilització  de  recursos  públics 
per  al  finançament  de  partits  polítics,  en 
forma  d'aportacions  de  les  empreses 
contractades a les fundacions dels partits.
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El residu zero, una estratègia que passa 
per:

1. Implantar la  recollida porta a porta 
és  la  forma  més  ràpida  i  efectiva 
d'incrementar  els  resultats 
quantitatius  i  qualitatius  de  la 
recollida selectiva. D’aquesta manera 
es  passa  d'obtenir  una  mitjana  del 
30%  de  recollida  selectiva  a  una 
mitjana d'un 70%, essent habituals 
nivells  del  80%.  Els  costos  globals 
d'una  recollida  porta  a  porta, 
comparada  amb  una  recollida  en 
contenidors,  són  equiparables  a 
nivell  econòmic,  i  molt  millors  a 
nivell  ambiental  i  laboral.  A  nivell 
ambiental  es  recupera  molt  més 
material,  fet  que  disminueix  la 
necessitat  de  matèries  primeres  i 
l'impacte  relacionat  amb  la  seva 
producció.  Des  del  punt  de  vista 
laboral,  només  amb  la  recollida  es 
generen  entre  dues  i  tres  vegades 
més  llocs  de  treball  que  amb  una 
recollida  en  contenidors  (cada  cop 
més automatitzada), a més dels llocs 
de treball que es creen a les plantes 
de reciclatge dels materials.

2. Constituir  una  empresa  pública  de 
recollida  de  les  deixalles, 
mancomunada  entre  diferents 
municipis del Baix Montseny.

3. Dotar-nos  de  capacitat  de 
compostatge. Mitjançant  una  petita 
planta  de  compostatge  a  nivell  de 
Baix Montseny que permeti assumir 
el cost del tractament en comptes de 
costos  de  transport  més  elevats  i 
d'entrada  en  grans  plantes.  El 
tractament de la brossa orgànica al 
mateix municipi possibilita el control 
de  qualitat  del  compost  resultant  i, 
per  tant,  la  seva venda i  utilització 

posteriors.

4. Establir  una  fiscalitat  ambiental 
incentivadora de reducció de residus. 
Cal  aplicar  taxes  de  pagament  per 
generació per tal que pagui més qui 
més residu barrejat faci. 

5. Promoure alternatives de reducció de 
residus. Aposta per la promoció de la 
venda a  granel  en els  establiments 
comercials  d’alimentació,  drogueria, 
etc.

Optimització del patrimoni 
municipal

A  Palau  comptem  amb  un 
considerable  nombre  d’equipaments  i 
edificis  de  propietat  municipal,  amb  uns 
graus d’utilització molt diversos i amb unes 
normatives  d’ús  molt  selectives  i 
burocràtiques.  La  possible  polivalència  de 
molts dels espais s’ha de potenciar i el cost 
de manteniment d’altres s’ha de reduir. Per 
posar  un  exemple  de  cada,  direm que  a 
l’Envelat, durant l’any, s’hi poden fer més 
coses  que  els  balls  de  saló  i  que  a  La 
Quadra  és  insostenible  mantenir-hi  una 
temperatura  constant  durant  tot  l’any, 
únicament per a la conservació d’un piano 
que es toca cada.... 
Creiem  necessària  una  modificació  del 
mega-projecte  del  nou  ajuntament.  Els 
quasi  2.500.000€  de  cost  projectat  els 
considerem  excessius.  El  seu  cost  final 
hipotecarà  moltes  necessitats  que  aquest 
ajuntament haurà d’atendre en el propers 
temps.
Cal valorar què tenim, en quines condicions 
està, quines utilitats pot tenir i quin ordre 
seguim, abans de malbaratar recursos per 
adaptar nous espais. Encara que disposem 
de  capital,  hi  ha  massa  indicis  que  ens 
adverteixen  que  tot  el  que  tinguem serà 
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poc,  si  volem  donar  resposta  a  les 
necessitats presents i futures de Palau.

1. Impulsar  la  redacció,  conjuntament 
entre les entitats i l'Ajuntament i de 
manera  participativa,  d’un  pla 
municipal d'equipaments. 

