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Participem o no?
Els processos participatius sembla que
han arrelat força en la política local. Les
proclames de transparència i transversalitat tenen en aquesta pràctica un argument
excel·lent per refermar determinades opcions o per vendre una imatge de consens
i proximitat. Però cal anar amb compte,
perquè la participació és un bumerang que
no sempre és fàcil de controlar.
Que una crida per parlar de la remodelació de l'Avinguda Catalunya convoqui a
menys de 50 persones, o que només 205
persones es prenguin la molèstia de votar
sobre l'especialització de la nova biblioteca no es pot considerar un èxit de participació. És un començament, això sí, i cal
aplaudir-ho, però també ha de fer reflexionar a totes les parts.
La participació no pot ser una cortina
de fum dels polítics per vendre imatge o
esquivar conflictes. Ha d'estar ben planificada, s'ha de comunicar correctament i ha
de tenir els terminis suficients com perquè
tothom tingui oportunitat de dir-hi la seva. I
per l'altra banda, per part de la ciutadania,
cal prendre consciència d'aquest empoderament i fer l'esforç de valorar les diferents
opcions i participar en el joc democràtic.
Capítol a part mereix el tema dels referèndums, contemplats en el Reglament
de Participació municipal, aprovat el 2019.
Resulta que els referèndums, que no podran ser mai vinculants, han de passar per
l'aprovació del Govern central, cosa que
no sol passar. Així doncs, val més no demanar-ne. La pregunta és òbvia: per què
es van incloure doncs en el reglament?

P U B L I C I TAT

NUA

Demana el
nostre
calendari
2022

Sistema intens
de massatge
físio-actiu

NÚRIA MAÑAS
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

REDUCCIÓ DE CONTORN EN
CUIXES, MALUC I CINTURA
ELEVACIÓ DE GLUTIS
MILLORA DE L’ASPECTE DE LA PELL
ALLEUJAMENT DE LA SENSACIÓ
DE PESADESA A LES CAMES
DESAPARICIÓ DE LA PELL DE
TARONJA

Acorama
botiga taller

Pla dietètic
personalitzat

Seguiment setmanal
gratuït per la teva
assesora naturhouse

Complements alimenticis a base d’extractes
de plantes naturals

Experts en Nutrició i Dietètica

CAMÍ REIAL, 106
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
93 864 55 51
696 22 92 80

C/ COMERÇ, 8 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - 93 010 18 92 / 625 906 726
Nutricionista titulada / nua.estetica@gmail.com

espai de

Seguiment
nutricional gratuït presencial o a distància

Feliç Any 2022

Dibuix i Pintura
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E s p a i p e t i t , a m b i e n t p r o p e r, a t e n c i ó m o l t p e r s o n a l i t z a d a .
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@trac_dibuixpintura

IMMOSORT
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PARKING

C/FOLCH I TORRES, 19 BOTIGUES ROSES
933887862 / 630 339 029
magicnailspalau

CASA

CASA

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

605 391 714
baema@hotmail.es

QUANT VAL LA TEVA
PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE
TAXACIÓ OFICIAL
GRATIS
PIS

Piso bastante céntrico, planta
baja, sin terraza pero con patio
interior. 3h. 2b. 159.900€

CASA

En Can Rovira Vell, 215 m2, 6
hb, 2 bñ. Parcela de 550 m2.
Garaje 319.000€

Plaza amplia. En el centro
de Palau, a pocos metros del
Ayuntamiento. 12.000€
DUPLEX

En el centro de Palau. 135 m2.
4 hb, 2 b, sala polivalente,
terraza de 60 m, 315.000€
CASA

La Pineda, 4 vents.140 m2, 4 h,
3 b. Jardí 400 m2. Barbacoa i
terreny. 398.000€
NAU

Nau industrial 300 m2 amb
pati davant i darrera. Oﬁcines
de 100m2. 285.000€

En Can Rovira. 270 m2. 4
hb. Piscina. Garage de altura.
Parcela 800 m. 298.000€
CASA

La Sagrera, 3 vientos. 280 m2,
4 hb, 3 b. Terraza con vistas.
Jardin de 300m2 389.000€
CASA

En Can Falguera. 220 m2, 4
hab. 2 b. 430 m2 de jardin.
Barbacoa. 298.000€
CASA

A Palau. 180 m2, 5 h, 2b.
Parking per 2 dotces. Pati de
30 m2. Solarium. 238.000€

En Can Salgot. 980 m parcela.
240 m2. Ideal para 2 casas y 2
familias. 329.000€
CASA

En Palau, zona Can Riera. 2
hab, 1 b. 85 m2. Posibilidad de
ampliar. 305.000€
CASA

Casita en Can Rovira. 70m2.
2 hb, 2b, por reformar. Parcela
400m. 198.000€
CASA

Can Salgot, Obra nueva en
parcela de 500 m2. 270 m2
construidos. 398.000€
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GLÒRIA RODRÍGUEZ

NATURALISTA

"Perjudicarà més la fauna el
polígon de l'antic càmping
Palau que el de Llevant"

Observar la natura és la seva passió. Organitza sortides per ensenyar la diversitat que envolta Palau-solità
i Plegamans. De petita, a la casa que els seus pares
es van fer a Can Riera, es passava els estius jugant al
bosc i va descobrir els tresors que amaga el bosc. Ara
vol compartir amb tothom aquesta fortuna.
PEP PUIG

--Què és una naturalista?
--És una persona
que li encanta la natura i que es
dedica a observar. Jo al·lucino
igual amb una aranya a casa
meva com observant el comportament de les aus al camp.
--D'on li ve aquesta afició?
--Fa 50 anys que vinc a Palau, quan els meus pares es
van comprar una parcel·la a
Can Riera. Jo em passava tots
els caps de setmana i les vacances d'estiu jugant al bosc,
cosa que ara els nens no fan.
Això, unit a una curiositat innata m'ha dut fins aquí.
--Quines qualitats ha de tenir un naturalista?
--Saber observar. No cal córrer, ni saltar ni fer molt exercici, simplement saber mirar.
També cal conèixer i entendre
l'entorn. El que ens agrada és
contemplar la interrelació entre
els humans i els animals, els insectes, la terra, la pluja. Gaudir
de la natura.
--Caldrà també una mínima
documentació, no?
--Si comences de petit, moltes
coses ja les vas adquirint amb
el temps, i després sí, és clar,
com més aprenguis millor. Jo,
per exemple, he fet molts cursos de rastreig, he fet tallers
per ensenyar als nens, he fet

xerrades a hospitals, organitzo excursions. Una il·lusió que
jo tenia era poder ensenyar la
natura als nens, i per ensenyar
primer t'has de preparar.
--Quantes hores dedica a la
natura?
--Igual em puc passar 4 o 5
hores un dia com igual estic
una setmana que no puc sortir
al camp. Però el que passa és
que jo la natura la tinc al pati
de casa meva. Tinc menjadores d'ocells, tinc eriçons, tinc
forats a les parets fets exprés
perquè s'hi fiquin els llangardaixos, tinc nius, insectes, tot.
--Quin és l’animal que més
il·lusió li ha fet veure?
--Recordo molt el primer cop
que vaig veure una garsa reial
a la riera de Caldes, farà uns 10
o 12 anys. De tan bruta com
jo la recordava a veure aquell
dia allò, vaig pensar, "ep, això
comença a anar bé".
--Quin és l'estat actual de
l'entorn natural del poble
respecte fa 20 o 30 anys?
--Està millor pel que fa a contaminació i escombraries. També
ha millorat molt la qualitat de
l'aigua, però que ningú begui
aigua de la riera, eh! Ara bé
en espai i en habitat cada cop
va a menys, s'estan construint
molts habitatges. Una altra
cosa que també ha millorat és
el valor que les persones do-
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nen al medi natural.
--Quina és l’amenaça principal que pateix aquest entorn?
--Sens dubte, la pressió urbanística.
--Com ara el polèmic polígon de Llevant...
--Això està perdut, almenys
així ho penso jo. Però també li
dic que hi ha molt més a protegir a Can Riera que en aquesta
zona. Hi ha molta més quantitat, sobretot de mamífers, a la
zona de Can Riera. I no és que
ho pensi, és que tinc dades.
Serà més perjudicial per a la
fauna autòctona el polígon que
es farà a l'antic càmping Palau
que el que es pugui fer a Llevant. No conec cap altre indret
del Vallès, tret dels parcs naturals, que tingui tanta diversitat
com aquells boscos. Allò és
un viver, on els animals estan
tranquils, tenen llocs on amagar-se, mentre que a la part de
Gallecs hi ha molta pressió humana i el bosc està molt pelat.
--Què podem fer nosaltres
com a ciutadans, per millorar-ho?
--Primer de tot, conèixer-ho. I
així ho podrem valorar pel que
és realment. I aquesta és la
meva missió.
--Les autoritats locals en
són conscients?
--Sí, estan molt per la feina. El

Lloc i data de naixement:
Barcelona, 11/07/1966
Estudis:
Estudis de dret i cursets de
ciences naturals
Aficions:
La natura i qualsevoltipus
de manualitats
Un llibre:
Crim i castig, de Fiódor
Dostoievski
Una pel·lícula:
Amanecer (1927)
Música:
Clássica i sarsuela
Participa en alguna
entitat del poble?:
És socia de Viu la Riera

L' E N T R E V I S TA

regidor Jordi Plaza ja em va
dir que no es podia fer res per
aturar el polígon del càmping,
però estan conscienciats.
--Creu que a les escoles
s'ensenya prou a valorar
l'entorn natural?
--No, de fet no es fa molta
cosa. A vegades em trobo
amb nens camí cap a casa i
m'acosto a ells per veure que
saben dels animals que hi ha
a Palau. Tots diuen el senglar o
la guineu, però es queden sorpresos quan els ensenyo un
teixó gravat a 200 metres d'on
són ells.
--Vostè fa recorreguts didàctics per indrets poc co-

neguts del poble. Què és el
que més sorprèn la gent?
--La quantitat d'espècies que
hi ha. Jo els identifico les petjades de cabirol, les del teixó,
del senglar, l'esquirol... els sorprèn l'abundància. Fa uns anys
vaig proposar fer una excursió
a la regidoria de medi Ambient.
S'hi van apuntar més de 60
persones!!! Un senyor em va
dir. "Jo soc de Palau, tinc 83
anys i no sabia que hi havia
tants animals al meu poble.
Moltes gràcies, senyora".
--Quina és l'excursió que
més li agrada?
--Les que faig per fer cursets
de rastreig. Perquè m'encan-

ta aprendre i perquè estic rodejada de gent que li agrada
aquest món. Hi he de dir que
moltes vegades em quedo
sorpresa del poc coneixement
d'algunes de les persones que
venen. Són cursets on hi ha
biòlegs, o estudiants de veterinària, i de medi ambient... i a
vegades no saben distingir una
urraca d'un colom.
--El bosc pot ser perillós?
--No, si no ets imprudent no.
Jo vaig sola. Quan sento algun
soroll, pico de mans i faig un
parell de crits i desapareixen.
Pot ser perillós el senglar si vas
amb un gos. Els senglars no
són gatets, se'ls ha de guardar

les distàncies i no se'ls ha de
donar menjar.
--Quan passeja pel bosc i
es troba una llauna o una
ampolla de plàstic al lloc
més inesperat, què pensa?
--Jo ho recullo tot.
--Què li diria a la gent que
fa això?
--Doncs que no la tiri.
--Que li diries a algú que es
vol fer naturalista?
--Que vingui amb mi. De fet, ja
tinc alguns alumnes que han
fet sortides amb mi, que els he
ensenyat a rastrejar la llúdria
i que estan molt contents. El
bosc t'activa els cinc sentits,
especialment l'olfacte.
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OPINIÓ
FINESTRA OBERTA