2. Delegar,  a  través  del  pla  municipal 
d’equipaments, la gestió directa d’un 
espai   municipal  a  la  Coordinadora 
d'Entitats  que  tingui  per  ús  ser 
equipament  de  referència  de  totes 
les  associacions  de Palau,  constituït 
com a Hotel d'Entitats.

3. Assegurar la publicació de l’inventari 
dels béns municipals.

4. Incorporar  al  catàleg  del  patrimoni 
industrial  Can Guiñau,  Cal  Guarro  i 
Can Balada

5. Fomentar  l’austeritat  municipal,  tot 
rendibilitzant  i  prioritzant  la 
polivalència  dels  espais  municipals 
existents.

6. Promoure  la  gestió  i  ús  compartit 
d’equipaments i serveis entre Palau, 
Sant Esteve i Sant Celoni.

Habitatge

El  model  de  nova  construcció 
d’habitatge protegit en règim de propietat 
és una fórmula emprada per subvencionar 
les  constructores,  adequant  els  preus  de 
venda de l’habitatge a les característiques 
del  mercat,  i  garantir  ingents  beneficis 
bancaris a través dels interessos carregats 
en  les  hipoteques  dels  compradors. 
L’objectiu  d’aquest  model  és  mantenir  el 
nivell  de creixement urbanístic anterior al 
2007.  Finalment,  aquest  model  només 
garanteix l’accés a l’habitatge a qui disposi 
d’una  renda suficient,  o  avaladors  que  el 
facin  “beneficiari”  de  la  corresponent 
hipoteca bancària. 

Per contra el foment de l’habitatge protegit 
de lloguer garanteix l’accés a l’habitatge a 
la  totalitat  de  la  població,  convertint  la 
tipologia d’habitatge protegit  en habitatge 
social.  A  més  les  polítiques  d’habitatge 
social  en  règim  d’arrendament  permeten 
identificar  edificis  i  pisos  vacants, 
simplement  buits  o  pendents  de 
rehabilitació  i  posar-los  a  disposició 
d’arrendataris, a través de convenis entre 
l’administració  i  els  propietaris;  fet  que 
suposa  equilibrar  població  real  i  població 
potencial,  reduint  la  pressió  urbanística 
sobre el territori.

1. Proposar  l’estudi  de  programes  de 
rehabilitació i masoveria urbana.

2. Millorar el funcionament de la borsa 
de  lloguer  del  Baix  Montseny. 
Reclamar  l’ampliació  de  la  dotació 
pressupostària  per  a  la  Borsa 
d’Habitatge  del  Baix  Montseny  per 
ajuts a la rehabilitació d’habitatges.

3. Fomentar  mesures  per  incentivar 
l’arrendament  dels  immobles 
desocupats .

4. Promoure que l’habitatge destinat a 
habitatge social  sigui  preferentment 
en règim de lloguer. Potenciar l’accés 
a  l’habitatge per  als  col·lectius  que 
ho  necessitin,  prioritzant  el  lloguer 
taxat  limitat  i  distribuint-lo  pel 
territori.  Adaptant-los  de  forma 
especial  per  a  persones  grans  i 
persones discapacitades.

5. Proporcionar  ple  suport  i 
assessorament  a  les  persones  amb 
risc de desnonaments hipotecaris.
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Justícia Social i política 
econòmica

Treball i promoció econòmica
L'Ajuntament  s'ha  de  comprometre 

amb el suport a treballadores i treballadors, 
en la defensa dels llocs de treball i de les 
activitats  existents.  Aquesta  és  una 
responsabilitat  permanent,  que  es  fa 
totalment imprescindible en moments com 
l'actual, contextualitzat per una situació de 
crisi econòmica i de treball al nostre país.

1. Assumir  un  paper  actiu  de  defensa 
dels  treballadors  i  treballadores: 
l’Ajuntament  ha  de  defensar  la 
permanència  de  les  activitats 
industrials  susceptibles  de 
deslocalització,  estudiant  i  oferint 
suport  públic  a  vies  alternatives de 
continuació de l’activitat que comptin 
amb  la  participació  activa  dels 
treballadors i treballadores. Defensar 
el  dret  al  treball,  a  uns  serveis 
socials  públics  de  qualitat  i  a  uns 
ingressos mínims de subsistència.