Col·lectiu integrat per Jordi Bolao, Mònica Vela, Norbert Froufe i Alfons Parés entre d'altres.
(Finestra oberta, RadioPalau, dimarts, 20.00)

EL CONVIDAT

L'arròs de muntanya
--Feia molt que no ens veiem. Estàs igual que
l’últim cop. Però trobo que fas cara de preocupat.
--Em ve al cap sovint aquell vespre de dissabte
en el que vàrem quedar per l’endemà, per passar
un dia de festa plegats després de la setmana
atrafegada que havíem tingut tots.
--Sí, encara t’esperem. Havies de dur els escamarlans i la sèpia per la paella. Si t’he de dir la
veritat, ja m’ho pensava que no compareixeries.
Aquell dissabte d’ara fa sis mil anys tots els companys havíem acabat la feina. Havíem construït
cadascú un món en sis dies. N'estàvem prou
satisfets dels nostres resultats. Però Tu no en tenies prou, neguitós de mena, ambiciós i egòlatra,
l'endemà, amb el teu món ja acabat, vas voler ser
més que els altres i vas crear l’home. Pensaves
que seria la cirereta del teu pastís. I a sobre de
fer-lo a la teva semblança, vas donar-li el teu alè
diví. S’ha de ser cregut i imprudent, noi. Ben bé
que vas cagar-la de mig a mig.
--Carai, quines ganes tenies de buidar el pap. Em
sap greu. Jo era jove i vanitós. No saps quantes
vegades m’he penedit d’aquell diumenge. Des
d’aquell dia, a la terra, tot ha anat de mal borràs, prou que ho sé. Al principi em fotien gràcia,
aquests petits déus que feien i desfeien com si
tot fos seu, però eren pocs, encara inexperts, i
en ser la terra tan gran no li feien ni pessigolles

LA VINYETA

amb les seves malifetes. Però poc a poc s’han
convertit en una plaga. Aquests micos espavilats
varen ser els últims a arribar i els que ho van espatllar tot. Potser si no els hagués donat aquell
famós alè...
En veure la desgràcia que Jo havia desfermat, ho
he provat tot per tal d’exterminar-los. Vaig fer que
es barallessin entre ells en guerres i més guerres.
Cert és que cada cop aprenien a matar-se en
més quantitat, però sempre en quedava un bon
romanent per a tornar a criar. També vaig provar
d’infectar-los amb malalties que només els afectessin a ells i s’escampessin per tot el planeta,
però els malparits van aprenent a guarir-se. Finalment m’he cansat i que fotin el que vulguin. I crec
que és l’estratègia encertada, s'emportaran per
davant molta de la feina que vaig fer, però «alabat
sia Jo», serà un mal menor.
I saps que, quan no en quedi ni un, no penso
tocar res més d’aquest món, que encara tornaré
a fotre un pa com unes hòsties. Aniré a buscar un
tal Darwin i que ell faci el que pugui.
--A bones hores, carallot, vas a buscar la ciència.
Per cert, sàpigues que ens en vàrem sortir prou
bé sense Tu. Va quedar un arròs de muntanya
que cantaven els àngels. No els vas sentir de
lluny?
Silvestre Entredàlies
MARIANO GARCÍA

JUAN JUNCOSA

Aposta
per tu
La millor aposta que podràs
fer sempre és apostar per tu.
Aposta per tu, no per ser el
millor sinó per donar el millor
de tu. Accepta que la vida és
un imprevist, que no la podem
dominar. Prepara't per a allò
que vols aconseguir i prepara't
també per a superar tot el que
et vindrà. La societat només
ens mostra els grans èxits i
no el que un ha passat per a
aconseguir-los o com de breus
que poden ser. Èxit, no fa tant
de temps, era poder mantenir
a la teva família i a tu mateix.
Èxit és sentir que quan fas
alguna cosa, dones el màxim
de tu. Sense importar el resultat. Clar que volem veure uns
resultats positius. Però l'esforç
és l'èxit. Corre per aquí una
història per la qual val la pena
reflexionar: "Escolti i com s'ha
fet vostè tan famós? Senzill,
prenent bones decisions. I com
es prenen bones decisions?
Amb experiència. I com s'obté
experiència? Prenent males
decisions." Per això dic que fer
alguna cosa donant el millor
de tu és el que val. No ets el
mateix després d'haver fet una
cosa per primera vegada que
quan ho has fet 100. Moltes
vegades ens menyspreem
a nosaltres mateixos. Això
succeeix quan deixem d'apostar per nosaltres. Sembla que
equivocar-se no estigui permès
i és tot el contrari. Només equivocant-nos podrem aprendre
més.

CARTES DELS LECTORS: Podeu enviar la carta al correu electrònic psipinfo@gmail.com signada i amb el número DNI de la persona que l’envia. Les
cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un representant del grup. Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters, en
cas contrari L'Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran traduïts. Les
opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opinió són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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OPINIÓ
DELS LECTORS

MOLTES GRÀCIES
En el número de desembre
de L'Informatiu vaig llegir amb
sorpresa l'escrit titulat 'Fan
falta més Dolors'. Va ser una
sorpresa agradable, emocionant, un detall d'aquells que et
posen la pell de gallina i que no
t'esperes. Signava l'escrit Un
anònim agraït.
És cert que des de fa uns
mesos m'acosto a alguns bars
i restaurants i si necessiten res
els dono un cop de mà. Els
faig algun encàrrec, els porto
canvi si no en tenen o els porto
els diaris des del quiosc. Però
ho faig aprofitant el meu caminar de cada dia, no em costa
res ni hi dedico cap esforç
extraordinari.
Sense saber del cert qui
és aquest anònim agraït, vull
tornar-li el detall explicant-li
que m'ha emocionat amb les

seves paraules, que em va fer
plorar d'emoció. Tant de bo
pugui seguir ajudant-los per
molt temps. I tant de bo, tots
tinguéssim en la nostra vida el
detall de ser agraïts amb tots
aquells que ens fan costat i ens
ajuden. És així com crec que
hem de fer les coses.
Dolors Rabassó
POLÍGON DE LLEVANT
Títol de l’última publicitat del
PSC a la premsa local: “El govern d’ERC i Junts, disposat a
tot per boicotejar la creació de
750 llocs de feina a Palau”. A
continuació desglossa l’argument parlant del pressupost
que la Generalitat té previst
dedicar a construir el Polígon
de Llevant i Can Planes en el
nostre municipi i els hipotètics

COMERÇ de

PROXIMITAT,

llocs de treball associats.
Em desagrada la reducció
que fa el PSC a l’únic tema
dels llocs de treball com si
aquesta preocupació fos patrimoni dels partidaris de l’obra.
Càlcul electoral? Prefereixo els
arguments, i n'hi ha, mediambientals, paisatgístics, econòmics, patrimonials.
Vivim en estat d’emergència
climàtica greu, en una zona
amb una població com Mollet,
que és la 7a ciutat d’Europa en
morts evitables per contaminació, amb els nivells d’emissions
de gasos i de partícules en
suspensió molt per sobre dels
nivells màxims --en revisió a
la baixa, a més-- determinats
per la Unió Europea. Semblaria
més raonable estudiar formes
de fer decréixer la contaminació a la zona en comptes
d’estendre la taca.
De debò pensa el PSC que

reclamar que es dignifiquin els
espais industrials existents és
boicotejar la creació de llocs de
feina en una zona, com l'eix de
riera, que té més de 300 naus
industrials disponibles, en una
comarca --vallesos-- que en té
més de 4000, segons dades
del mateix Consell Comarcal?
No és una enorme agressió
ambiental aquesta política de
terra cremada que abandona
naus industrials per a continuar
construint i acabar amb els
pocs espais agraris que resten
a Palau?
A mi em sembla més una
voluntat de continuar entenent
el territori com un bé consumible en benefici d’uns pocs en
contra del medi ambient i de la
salut de la majoria. Capitalisme
i vida són conceptes antagònics.
Norbert Froufe

La Mercè,
sempre portant les
últimes tendències en
perruqueria a la gent
del barri.

un veí de

confiança!
• T’ofereix el millor producte
amb la cara més humana
• Cuida de la comunitat on vius
• Paga impostos i dona vida a la
ciutat
• Contribueix a un entorn més
sostenible
• Sempre és a prop teu!

Mitjans Km 0
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El govern d’ERC i Junts posa en risc 12 milions
d’euros de l’Ajuntament, hipotecant les finances
municipals durant dècades
L’anunci del govern de sotmetre a un referèndum la construcció del Polígon
d’Activitats Econòmiques que la Generalitat vol desenvolupar a Palau-solità
i Plegamans pot suposar pagar una indemnització milionària, fet que hipotecaria l’Ajuntament durant anys
El govern municipal ha anunciat la intenció de realitzar una consulta popular sobre la construcció del Polígon de Llevant, un projecte que promou
la Generalitat de Catalunya a través de l’INCASÒL. El resultat de la votació,
en cas contrari al projecte, suposaria haver de pagar a la Generalitat una
indemnització milionària de 12 milions d’euros, segons fonts del propi govern municipal.

“

A Palau, el govern
d’ERC i Junts
“venen” que han
aturat el Polígon.
Mentrestant, al
Parlament, ERC i
Junts aproven el
pressupost que
l’executarà.