2. Lluitar  contra  la  temporalitat: 
l’Ajuntament  ha  d’assumir  com  a 
pròpia  la  lluita  per  acabar  amb  la 
temporalitat  i  la  precarietat  dins  la 
contractació  que  efectua  el  mateix 
ens local mitjançant la signatura del 
compromís  per  a  l’estabilitat,  que 
s’hauria d’exigir a les empreses que 
se  subcontractin  com  a  primera 
condició  a  complir,  i  una  clàusula 
d’estabilitat  a  establir  per  aquelles 
empreses  que  participin  en  els 
diferents  concursos  impulsats  per 
l’ens municipal.

3. Prioritzar  l’economia  social:  cal 
prioritzar  les  cooperatives  i  altres 

formes  d’economia  social  local  a 
través de la preferència en l’obtenció 
d’ajuts,  cessió  de  locals, 
subcontractació de serveis al mateix 
ens local i presència en fires. 

4. Promoure  l’economia  social  i 
alternativa: cooperatives de consum 
responsable,  banc  del  temps, 
mercats  d’intercanvi,  horts 
comunitaris...

5. Potenciar la formació, cal apostar per 
incrementar  les  places  i  millorar  el 
funcionament  de  l’Escola  d’adults,  i 
instar el Departament d’Educació de 
la Generalitat perquè inverteixi en la 
formació professional.

6. Millorar el  sistema de funcionament 
de l’oficina municipal d’ocupació.   

a) Fomentar la Borsa de Treball: 
prioritzar  la  contractació 
directa  per  a  feines  puntuals 
ofertes per l’Ajuntament de les 
persones  inscrites  a  la  Borsa 
de  treball,  enfront  de  les 
subcontractacions. 

b) Presència  d’una  persona 
encarregada de temes jurídics 
laborals  i  de  fer  campanyes 
pels drets laborals. 

9. Ajudar  i  orientar  a  treballadors  i 
treballadores  autònoms:  fer  que 
l’ajuntament negociï amb les entitats 
bancàries,  la  concessió  de  crèdits 
tous.  Caldrà  que  l’ens  municipal 
estableixi un protocol per a aquests 
tràmits.

10.Impulsar  un  viver  d’empreses, 
instrument de suport a les persones 
emprenedores.

11.Crear al web municipal un directori 
de professionals i empreses de Palau.
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12.Promoure la creació d’una empresa 
municipal  de  serveis  mancomunada 
entre  Palau,  Sant  Esteve  i  Sant 
Celoni:  gestió  forestal,  recollida  de 
residus,  manteniment  de  parcs 
infantils, neteja d’equipaments.

13.Cohesionar  i  impulsar  l’actual  àrea 
comercial,  aturar  la  construcció  del 
bulevard a Can Sala. 

14.Incentivar  la  transformació  del 
model agroramader cap a un model 
responsable,  rendible  i  sostenible. 
Incentivar  la  producció  integrada  i 
ecològica. Impulsar la creació d’una 
cooperativa  agroramadera  del  Baix 
Montseny.  

15.Promoure  una  millor  relació  entre 
consumidors, productors i botiguers. 
Suport  al  producte  i  el  comerç  de 
proximitat i qualitat.

Retribucions, contractacions 
impostos i taxes

L'obligació de l'Administració Pública és 
la transparència i l'honradesa en la gestió. 
En  aquests  moments,  a  més,  és 
imprescindible  dissenyar  mecanismes  que 
afavoreixin el control, austeritat i publicitat 
de les despeses.

1. Exigir  la  transparència  i  publicitat 
sobre  l’import  percebut  per  les 
regidores  i  els  regidors.  Sous, 
assistències  a  Ple,  a  Juntes  de 
Govern,  a  Comissions,  a  trobades, 
desplaçaments.

a) Diferenciar despeses personals 
i relacionades amb la funció.

b) Retallar  l’import  total 
percebut.

2. Ampliar  el  control  en  les 
contractacions.

a) Eliminar  la  mala  pràctica  de 
realitzar contractacions a dit.

b) Dotar  l'Ajuntament  d'un 
reglament  intern  que 
impedeixi  desglossar 
actuacions per partides.