Aquesta decisió és, segons el Grup Municipal Socialista, jugar amb foc, ja que suposaria hipotecar les finances de l’Ajuntament per dècades en una indemnització que pujaria a més
de més de la meitat del pressupost anual del consistori. A més, aturar el projecte del Polígon
suposaria perdre una futura font d’ingressos pel municipi que es podrien destinar a polítiques
socials i la construcció de nous equipaments. També la vila perdria la creació de més de 750
llocs de feina, restant oportunitats laborals a la ciutadania, especialment els joves.
El Grup del PSC també ha remarcat la poca rigorositat d’ERC i Junts amb aquest projecte. Mentre en campanya electoral, ERC estava en contra i Junts a favor, un cop al govern van prometre
aturar-lo, fins arribar mesos més tard a votar a favor del projecte. Ara, per interessos purament
electorals, es treuen de la màniga un referèndum per traslladar a la ciutadania una responsabilitat que el govern no vol assumir. Els
propis partits de govern saben que la decisió
final recau en la Generalitat, i per tant, no es
pot enganyar a la ciutadania prometent per
tercera vegada aturar-lo.
En definitiva, una decisió desastrosa per Palau en perdre potencial de creixement econòmic i en hipotecar el pressupost municipal
per anys. Els socialistes també han anunciat
que no permetran que el govern municipal
jugui amb els recursos econòmics públics i
s’oposaran a qualsevol mesura encaminada
en aquest sentit.

palausolitaplegamans.socialistes.cat

psc.palausolitaplegamans
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611 04 70 76

A TA U L A
LA RECEPTA DE... CAFÉ DE CAN CORTÈS

'El Magnífic', un entrepà de luxe
L'oferta gastronòmica del Cafè de Can
Cortès no desplega grans fogons. Els ingredients que fan d'aquest racó del Camí
Real un lloc de trobada de molts veïns de
Palau-solità i Plegamans no surten en els
llibres de cuina. Així i tot, les germanes Toñi
i Mari Garrido presenten una variada carta
d'entrepans.
Posats a escollir-ne un, opten per presentar El Magnífic, nom escollit pels seus
propis clients.
Ingredients:
--Llom
--Sobrassada ibèrica
--Formatge brie
--Un mini de pa
--Tomàquet, oli i sal
Un cop passat el llom per la planxa es
cobreix la meitat de l'entrepà, prèviament
sucat de tomàquet, amb el tall. Damunt del
llom encara calent si col·loca una capa de
sobrassada ibèrica, ben estesa. Damunt
del llit vermell, si afegeix el formatge brie i
es tanca l'entrepà. Abans d'emplatar-lo, es
col·loca tot el conjunt a la planxa i s'escalfa
amb l'aplanadora.
El resultat és una mossegada deliciosa
on es barregen la contundència del llom i
la sobrassada amb la suavitat del formatge fos per l'escalfor. Una combinació batejada com El Magnífic i que en l'acabada
de renovar carta del Cafè de Can Cortès
conviu amb altres entrepans de noms tan
suggerents com el Campero, l'Esplendid, el
Quijote o, simplement, El millor del món.
Són noms cantats a peu de barra, els
que fan servir els clients. I és que al Cafè de
Can Cortès la clientela, o potser millor dir
els amics del local, tenen molt a dir, i a fer.
"Aquí no hi ha tele, ni sorolls, només bon

ambient, caliu i bona música", explica Toñi.
El CdCC té fins i tot espais de lectura, amb
estanteries plenes de títols on submergir-se
mentre sona una banda sonora tranquil·la
amb tons de jazz.
Més que un bar, les germanes Garrido
han construït un punt de trobada, un refugi
per als amics. A la guarnida paret de la barra és fàcil trobar-hi notes o detalls deixats
pels clients, pels amics, millor dit. "Aquí és
fàcil veure com els mateixos clients ens ajuden a servir si tenim molta feina", explica la
Toñi. I és per aquest caliu i aquesta entrega cap al client que s'entén que el Cafè de
Can Cortès arriba ja fins als 16 anys. Just
aquest gener, el dia 5, celebren l'aniversari.
Si passeu per davant del Camí Reial, 54,
entreu i feliciteu-les. I si no, feu al seu Instagram, on també gaudireu de la seva simpatia: @ elcafedecancortes.

La Toñi i la Mari Garrido presenten un dels seus entrepans
especials, 'El Magnífic', en
un dels racons de lectura del
seuestabliment.

Café
De Can Cortés
C/Camí Reial, 54
Palau-solità i Plegamans
Telf. 687 22 23 30
PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU
AMB EL 629 262 682

LA PÍNDOLA

Veritats i mentides sobre
les llegums
Font molt important de proteïnes, els llegums aporten poc
greix i molta fibra. A més, resulten barates i sostenibles.
Malgrat les seves virtuts, són
les grans oblidades de la dieta
mediterrània per alguns mites
que han existit sobre elles.
Els llegums engreixen. FALS.
Aporten bastant energia, una
mitjana de 350 kcal per 100
grams d'aliment cru, encara

que la manera de cuinar els
llegums és el que en realitat
determina el valor final del plat.
No existeix cap aliment que engreixi o aprimi per si mateix, per
la qual cosa dependrà de nosaltres reduir la seva aportació
calòrica a l'hora de cuinar-les.
No aporten la proteïna completa. FALS. Es diu proteïna
completa a la qual conté tots
els aminoàcids essencials, és a

dir, aquells que no podem sintetitzar i necessitem obtenir-los
de la dieta. En general, els llegums com els cigrons, la soia o
les mongetes aporten proteïna
completa i en grans quantitats.
Els llegums poden provocar
gasos i resultar indigestes.

VERITAT. Els llegums contenen
rafinosa, un tipus d'hidrat de
carboni que no podem digerir,
ja que no tenim els enzims necessaris per a fer-ho. Per a reduir aquest efecte es recomana
posar-les en remull la nit anterior o prepara-les en puré.
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ZO N A ECL ÈC T I C A
ASSOCIACIONS

BEN VIST

PRESENTACIÓ
1 DIA D'OCTUBRE I 2 POEMES
Aquest és el títol del llibre de l'ex conseller Josep Rull ,
i que ell mateix va
venir a presentar a
PsiP l'1 de desembre, convidat per
Junts pe Palau.
Elva acompanyar a
l'escenari del teatre
de la Vila l'actual
consellera de Justícia, Lourdes Ciurò,
que abans va fer una visita oficial a
l'Ajuntament.
COHABITATGE
REHABILITACIÓ DE CAN MAIOL
L'Ajuntament treballa en la recuperació de la masia
de Can Maiol.
Per aquest espai
es proposa un
projecte de cohabitació dirigita als
joves del municipi.
La idea es oferir
vivenda a una agrupació de persones
constituïdes legalment en cooperativa
d’habitatge, compromesos a tirar endavant un projecte de vida i professional a
la masia i el seu entorn.
NETWORKING
SESSIÓ D'EMPRENSOCIAL
4 del 5 emprenedors que han presentat
un projecte a l'actual edició d'Emprensocial van tenir l'ocasio d'intercanviar
idees i experiècnies
en la sessió de treball que es va organitzar a Can Cortès.
Hi ha iniciatives de
PsiP, Caldes, Santa
Perpètua i Polinyà.
Després d’aquesta
sessió, cada projecte continua amb els
seus espais d’assessorament individuals, que finalitzaran al febrer del 2022.

PALAU MEDIEVAL

Viatge a l'Edat Mitjana

Des d'ara, viatjar en el temps a
Palau-solità i Plegamans és una
mica més senzill. N'hi ha prou
amb contactar amb Palau Medieval, la nova associació de recreació històrica que s'ha constituït
al poble, per fer un passeig per
l'edat mitjana.
L'Àlex Requena, un dels impulsors d'aquesta nova entitat, recorda com en un viatge a l'Aragó,
va assistir a una recreació sobre els pobles
que van poblar la zona fa segles. "Amb
la recreació històrica tu formes part de la
història, ets un personatge més", explica,
"aquí el públic es fica dins de la trama, participa movent-se al voltant de l'espectacle.
Com a entitat palauenca que és, Palau
Medieval neix amb vocació de recrear els
fets històrics vinculats al nostre entorn. La
nissaga dels senyors de Plegamans en
serà segur una font d'inspiració. "Volem
estar presents en tots els esdeveniments

que es facin al poble", assegura l'Alex des
de l'estand de l'Associació a la fira de Santa Llúcia. Ara com ara són una vintena de
socis, que paguen 15 euros a l'any. A canvi
poden utilitzar el material de l'associació i
participar en els esdeveniments que organitzaran. D'entrada, cada primer diumenge
de mes es troben al parc de l'Hostal del
Fum per fer classes de soft combat. Per
apuntar-s'hi? Un correu a palaumedieval@
gmail.com o contactar a través d'Instagram @ palaumedieval

PALAU ESCACS

Blanques o negres?
Després d'una dècada sense moure fitxa,
el club Palau Escacs torna als taulells. Jesús Ferrete i Enrique Gallardo, dos veterans d'aquesta entitat s'han aliat per revifar
a Palau-solità i Plegamans la febre per l'esport més tranquil del món.
De moment sumen ja una quinzena de
socis, i han contactat amb les escoles
del poble per oferir el seu servei com
a activitat extraescolar. "No volem ser
una guarderia, eh", aclareix Ferrete,
"però volem fer créixer l'interès pels
escacs al nostre poble, i portar-lo a
les escoles ens sembla que és una
bona manera de crear afició".
El poble compta ja amb un mes-

tre català, Joaquim Travesset, que per falta de club local juga amb l'equip d'escacs
de Mollet, igual que Gallardo, que també
fa partides professionals. Els socis del Palau Escacs paguen una quota anual de
36 euros, que es dediquen íntegrament al
manteniment del material i a les llicències
federatives del club i els jugadors.
Qui estigui interessat en l'activitat de Palau Escacs els pot trobar
dimarts i dijous, de 17.30 a 20.15 a
l'Institut de Can Periquet, on es faran
classes d'escacs. També se'ls pot
contactar a través del telèfon 647
725 833 o del correu: palauescacs@hotmail.com.
TENIM LES MILLORS MARQUES
EN PIJAMES, BATES, CAMISOLES I
CONJUNTS DE LLENCERIA

PATROCINA AQUESTA SECCIÓ
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Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans
930 243 863 - 660 25 63 18
selmy.palau@gmail.com / @selmy.palau

ZO N A ECL ÈC T I C A

EL DILEMA

REIS MAGS

El premi per portar-se
bé durant tot el Nadal
SUSANA LLORET

Soc de Reis Mags. El Pare Noël, Santa Claus o Sant
Nicolau, em resulten figures estranyes en l’època en
què vaig ser una nena petita i poc influenciada, encara, per la poderosa maquinària publicitària, econòmica, consumista... com li vulgueu dir.
El que passa, el que ens passa, és que la moda –és més cool
el Pare Noël?–, l’entreteniment de les criatures –què fem amb
elles fins al 5 de gener? Els donem ara les joguines i avall–, les
pressions de la publicitat –qui li diu a un nen o a una nena que el
Pare Noël no passarà per casa seva?... fan que deixem de banda
el que hauria de ser i triem una solució més salomònica.
El capitalisme més ferotge fa que a hores d’ara molts pares i
mares hagin optat no per una o una altra opció, sinó per totes
dues, una descàrrega de joguines per al 24 de desembre i una
altra per al 5 de gener!
Deixem-nos d’històries. El meu record dels Reis sempre estarà
lligat als dies d’espera, i això volia dir portar-me bé uns quants
dies --una feinada!-, regirar els armaris dels pares –quan vaig ser
més gran– i fer cartes –tots els dies des del 23 de desembre fins
al 4 de gener– als Reis Mags, per deixar-los clar que era absolutament mereixedora de tots els regals que demanava.
Encara que després portaven el que volien, i que poques vegades coincidia amb els meus desitjos, dieu-me si no hi ha màgia,
en el servei de Correus, que feia arribar puntualment totes aquelles cartes a Ses Majestats!