Serveis Socials
Per  tal  que  la  participació  efectiva 

sigui  possible és imprescindible organitzar 
l'acció social comunitària per tal d'impulsar 
un procés d'apoderament de la població en 
general  i  en  especial  d'aquells  col·lectius 
que tradicionalment han estat marginats de 
la  vida  pública.  Aquest  procés  ha  de 
potenciar  els  coneixements,  habilitats  i 
competències  de  totes  les  persones 
participants  i  ha  de  fomentar  el  canvi 
d'aquelles  percepcions  que  són 
desmotivadores  i  desmobilitzadores   i 
d'aquelles  actituds  individualistes  que 
impedeixen  treballar  en  grup,  per  tal  de 
possibilitar  un  creixement  individual  i  el 
desenvolupament  de  la  comunitat  com  a 
agent i  motor de canvi. La nostra és una 
aposta  per  l'autoorganització,  pel 
desenvolupament social, per la cooperació i 
la  solidaritat,  en  definitiva  pel  treball 
comunitari.

1. Potenciar  i  recolzar-se  en  el  paper 
cohesionador de les entitats i el teixit 
social  existents,  com a  grup motor 
de l'acció comunitària.

2. Reclamar  a  la  Generalitat, 
conjuntament amb Sant Esteve i de 
forma  urgent,  la  construcció  d’un 
centre  de  dia  per  a  persones 
dependents, i d’una residència per a 
la  gent  gran  en  espais  de  cessió 
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municipal.
3. Redactar un pla d'infància.
4. Impulsar una tercera edat activa. A 

través de:
a) Programes de voluntariat per a 

gent  gran  i  de  suport  a  les 
entitats.

b) Promoure  sinèrgies  entre  les 
diverses generacions.

c) Suport  a  les  activitats  de 
L’Esplai. 

5. Redactar  un  pla  per  a  la  inclusió 
social. Que inclogui:

a) Accions formatives.
1. Alfabetització  en 

llengua llatina i digital.
2. Ampliar  l'oferta  de 

cursos de català per  a 
persones adultes.

3. Ampliar  i  millorar 
l’escola d'adults.

4. Millorar  l'oferta  de 
formació  ocupacional  i 
professional.

b) Acció social comunitària.
1. Promoure 

l’autoorganització 
popular,  especialment 
de  col·lectius  de 
persones nouvingudes i 
dones.

2. Fomentar la creació de 
noves  entitats 
representatives  de  les 
diverses  comunitats 
que conviuen a Palau.

3. Impulsar la participació 
en  entitats  de  les 
persones  nouvingudes, 
dones i jovent.

4. Fomentar les xarxes de 
suport social.

Salut
Els  Ajuntaments  tenen  una  gran 

responsabilitat  en  la  defensa  de  la  salut 
pública. En el cas de Palau, el fet de tenir 
un abocador, fa augmentar els riscos sobre 
la salut i, per tant, la salut pública ha de 
ser una prioritat.

1. Maximitzar  les  mesures  de  control 
públic  i  oferir  informació  pública  i 
accessible  sobre  les  mesures  de 
control  sanitari  i  mediambiental  de 
l’abocador. 

2. Fer  públics  els  resultats  de  les 
anàlisis  de  contaminació  ambiental. 
Inclòs l'ozó a l'aire.

3. Reclamar  la  millora  del  servei 
d’urgències  de  l’Hospital  de  Sant 
Celoni  i  la  creació  dels  serveis  de 
ginecologia, pediatria i oftalmologia i 
de totes les especialitats necessàries.

4. Promoure la implantació del cable de 
fibra  òptica,  per  tal  d'abastir  una 
xarxa  municipal  d'Internet.  Wimax 
no és una tecnologia segura i genera 
un  nou  camp  de  contaminació 
electromagnètica  que  multiplica  els 
efectes  negatius  de  les  xarxes  ja 
existents. Els efectes sobre nadons, 
infants  i  embarassades  són 
especialment  nocius,  per  aquest 
motiu  reclamarem  que  es 
desinstal·lin  les  antenes  existents 
d’aquesta xarxa.

5. Desenvolupar  dinàmiques  de 
promoció de la salut. 

a) Impulsar  programes 
d’educació per a la salut.

b) Fomentar  els  hàbits  de  vida 
saludables: tornejos populars, 
convenis  amb  gimnasos, 
recuperació  d’espais  d’oci 
esportiu.
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