PARE NOEL

Hi ha vehicle més
sostenible que el trineu?
PACO GARRIDO

Hi ha moltes qüestions ètiques o filosòfiques per defensar el Pare Noel davant els Reis Mags, però la primera, en els temps que corren, no pot ser d'un altre
caire que política. Jo, com a republicà convençut no puc estar
mai d'acord amb la figura, ja no d'un rei, sinó de tres! I quins tres!
Tres senyors grans i barbuts que van pel desert amb els seus camells de confiança a portar a un nen acabat de néixer uns regals
del tot inadequats. Or, com si el nen Jesús fos un reggaetonero
qualsevol. Encens, que no hi ha cosa que faci més ràbia. Mirra...
Algú sap què és la mirra? Jo no, però té tota la pinta de substància estupefaent.
En canvi, el Pare Noel no s'està de romanços, puja al seu trineu
màgic, que és un vehicle tan sostenible que pot entrar al centre
de Barcelona a l'hora que vulgui, i ell solet reparteix regals a tots
els nens del món. I parlant de nens, no tinc les dades exactes,
però jo diria que Melcior, Gaspar i Baltasar no són noms que els
pares posin als seus infants, en canvi, a la classe del meu fill potser hi ha catorze nens que es diuen Noel... Por alguna cosa serà.
Així doncs, sense entrar en temes més seriosos com les condicions laborals dels patges, més dures que les d'un ryder de Glovo, queda clar que és molt millor que al teu fill li portin la trompeta
que ha demanat el 24 de desembre, així té per davant tooootes
les vacances per delectar-vos amb els seus avenços musicals...
Bon Nadal a tothom i que el Pare Noel us porti molts regals… I
els Reis també.

En aquesta secció, dos lectors de L'Informatiu reflexionen en clau d'humor sobre els grans dilemes de la nostra vida quotidiana.
Si t'agrada escriure i vols participar en un duel, truca al 629 26 26 82 i informa't de com fer-ho.

LA LLIGA FOTOGRÀFICA D'ARTS & FOTO

Tema d'octubre
LLIURE
Foto guanyadora:
Contrallum, de Jonathan Baño

UN INSECTE S'ESVAIEX a l'aire, com si el
dent de lleó l'estés absorvint amb la seva
lluminositat
Si voleu més informació sobre les activitats del grup
de fotografia del Taller de les Arts envieu un correu
a artsifoto@gmail.com

Podeu veure la resta de fotos de la Lliga Fotogràfica a
fototallerdelesarts.blogpost.com
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SALUT
VADEMECUM

LA CONSULTA

Programació a la carta
L'herpes Zòster,
el virus adormit
L'herpes Zòster o també denominat
brià o bèrbol (culebrilla en castellà), és
una erupció de la pell causada pel virus
Varicel·la-zòster, un virus de la família
dels herpes i el mateix que causa la
varicel·la. De fet, aquest virus sorgeix a
conseqüència d'aquesta malaltia, i és
que després de contreure la varicel·la,
l'herpes Zòster queda com a adormit en
el nostre organisme i pot arribar a reactivar-se sense una causa concreta.
A més de les butllofes que es formen
i que ja per si soles són incòmodes
i doloroses, es poden donar altres
complicacions una mica més greus
com l'encefalitis, dolors crònics, i fins a
infarts, donada la possibilitat que existeix que es tapin les artèries. Per això,

és aconsellable acudir a un especialista
perquè ens faci una valoració i ens
indiqui el procediment a seguir.
Els símptomes més comuns d'aquest
virus són dolor, picor, cremor i formigueig de les zones afectades, que solen
ser la cara o el tors. Aquests primers
senyals donen lloc, dies després a
l'aparició de les butllofes.
El Zòster no es contagia sempre que
s'hagi passat la varicel·la o bé estiguem
vacunats. En persones que no han passat per cap de les situacions anteriors,
el que es contagiarà serà directament la
varicel·la.
Com a tractament específic, no hi ha
res per a curar-ho, però si poden fer-se
algunes accions a fi d'alleujar o disminuir els efectes, com seria aplicar compreses fredes sobre la pell afectada o
bé una crema que contingui capsaïcina
o antihistamínics per a reduir la picor.
Portar una vida saludable, evitar l'exposició al sol i disminuir l'ansietat i l'estrès,
pot ajudar a prevenir-lo.
Eva Remolina

El web citasalut.gencat.cat s’ha renovat.
Aquest canvi respon a una doble voluntat.
Per una banda, trobar canals àgils d’accés a l’atenció primària pel que fa a la petició de consultes i cites. I, per altra, trobar
la manera més adequada d’atendre les
necessitats en un marc en que conviuen
diferents canals d’atenció i diferents perfils de professionals.
Aquesta nova manera de demanar cita
ens facilita poder oferir des del primer
moment l’atenció que correspon a cada
necessitat, amb la
persona de l’equip
del CAP indicada
per resoldre-la, i ferho en el temps adequat.
A més, aquest
nou
model
ha
de permetre que
l’equip de professionals assistencials
es descarregui de tasques burocràtiques
per dedicar més temps a la pràctica clínica i així es pugui recuperar la capacitat
diagnòstica i el seguiment de pacients.
Aquesta programació per motius serveix
per resoldre necessitats no urgents. En
cas d’urgència, podeu adreçar-vos al
CAP o trucar al 061/Salut Respon.
Com funciona?
S’hi pot accedir des de la web https://

EDUCACIÓ

La música i els nens
No hi ha una edat concreta perquè un
nen/a aprengui a tocar un instrument,
però és a partir dels 5 o 6 anys quan
s'aconsella començar a acostar-los a la
música perquè l'escoltin i puguin seguir el
ritme, i després dels 7, quan es considera
pels experts el moment ideal, perquè ja
són capaços d'entendre el funcionament
de les notes musicals i tenen la suficient
força per a prémer les tecles o tocar les
cordes dels instruments. Tot i això,
sumat al fet que és una edat en
la qual ja poden mantenir la concentració durant més temps.
Abans d'aquesta edat, i atès
que la psicomotricitat és més limitada, si ho desitgem podem
iniciar-los amb instruments

12 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Desembre 2021

citasalut.gencat.cat. Aquí cal introduir primer el codi d’identificació personal (CIP) i
seguidament un codi que arriba a través
d’un sms al mòbil especificat. Des de La
Meva Salut també s’hi pot accedir en clicar sobre l’apartat de Cita Prèvia.
El sistema presenta una llista amb els
22 motius més habituals de consulta, des
de la cura d’una ferida, un problema físic
o la gestió d’un tràmit administratiu. En
funció de cada cas es determinarà si el
més convenient és programar una cita o
una altra gestió i
quin professional
és el més adient
per fer-ho: d’atenció a la ciutadania,
infermeria,
medicina, treball
social... I també
es proposarà un
tipus de visita que
podrà ser presencial, telefònica o telemàtica.
En cas de no trobar el motiu, igualment
hi ha l’opció de sol·licitar cita presencial
o no presencial amb l’equip de professionals de salut de referència.
També cal dir que existeixen alternatives a l’hora de programar la visita perquè
continuem atenent-vos al CAP si us hi
adreceu presencialment, i per telèfon al
número del centre o al de la central de
trucades (93 728 44 44).

més senzills com la flauta, el tambor o el
xilòfon.
		No obstant això, s'ha de tenir molt en
compte que prèviament a l'elecció
d'un instrument, és necessari que el
nen/a posseeixi coneixements generals de música. I una vegada els
tingui, que sigui ell mateix qui decideixi què vol tocar, perquè només així
estarà motivat i tindrà més estímuls en
l'aprenentatge. El professor podrà això
sí, orientar-nos en funció de l'habilitat
del petit i de les seves característiques
personals, i sobretot, adaptar el mètode al nen i no a l'inrevés.
Els beneficis que aporta la
música als nens són múltiples:
millora la concentració i l'atenció; relaxa; aprèn a controlar els
ritmes, potència diferents àrees
cerebrals simultàniament, i potència la memòria.

SALUT
LA PANDEMIA

PsiP té un índex
de risc molt alt
Com la resta de Catalunya i del món, Palau-solità i Plegamans ha
vist com s'han disparat els casos d'infecció per covid-19 en les
darreres setmanes. Amb una incidència acumulada de més de
1.500 casos per cada 100.000 habitants (a principis de mes no
arribava als 400 punts), el nostre poble, en tenir més de 10.000
habitants, es va veure afectat per les restriccions decretades
per la Generalitat davant la setena onada. El 24 de desembre
es va decretar el toc de queda entre les 01.00 i les 06.00 hores,
així com el tancament de l'oci nocturn i la prohibició de celebrar
trobades o reunions de més de 10 persones. La restauració va
veure reduït l'aforament en interior al 50% i les activitats culturals
i esportives, comerços i gimnasos el van haver de reduir en un
70%. Aquestes mesures van provocar l'anul·lació de moltes activitats programades per aquestes festes, com ara la festa de Cap
d'Any prevista al pavelló municipal.
La darrera setmana de desembre, Palau-solità i Plegamans
mantenia un índex de risc molt alt, per sobre dels 3190 punts i
una taxa de reproducció del virus de 2,12, es a dir, cada persona
infectada contagia a dues més.

Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
Concert amb les principals
mútues
Consultes de dilluns a
divendres amb cita prèvia:

93 864 41 33

C/Pau Casals, 28 - Palau-solità i Plegamans

Dietes personalitzades de tot tipus
Realitzem tot tipus de dieta amb seguiment personalitzat.
Sense productes, prohibicions ni restriccions d’aliments.
Seguim les pautes de la OMS.
Som Graduats en Nutrició Humana i Dietètica i membres del
col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)
Informa-te’n al

93 864 32 76

Passeig de la carrerada Nº 14 · 08184 · Palau-Solità i Plegamans
(dins el centre FISIOTERÀPIA PALAU)
Correu electrònic: info@menjasa.es
web: www.menjasa.es
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
UN PRESSUPOST SOCIAL, EXPANSIU I DE FUTUR

19.749.565€

5%
+1,3

UN PLA D'INVERSIONS D'1,5M€
Reurbanització de la
plaça 11 de setembre

Nova pista d'atletisme

Obres d'urgència
Comanda Templera

Plaques solars
pavelló municipal

Redacció projecte
complex esportiu

Mobiliari
biblioteca
municipal

Un acord amb INCASOL paralitza les obres del polígon a Gallecs
L'anunci es va fer public a
l'audiència pública, convocada per
donar explicacions sobre el
desenvolupament del mateix polígon.
També es van anunciar altres
iniciatives polítiques per frenar
definitivament el projecte.
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L'escola en català, ara i sempre!
Diversos membres del jovent republicà
vam assistir a la manifestació de Som
Escola a favor de la immersió lingüística
i del català a l'escola, i, naturalment, en
contra de la sentència del TSJC.

@ERCPalau
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SEU LOCAL
Carrer de Plegamans, 3B
palausolitaiplegamans@esquerra.cat

PAT R I M O N I

Algunes masies
de Palau-solità i
Plegamans deuen
la seva ubicació a la
proximitat de la via
romana que va potenciar l'emperador Octavi August. Avui encara podem trobar vestigis
d'aquell eix al seu pas pel
nostre poble.

La Via Augusta,
l'eix viari amb
més història de PsiP
PERE FARNÉS AGRAMUNT

La Via Augusta va ser una important calçada romana de
1.500 km que recorria la costa mediterrània d’Hispania, des de Cadis
fins als Pirineus. Ja utilitzada en època dels
ibers, va ser rehabilitada per les forces romanes durant la 2ª Guerra Púnica que va
enfrontar Roma amb Cartago al segle III
aC, i el propi Juli Cèsar la va recórrer a peu
durant les seves campanyes militars del
segle I aC per anar de Tarraco (Tarragona)
fins als Pirineus. El seu nom es deu a les
importants reformes que va fer l’emperador
Octavi August a la via per convertir-la en la
columna vertebral del territori.
Ja en època de la república romana, la
via transcorria pel Vallès, unint “Semproniana” (Granollers) i “Arraona” (barri de la Salut
de Sabadell), i amb el canvi d’era, possiblement amb les reformes d’Octavi August,
s’hi va afegir un ramal costaner que comunicava les ciutats litorals com “Baetulo”
(Badalona) i “Barcino” (Barcelona).
Així doncs, el traçat interior d’aquesta via
transcorria d’est a oest per l’actual terme
municipal de Palau-solità i Plegamans, en
el seu pas entre Semproniana i Arraona.
En bona part perduda actualment per la

construcció del polígon industrial, va tenir
una gran importància per la colonització romana de les terres que componen l’actual
municipi.
En les seves proximitats, ja en el segle II
aC, s’hi va construir una important vil·la romana, on es troba la masia de Can Boada
Vell. No seria la única, ja que al llarg dels
varis segles de dominació romana se n’anirien instal·lant d’altres a l’actual terme municipal, destacant també, en les proximitats
de la Via Augusta, una possible vil·la on es
troba la masia de Can Beire.
Però aquesta via no va ser només utilitzada en època romana, sinó que el seu ús va
ser mantingut durant 2000 anys, fins que la
nova carretera entre Sabadell i Granollers
la deixaria en desús al llarg de la primera
meitat del segle XX.
Durant tot aquest temps, altres importants edificacions aprofitarien la bona comunicació que permetia l’antiga calçada
romana, com és el cas de la masia de Can
Planes, situada al marge de la via, l’Estació
de Gallecs del Calderí (construïda just davant de Can Planes) i l’Hostal del Fum (que
aprofitava la intersecció de la Via Augusta
amb el Camí Reial que connectava amb
Caldes de Montbui).

La intervenció
arqueològica del 2013

L’any 2013, es va realitzar una intervenció arqueològica sobre el traçat de
la Via Augusta pel poble, concloent
que la calçada havia tingut uns 3,5
metres d’amplada, havent pogut arribar als 8 metres. Cal destacar que es
va trobar, en una part del recorregut,
un paviment de còdols i gravetes, tot
i que es descartava que fos un paviment originari romà, ja que tenia poca
entitat en comparativa amb altres paviments de la Via Augusta. Finalment,
s’indicava que no s’havia pogut datar
la infraestructura, però es considerava
que la construcció viària ja existia en
Època Medieval i, basant-se en estudis realitzats sobre el traçat de la Via
Augusta, “podria coincidir amb aquesta infraestructura viària romana”.
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FU N DACI Ó FOLCH I TOR R E S
DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

REFORÇ
Des del desembre, la Fundació compta
amb una estudiant en pràctiques que
fa el grau d’Ensenyament i Animació
sòcioesportiva a l’IES Serra i Fontanet
de Sabadell. Es tracta de l’Andrea
Gomáriz, que dissenyarà un seguit
d’activitats didàctiques, adaptades als
diferents grups d’edat, per tal de promoure’n més visites d’escoles, centres
educatius i instituts. També serà l’Andrea qui farà l’acompanyament a tots
aquests grups quan visitin la Fundació.
LECTURA DRAMATITZADA
El centre cultural Els Catòlics d’Olot, va
fer al desembre la lectura dramatitzada
de textos de La Ventafocs,
d’en Josep Maria Folch
i Torres. La FFiT ha convidat als olotins a visitar
Palau-solità i Plegamans a
començaments d'aquest
any. Així PsiP potser tindrà
l’oportunitat d’escoltar
aquesta magnífica tria de
textos que van fer en Santi
Jou i en Ferran Vallespir,
recitats per una desena d’actors amateurs de la capital de La Garrotxa.
EFEMÈRIDES
Aquest 2022, la Fundació s’embarca
en dues efemèrides importants. D'una
banda, aquest any farà 30 anys que
Ramon Folch i Camarasa, al capdavant
d’un grup d’admiradors de l’obra i el
llegat Folch
i Torres, va
constituir l'entitat. El 2022,
d’altra banda,
la Casa Folch
fa 100 anys.
En efecte:
el 1922, JM
Folch i Torres
va començar la construcció del que
seria la casa d’estiueig familiar i, dos
anys més tard, en bastí la torre, que
avui en dia és el símbol més popular de
la construcció.

Per Nadal abunden les representacions de 'Els Pastorets', de Josep Maria
Folch i Torres, que és sens
dubte l'obra teatral més

representada en català.
Administrar aquest èxit i
mantenir-se fidel a l'esperit del seu creador és un
dels reptes de la Fundació.

Els Pastorets, un llegat d'èxit
Aquestes dates Nadal és difícil passejar
per terres catalanes sense trobar en l'indret més inesperat un cartell que anunciï
la representació d'Els pastorets. I amb
quasi tota probabilitat que es tractarà de
la versió escrita en 1916 per Josep Maria
Folch i Torres, la d'en Lluquet i en Rovelló.
És aquesta tradició nadalenca la que fa de
les aventures i desventures d'en Lluquet i
Rovelló l'obra de teatre més representada
en català.
Els Pastorets és, sens dubte, un dels actius principals de la Fundació Folch i Torres.
Els drets d'autor que cada any generen els
dos rabadans amb el seu somni,
sense ser una fortuna, ajuden a
mantenir l'ajustada economia
de l'entitat. Davant d'això, resulta paradoxal que el seu autor
no cobrés ni un cèntim per la
primera representació. Tal com
recordava fa uns anys el seu fill,
Ramon Folch i Camarasa, "se
li va demanar que escrivís una
nova versió d'"Els Pastorets"
per al teatre Coliseu Pompeia
de Gràcia, que era propietat dels
frares caputxins, on s'havien representat fins al 1915 Els Pastorets d'en Pitarra. El pare acceptà
de bona gana l'encàrrec, i amb il·lusió i tot,
malgrat que les condicions amb què havia
d'escriure l'obra eren força rigoroses i que
amb prou feines tenia temps per anar complint totes les feines que ja s'havia compromès a fer".
Folch i Torres havia de tenir llesta l'obra
en poc més d'una setmana, i s'havia
d'adaptar als decorats ja existents per la
versió d'en Pitarra. Treballant de nit, va
aconseguir acabar el text a temps i va pactar una retribució de 500 pessetes si la funció, que es presentava el 24 de desembre
de 1916, tenia èxit. "En va tenir, i molt, però
al capdavall se li va demanar que renunciés
al premi en consideració a la magra economia dels organitzadors, que li ho agrairien
com si fos un donatiu," recordava el seu fill,
"i el pare va ser generós i renuncià a cobrar.
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I la seva generositat li va ser llargament recompensada, perquè el 1918, dos anys
després, els seus Pastorets es van estrenar en l'àmbit professional al Teatre Romea
de Barcelona i de seguida es van convertir
en els Pastorets més representats arreu de
Catalunya, any darrere any, com encara ho
són actualment".
La gestió d'aquest llegat, encara que
pugui sembla senzilla, comporta els seus
dilemes. Són nombrosos els autors que
s'adrecen a la FFiT i demanen poder utilitzar el nom de Folch i Torres per referir-se
a l'adaptació que han fet del text original. I

val a dir que són pocs, molt pocs, els que
ho aconsegueixen oficialment. Són molts,
en canvi, els que fan servir el nom de Folch
i Torres sense tenir-ne l'autorització.
Aquest és precisament un dels temes
que el Patronat de la Fundació té aquests
dies sobre la taula. Cal ser generosos en la
proliferació i adaptació de l'obra, però cal
alhora ser rigorosos en mantenir l'esperit i
l'ànima que la va inspirar. És lícit o plausible
utilitzar el bon nom d'un autor clàssic en
una adaptació de la qual poca cosa queda
de l'original? Si Josep M. Folch i Torres no
va aixoplugar-se sota el nom prestigiós de
Pitarra, per què ho fem ara? Definir els criteris que marquen la frontera entre el que
Folch i Torres hagués tolerat i el que mai
hauria escrit és un repte a l'abast de poques persones.

P U B L I C I TAT

VISITES
CONCERTADES
Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Civil
Contractes
Herències
Reclamacions de
quantitat
Indemnitzacions

Hipotecari
Execucions
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

Mediació

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

- Assessorament Fiscal, Laboral i Comptable.
- Servei d’advocats: Laboral, Mercantil i Civil.
- Declaració de Rendes
- Assessorament de la seva activitat sense compromís
- Informes finances i RAI
C/ Sant Pau, 94 - 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25 - Fax. 93 865 47 26
E-mail: administracion@ruisanassessors.es

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC
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93 394 85 42

93 394 85 47

C/Camí Reial, 132 - Palau-solità i Plegamans
palau@asesorstc.com / www.asesorstc.com
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NOTÍCIES

El polígon de Llevant s'atura fins al
2023, però l'INCASÒL no renúncia
L'Audiència Pública convocada per
explicar la situació dels polígons de
Llevant i de Can Clapes va aportar més
dubtes que solucions. Es crearà una comissió amb l'INCASÒL per explicar la
situació a la ciutadania i copsar l'opinió pública, però l'ens públic no renuncia a executar l'industrialització.

L'Audiència Pública convocada
per explicar la situació dels polígons de Llevant i de Can Clapes
es pot resumir amb un símil i cinematogràfic. El condemnat a
mort és conduït fins a la cadira
elèctrica. Allà esperen, asseguts en una sala, representants
del fiscal, els advocats i amics
i familiars del reu, a més de diversos funcionaris. Quan falta
un segon perquè el botxí abaixi
la palanca que ha de posar fi a
la vida del pobre innocent, sona
el telèfon. És el governador, des
del seu despatx: "Atureu l'execució". Per saber qui és qui en
aquesta pel·lícula cal llegir la
crònica sencera.
L'Audiència Pública es va celebrar el dijous, 16 de desembre, al teatre de la Vila. La van
seguir en directe un centenar
de persones, 60 aproximadament a la mateixa sala i la resta
entre el canal de Youtube i Facebook de l'Ajuntament.
El primer a sortir a escena va
ser l'alcalde, Oriol Lozano. Va
posar en antecedents a tots els
espectadors, remuntant-se al
anys 70 per ubicar els orígens
del conflicte. Lozano va fer un
repàs de les diverses accions,
aprovacions i decisions, POUM
inclòs, que han desembocat en
la situació actual dels polígons.
El missatge d'aquesta primera part de la pel·lícula va quedar clar: l'actual govern no és
el responsable de l'aprovació
d'aquests polígons i sempre si
han mostrat en contra. Ho va

refrendar també en una breu
intervenció, Jordi Pujol representant de Junts per PsiP en
l'escenari del teatre.
Lozano es va referir també
a les fortes pressions que des
del primer dia va rebre aquest
Govern per part de l'INCASÒL,
i va vincular el vistiplau del Govern als polígons en litigi a la
construcció d'habitatge social
pactada amb aquest organisme
públic. A continuació va donar
pas a Jordi Plaza, regidor d'Urbanisme. Aquest va detallar
la situació que es va trobar el
Govern després de les darreres
eleccions. Tots els permisos i
les actuacions necessàries sobre el POUM estaven ja fetes i
era legalment impossible aturar
l'execució. L'anterior Govern
del PSC havia deixat aplanat el
camí perquè Llevant i Can Clapés s'executessin.
Davant d'això, el Govern
d'ERC i JxPsiP va optar per
renegociar al màxim les aportacions de l'INCASÒL i en va
treure algunes contrapartides,
però que donaven per perduda
l'opció d'aturar les excavadores. Entre les renegociacions
aconseguides, es va eliminar la
creació per part de l'Ajuntament
d'una subvenció per tornar a
l'INCASÒL tots els impostos
que aquests terrenys generessin mentre fossin propietat
d'aquest organisme. És a dir,
en la pràctica el Govern anterior
havia pactat que l'INCASÒL no
pagaria impostos per les seves
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Un referendum és molt difícil i una consulta
és inviable, però un procés participatiu sí
L'alcalde va parlar de la possibilitat de donar veu a la ciutadania perquè es posicioni
directament sobre aquest
tema. En cas que sortís una
oposició general als polígons,
va dir el batlle, això seria un
argument més per pressionar
l'INCASÒL i a la Generalitat a
aturar el pla previst.
Però a continuació, el regidor de participació es va
encarregar d'esvair aquesta
opció. Ignasi Fargas va explicar que segon el reglament
de participació la consulta
popular quedava descartada,
perquè quan es tracta de te-

mes que afecten la globalitat
s'ha de fer via referèndum. I
els referèndums, va explicar,
els ha d'aprovar l'Estat. Han
de passar pel mateix Congrés
dels Diputats i normalment no
són autoritzats gairebé mai.
Amb el suflé de la consulta
popular desinflat, arran d'una
pregunta de la regidora de
Primàries, Núria Solà, es va
obrir la finestra d'un procés
participatiu. Aquesta opció sí
que seria possible, però cal
imaginació per veure com es
pot encaixar el tema en una
dinàmica com aquesta. La
cosa va quedar en l'aire.

NOTÍCIES
parcel·les. A més d'això, Plaza
va afegir el rescat per l'Ajuntament de les dues masies afectades pel projecte, Can Boada
Nou i Can Clapés.
Va prendre la paraula després
la regidora d'Habitatge, Patrícia
Freire. Va recordar que s'havia
signat un conveni per la construcció de 36 habitatges socials, també amb l'INCASÒL, i
va vincular la signatura d'aquest
acord a la viabilitat dels polígons, cosa que va irritar la representant de Primàries que era
a la platea.
Malgrat tot, l'equip de Govern, esperonat per la reacció
ciutadana i per l'aparició de la
plataforma Cuidem Gallecs, No
al polígon, està decidit a recuperar la seva promesa electoral
i fer tot el possible per aturar els
polígons. I temporalment així ho
han fet.
Segons va explicar l'alcalde,
fruit de les converses mantingudes entre ell i la regidora
Laura Navarro amb Mercè Conesa, actual presidenta de l'INCASÒL, les màquines no entraran en aquests terrenys durant
aquesta legislatura. A canvi,
l'INCASÒL ha demanat la creació d'una comissió per poder
adreçar-se a la ciutadania i
explicar la situació. Al mateix
temps, l'Ajuntament buscarà
fórmules per mantenir la pressió
i reforçar l'oposició. Una d'elles,
la consulta popular, va ser motiu de debat durant l'Audiència
(vegeu requadre).
Exposada la situació, es va
obrir un torn de preguntes. La
majoria de les quals van apuntar
cap al compromís a llarg termini
del Govern per mantenir la seva
postura actual. L'alcalde va reiterar la seva aposta per lluitar
contra l'execució, subratllant la
importància de poder comptar
amb el suport ciutadà.
A pregunta del públic sobre si
s'havia quantificat els llocs de
treball i impostos que el nou
polígon generaria pel municipi,
Lozano va respondre que no
s'havia fet aquest exercici, però
que a hores d'ara no hi havia
cap empresa concreta que hagués demanat instal·lar-se allà.
Caldrà esperar a següents
capítols per saber si reu és finalment indultat (Continuarà...).

Un pressupost de rècord
El ple extraordinari per l'aprovació de
pressupostos no va tenir cap incidència
i l'equip de Govern va tirar endavant
uns números que són de rècord en el
municipi, prop de 19.800.000 euros

A diferència de la Generalitat o
del Govern de l'Estat, l'equip
que comanda l'Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans no
va tenir cap entrebanc a l'hora
d'aprovar els pressupostos del
2022. Els sis regidors d'ERC i
el tres de Junts per PsiP van ser
suficients per tirar endavant uns
números que són el pressupost
més alt fins ara al nostre poble.
PSC i Primàries es van abstenir i només els dos regidors de
Ciutadans van votar-hi en contra. 19.749.565 euros, aquesta
és la xifra aprovada en el ple extraordinari del 2 de desembre.
Tot i la incertesa de la situació
sanitària i els dubtes després
de la sentència sobre les plusvàlues, el regidor d'Economia,
Sergi Plaza va mostrar un cert
optimisme. Plaza confia en la
possibilitat d'utilitzar romanents
i en l'arribada de fons europeus
per quadrar les xifres i dur a
terme l'execució d'uns pressupostos que va qualificar de progressistes i socials.
Llegint els números segons el
volum de les partides, cal començar per Gestió ambiental,

que creix un 19% i s'endú el
13% del pressupost: 2,6 milions d'euros. El porta a porta
de cinc fraccions és el motiu
d'aquest augment de la despesa en aquesta àrea.
L'augment d'efectius de la
Policia Local fa que la partida
per aquest concepte se situï
en segona posició pel que fa
a despesa. El manteniment del
cos de seguretat i els seus serveis associats costa poc més
de 2 milions anuals, un 10%
més que l'any passat.
Darrere aquestes dues grans
partides, que superen els 2
milions, se situen els Serveis
econòmics i financers (1,3 milions); les escoles bressol (1,1
milions); i la regidoria d'Innovació i Eficiència energètica (1 milió). Urbanisme perd un 32% de
fons respecte al 2021 i aquest
any no arriba al milió d'euros
(989.000). Aquesta davallada
s'explica en part perquè alguns
dels serveis abans inclosos en
aquesta àrea es contemplen
ara en el capítol de Brigades
de Serveis, que creix dels 348
als 956 mil euros anuals. En Via

Pública, el pressupost preveu
una despesa de 702 mil euros,
48 mil menys que el 2021.
Tot i l'etiqueta de progressistes, els pressuposts rebaixen
la partida principal de Serveis
Socials, de 975 mil a 946 mil.
En aquest cas, com en altres
partides que han sofert retallades, Sergi Plaza va augurar
que es podran aplicar els romanents durant la resta de l'any,
mitjançant les modificacions de
crèdit habituals en la dinàmica
de gestió municipal.
Per la resta de partides destaquen en números relatius
l'augment de l'àrea de Medi Natural (+56%), d'Esports (+40%),
Joventut (+14%) i Participació
ciutadana (+90%). Pel que fa a
caigudes relatives, les de Cultura (-14%) o de Patrimoni (-40%)
són les més significatives.
La xifra global de 19.749.565
és un increment de l'1,35% respecte al 2021. En cas que no hi
hagi cap esmena durant l'exposició pública, els pressupostos
seran d'aplicació a partir de l'1
de gener del 2022.
Els grups de l'oposició van
reiterar una queixa, l'escàs marge de temps amb què el govern
havia fet arribar els números
abans de la seva aprovació.
Plaza va reconèixer que havia
estat així, i ho va atribuir als darrers canvis introduïts a causa
del tema de les plusvàlues.
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Nadal posa a prova
el servei de recollida
porta a porta
El 13 de desembre el paisatge de PsiP
va fer un canvi. Van desaparèixer dels
carrers els contenidors de residus
grocs, verds i blaus i van a aparèixer
cubells de color marró i verd.
Les festes de Nadal han estat
una prova de foc per al nou sistema de recollida d'escombraries que es va posar en marxa
el 13 de desembre. Aquell dia,
tots els domicilis de Palau-solità i Plegamans van començar
a reciclar les deixalles per ser
recollides mitjançant el sistema
de les cinc fraccions. Van quedar exempts temporalment 949
pisos de la zona centre, que ho
faran a partir del 10 de gener.
Els primers dies, els tres
equips de recollida nocturna no
van arribar a passar per tots els
carrers del municipi, i per això
es va acabar la feina durant el
matí següent. El mateix 13 de
desembre, un dels camions va
estar aturat bona part de la nit
per problemes electrònics. El
regidor de Medi Ambient, Jordi Plaza, va justificar aquestes
anomalies dient que "és necessari un temps d'adaptació a les

dimensions i tecnologia dels
nous camions i a la recollida de
les dues fraccions més diàries.
Estem estudiant la millor manera d'adaptar l'itinerari per recollir en el temps previst, i buscar
solucions per accedir a aquells
carrers on els nous camions no
poden entrar".
A causa d’aquestes dificultats inicials, l'Ajuntament demana deixar els cubells al portal
dels domicilis si no s’han pogut
recollir durant la nit, per recollir-los de dia. També s’aconsella deixar els envasos dins d’una
bossa de plàstic per facilitar-ne
la recollida. Des de la regidoria
s'informa que s'estan reorganitzant els recursos i dissenyant
noves rutes per realitzar la recollida amb la màxima eficiència.
Durant la campanya Porta’ls
a la porta es van repartir cubells
a 4.249 habitatges i targetes als
1.181 habitatges què no neces-
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siten el cubell amb xip, ja que
disposen de la targeta per obrir
els contenidors. Segons l'Ajuntament, s’ha informat al 97,5%
dels habitatges de la vila i s’han
visitat 370 comerços i s’han entregat 196 contenidors per a les
diferents fraccions de residus.
El nou sistema ha comportat
un canvi en el paisatge urbà.
S'han retirat els vells contenidors grocs, verd i blaus, de les
voreres i en el seu lloc s'han
plantat estructures metàl·liques
i contenidors marrons per als
edificis de pisos. Els conteni-

dors situats al centre del municipi es mantindran fins després
de les festes de Nadal, per donar servei a 62 blocs de pisos
(949 habitatges) que seguiran
disposant de l'actual contenidor
per a la recollida de l'orgànica i
el rebuig, i dels contenidors per
a la recollida del paper, envasos
i vidre. L'Ajuntament informarà
individualment a cada habitatge
plurifamiliar per començar a fer
ús del seu contenidor comunitari a partir del 10 de gener i
s'aniran retirant tots els contenidors de recollida selectiva.

La plaça de Ca l'Estruch va
acollir, com en anys anteriors, la
fira de Santa Llúcia. Després de
l'aturada a causa de la pandèmia, l'edició d'aquest any va reunir un bon nombre de paradistes, que van aconseguir donar
a la plaça un aspecte molt nadalenc. Es van poder comptar
46 estands dels quals 34 eren
d'establiments o entitats palauenques i la resta vinguts de
fora del poble. Hi havia parades
de joguines, menjar, roba i com-

plements, regals, flors i plantes,
figures de pessebre o articles
nadalencs. També algunes associacions o grups d'escolars
van participar en la fira.
La fira es va celebrar el cap
de setmana de l'11 i el 12 de
desembre, coincidint amb la
posada de la pista de gel sintètic, ubicada sota la porxada de
la mateixa plaça. L'horari de la
fira es va estendre des de les 10
del matí fins a les 20.00 ininterrompudament els dos dies.

La Fira de Santa Llúcia
recupera el pols

P U B L I C I TAT

Calderes adaptades
a la normativa RITE

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com
Oficina i taller: C/Diagonal 45, oficina - PsiP

ANTENES PALAU

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

>>

No esperi més i adapti la seva antena per al
segon dividend digital.
Oferta especial per a comunitats de veïns

>>

• Servei tècnic oﬁcial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació oﬁcials de fàbrica
• Reparació i canvis de radiadors i
components
• Instal·ladors propis per a reposició de
calderes de gas i gasoil amb pressupost
sense compromís
• Instal·lacions de calefacció i aire
condicionat domèstic
• Venta de recanvis segons tarifa oﬁcial
• Contractes de manteniment de garantia
total (peces, mà d’obra i desplaçament) +
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certiﬁcat ISO 9001

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics
Comandaments TV / Informàtica / TV - Vídeo- Hiﬁ - Dvd /
Sistemes de televigilància
Comunitats, particulars, empreses...

OFERTA DE TREBALL

ES BUSCA INSTAL·LADOR
DE PARQUET

SERVEI OFICIAL

(AMB EXPERIÈNCIA O SENSE)

Interessats trucar al 669 48 60 35

Tel.- 938643837 - 661 914 323
- 635 636 493
antenespalau@yahoo.es

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans
T: 93 864 82 54
E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com

Més de 40 anys

al vostre servei

Desembre 2021 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 21

NOTÍCIES

PsiP tindrà la
primera biblioteca
especialitzada en
món rural
Energies renovables, natura i món rural és l'especialització que s'ha imposat
en el procés participatiu per escollir la
temàtica de la nova biblioteca municipal. D'un total de 205 vots, aquesta
opció en va sumar 67.

El procés participatiu per escollir l'especialització de la futura
biblioteca municipal es va tancar amb un total de 205 vots
emesos, 135 telemàticament i
70 mitjançant la butlleta impresa. El recompte final va donar
com a guanyadora la temàtica
d'energia, natura i món rural,
amb 67 vots (16 per butlleta i
51 telemàtics). La resta de vots
es van repartir de la següent
manera: Educació en el lleure i
oci alternatiu, 52 vots (17 + 35);
Cultura i patrimoni medieval, 47
vots (21 + 26); Esport femení,
23 vots (10 + 13); i Arts escèniques, 15 vots ( 5 + 10).
La regidora de Cultura, Eva
Soler va apuntar que aquesta
serà la primera biblioteca de la

xarxa de la Diputació de Barcelona especialitzada en aquesta
temàtica. Soler va destacar dos
aspectes que fan especialment
significativa aquesta relació entre la biblioteca i la seva especialització. D'una banda, el fet
singular que Palau-solità i Plegamans, una població a escassos 30 quilòmetres de la gran
capital, tingui encara una gran
vida rural, amb molta gent que
viu de l'agricultura i la ramaderia. De l'altra, la singularitat del
mateix edifici, que amb la seva
aposta per l'energia geotèrmica
serà una referència a tot el territori nacional en aquest tipus
d'instal·lacions.
Un cop definit l'especialització, la regidoria de Cultura

s'han començat a fer ja els tràmits per demanar les subvencions que permetin la compra
de llibres i materials relacionats
amb aquesta temàtica. "De tota
manera", va precisar Soler, "caldrà esperar al nomenament del
director del centre, cosa que
depèn de la Diputació, per començar a fer les compres". El
nomenament d'aquesta figura
està previst per abans de l'estiu, de manera que es pugui
anar treballant en el contingut
de la biblioteca paral·lelament a
la seva construcció.
Pel que fa al desenvolupament de les obres, la regidora
de l'àrea va assegurar que s'estan complint els terminis previstos: "el constructor ens ha dit

que té tots els materials compromesos i que no hem de patir
pels subministraments". De tota
manera, Soler prefereix ser prudent. "Si tot va bé abans de la
primavera farem l'acte de la primera pedra, però tal com estan
les coses, encara pot passar de
tot". En cas de mantenir-se el
calendari, el nou edifici es podrà estrenar el primer trimestre
del 2023.
A més del contingut i el continent, queda un altre detall per
decidir: el nom de la biblioteca.
Soler va explicar que el grup
motor que va definir les cinc
possibles especialitzacions treballarà també en aquest tema
per tenir-lo a punt per a la inauguració.

Globus per la salut mental

Com és habitual des de fa anys,
Palau-solità es va sumar a les
activitats que es convoquen per
recaptar diners per la Marató
de TV3, aquest any dedicada a
la salut mental. Per segon any
consecutiu, un grup d'entitats
va proposar enlairar un bosc
de globus de colors com a acte
principal de la jornada.
A la plaça 1 d'Octubre, es va
tancar un espai on tothom que
feia un donatiu per la Marató
podia inflar un globus amb heli,
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posar-hi el seu nom, i penjar-lo
d'uns fils preparats a l'efecte.
Es va obrir el bosc a les 10
del matí, amb una xocolatada
i en diferents hores del dia es
van fer tallers de sardanes, ball
en línia i country. El capgròs de
l'Associació de Comerciants
també es va unir a la festa, que
van tancar els Deixebles amb
una cremà.
En total es van recollir 691
euros, una quantitat molt per
sota dels 2.300 del 2020.

NOTÍCIES

&
El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat
Estem a la Plaça Ernest Lluch de Palau-solità i Plegamans
També disponible a
Reserves: 665 539 186

Una setmana per
parlar de sexualitat
Mig miler de joves van participar en la SEXmana, que va tenir lloc del 29 de novembre al
3 de desembre. La regidoria de
Joventut va organitzar diverses
activitats per treballar i reflexionar sobre sexualitats, afectivitat,
plaers i autoconeixement. L’objectiu era que els joves reflexionin sense tabús, coneguin més
els seus cossos i gaudeixin així
d’una sexualitat sana i plaent.
Una de les activitats que es
va dur a terme amb més èxit va
ser la dinamització de l’exposició ‘Flow’, de l’entitat Sexus i
il·lustrada per l’artista Artemapache, que treballa la sexualitat,
l’autoconeixement i les emocions a partir dels fluids corporals. Per aquesta exposició van

passar més de 250 adolescents
del municipi, de 14 i 15 anys.
També va visitar la vila la Sextruck de Magranes, una caravana que ofereix un espai on
qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot
allò relacionat amb les sexualitats, les afectivitats i els feminismes. Fins al moment han passat 145 joves per la Sextruck,
però encara està pendent la visita als grups de Can Periquet,
que ho faran al trimestre vinent.
A conseqüència d'aquestes
intervencions, l'oficina d'assessorament jove de l'Ajuntament
també ha incrementat les consultes de forma personalitzada
o en petits grups en les darreres
setmanes.

ME
DM A DNÚ DIARI
CAP DE V - 12,95 €
SETMA
CARTA NA A LA

Cuina
obert
a de
Menja 08.00 a 23
r caso
.00
là

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars
GENER I FEBRER - DILLUNS OBERT de 13.00 a 18.00

Gaudeix de la nostra BRASSA
i no et perdis els nostres
CARAGOLS A LA LLAUNA

RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895
Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

RESTAURANT MASIA

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €

Vols Vendre?...

Fes-te Veure!!!

629 262 682 .

Anuncia’t al L’Informatiu. Informa’t enviant un correu a
psipinfo@gmail.com o trucant al 629 262 682

CAN BURGUÈS
Es necessita:
• Cambrer/a per caps de setmana,
jornada completa.
• Ajudant de cuina per rentavaixelles
pel cap de setmana.
Ideal per a estudiants

Interessats truqueu al
93 864 40 95

SERVEI DE CREATIVITAT GRATUÏTA
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2021
l'any de la
incertesa

2021 va començar
amb certa esperança.
La Marató de TV3
es va dedicar a la
investigació de la
Covid-19 i a PsiP el
bosc de globus va
recollir prop de 2.400
euros per aquesta
causa. Després d'un
Nadal trist i confinat,
semblava que l'arribada
de les vacunes albirava
la llum al final del
túnel. La vida al carrer
tornava a circular,
també al camp, on els
senglars, després d'un
any sense batudes
campaven sense por.
A poc a poc, la nova
normalitat s'ha anat
acostant a la normalitat
de sempre, amb
actes institucionals,
diades de Sant Jordi,
campionats d'Europa
d'Hoquei, pirotècnia
per Sant Joan i un
estiu amb vacances
a la platja. Però la
nova normalitat
està instal·lada en la
incertesa. La relaxació
dels mesos d'estiu va
preparar el terreny per
un nou assalt del virus.
Ara tornem a tenir els
somriures tapats amb
mascareta, com els vam
tenir durant la Festa
Major, i necessitarem
encara més força de
la que pensàvem per
derrotar aquest enemic
invisible. Deixem
enrere l'any de la
incertesa i encarem el
2022 amb desitjos de
salut i l'esperança de
recuperar la vida que
portàvem abans del
bitxo. L'esperança, diu
la dita, és l'última de
caure.
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Diversificar públic, objectiu de la
programació cultural municipal
L'Ajuntament ha presentat la programació estable d'hivern al teatre de la
Vila. Música, teatre, cinema i monòlegs
de molt nivell amb l'objectiu d'atraure
nous públics i sobretot, al joves.

Clara Peya, Guillem Alba, Oye
Polo i La Calòrica... són els
noms que es poden llegir en el
cartell d'espectacles que l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha fet públic de cara a la
temporada d'hivern. A aquest
cal sumar-hi les nits de cinema
dins del Cicle Gaudí, amb un
títol cada mes fins al juny.
La programació es caracteritza per una clara diversificació
tant en gèneres com en formats.
A part de les obres de teatre de
text clàssic o contemporani que
copaven la programació en els
últims anys, en aquesta ocasió també s'hi inclou música,
monòlegs d’humor, així com el
retorn del format cafè-teatre.
El consistori també té la voluntat d'abastar i interpel·lar
més franges d'edat en aquesta
nova temporada, així com fer un
treball transversal amb Igualtat i
Joventut en algunes propostes.
A més, totes les propostes són
segellables al Passaport Cultural de la vila.
Obrirà la temporada a l'escenari la pianista Clara Peya,
que el 21 de gener presentarà
a PsiP el seu darrer treball, Periferia. Peya, guanyadora del
Premi Nacional de la Cultura
2019, no deixa mai indiferent a
ningú, amb les seves composicions compromeses i bel·ligerants (foto superior). Guillem
Albà (foto central) és l'estrella
convidada el divendres, 18 de
febrer. El seu espectacle Calma sorprendrà per l'originalitat i la capacitat de comunicar
d'aquest polifacètic humorista.
Sense diàlegs i sense cap més

presència que la seva, Albà ens
farà reflexionar sobre el ritme de
vida que portem.
La sorpresa del març estarà
en el format de l'obra. Ana Polo
i la Maria Rovira presenten Nit
d'stand-up comedy, un espectacle de monòlegs en format
cafè-teatre, provocadores i
contundents, els seus textos de
temàtica feminista desmunten
qualsevol construcció social i
normativa.
Ocells, de la companyia
La Calòrica (foto inferior), és
la quarta aposta d'escenari
de l'Ajuntament per aquesta
temporada d'hivern. Aquesta
companyia ja ha passat vàries
vegades per PsiP, sempre amb
un gran èxit de públic. La darrera, amb Fairfly, va ser fa dos
mesos. Ocells és un cabaret
polític on desfilen temes com la
corrupció o els mecanismes de
manipulació de masses.
Pel que fa al cinema, pel projector del teatre de la Vila sis
títols dins del Cicle Gaudí de cinema català. De moment l'Ajuntament ha presentat només els
tres primers. Dissabte, 15 de
gener es podrà veure Pan de
limón con semillas de amapola,
de Benito Zambrano. El 12 de
febrer es projectarà Las leyes
de la frontera, de Daniel Monzón, i el 19 de març, Els dies
corrents, de Neus Ballus.
Les entrades per tots aquests
espectacles i pel·lícules estan ja
disponibles a la web koobin.
com o la masia de Can Cortés.
L'Ajuntament obrirà també la
venda el dia de l'espectacle si
hi ha entrades disponibles.
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L'eMpreSa paLaUenca MeSFibra

garanteiX prOXiMitat i MÀXiMa cOnnectiVitat
• Gràcies a la seva xarxa local de ﬁbra òptica pot
oferir 1.000 Mb simétrics amb wiﬁ AX a un preu
inabastable per les grans companyies
Fa poc més de 10 anys, l'Adam Marsal, electricista de professió, va veure que hi havia gent
de barris com Can Riera que no tenien bona
cobertura d'internet i que quedaven desatesos
de les grans companyies perquè no els sortia a
compte donar-los un bon servei. Va prendre la
iniciativa i va col·locar una antena en un punt
elevat del poble amb la idea d'utilitzar-la com
a repetidor per poder enviar senyal de wifi a
aquelles llars. La cosa va funcionar. Tant va ser
així que va decidir crear una empresa que es
dediqués a això. Així va néixer MesWifi. A dia
d'avui l'empresa segeix donant aquest servei de
radioenllaç per a punts aillats a nivell de connectivitat i per esdeveniments.
Amb aquest antecedent, i amb la solvència
de 10 anys donant servei a nuclis de població
de tot Catalunya, Marsal i el seu equip han fet
un pas endavant i s'han convertit en proveïdors
directes de connectivitat a través de fibra òptica.
Així és com ha sorgit MesFibra. "Tenim el nostre
propi cablejat, no depenem de cap altra operadora. Això ens permet donar una resposta ràpida, tant a la instal·lació com a la resolució d'incidències. I per descomptat, oferir un nivell de
servei que no està a l'abast de la resta", detalla
el gerent i fundador de l'empresa.
"Ara com ara podem oferir a qualsevol punt
de Palau una connexió de 1.000 Mb simètrics
reals, i aviat 10 Gb, cosa que cap de les grans
companyies fa", explica Marsal. I la instal·lació? I tirar cables? "Si el client ja té fibra a casa,
utilitzem el mateix cable que ja té, sense nous
forats ni més molèsties, simplement connectant
l'exterior a les nostres caixes de cablejat. Si no
té fibra a casa, nosaltres li col·loquem el cable
de la manera que el client consideri més còmoda", així de senzill ho explica el responsable de
MesFibra.
La companyia palauenca no es limita al
servei de connectivitat directa. Conscient que la
competència i els mateixos clients associen el
servei de fibra òptica a altres serveis, MesFibra
ofereix també l'opció de contractar telefonia
mòbil. Així per exemple, l'usuari pot optar a línies amb trucades il·limitades i 20 Gb de dades
cadascuna amb la cobertura que més l'interessi:
Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo, a partir 11
euros a mes.

• Fundada fa 10 anys per l'emprenedor Adam
Marsal, va començar donant servei via wiﬁ als
barris i pobles aïllats que no tenien cobertura

L'equip humà de MesFibra
garanteix un tracte directe i
personalitzat amb el client.
L'empresa palauenca ocupa
ja a 20 persones, moltes
d'elles de Palau-solità i
Plegamans, i té en aquest
capital humà una de les
seves principals apostes.

Meswiﬁ SLU
Carrer Comerç, 27
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
Atenció al client
93 522 22 55
clientes@meswiﬁ.com
Departament comercial
611 421 619
comercial@meswifi.com

"Una de les nostres màximes és que oferim
sempre, en cada opció, el millor preu possible",
assegura Marsal, que tot i aquesta arriscada
afirmació admet que la seva aposta més gran
és la personalització. "Volem fer de la proximitat, l'eficiència i la personalització valors tan
importants com el preu o la connectivitat. Per
nosaltres l'equació perfecta és: tracte personal+servei competitiu+evolució permanent.
"En relació amb el darrer factor, MesFibra treballa diàriament per ampliar les seves capacitats i
anar sempre un pas per endavant de què poden
oferir les grans operadores.
MesFibra ocupa ja a 20 persones, moltes d'elles de Palau-solità i Plegamans, i té en
aquest capital humà una de les seves principals
apostes. "Darrere de cada client hi ha un contacte personal, i quan algú truca per una incidència
o un dubte del servei, l'atent una persona amb
nom i cognoms, i volem que això sigui així sempre", explica Marsal. La companyia està també
en contacte amb l'Ajuntament, que ha aprovat
el seu pla d'implantació. L'objectiu? Donar a
Palau-solità i Plegamans el millor servei de connectivitat, al millor preu possible i alhora que es
generen llocs de treball per la gent del poble.
"A MesFibra estem convençuts que podrem
fer-ho". Paraula d'emprenedor.
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Noves parades del bus urbà

L'autobús urbà de Palau-solità i
Plegamans ha introduït, des del
2 de gener, modificacions en els
horaris i el recorregut d'algunes
de les expedicions que circulen
de dilluns a divendres. El recorregut i els horaris de l'autobús
urbà que circula els dissabtes
feiners no han experimentat
cap canvi.
Quatre de les rutes que
s'efectuen de dilluns a divendres allarguen el recorregut
fins als barris de Can Parera i
Can Clapés. “Aquests canvis
es duen a terme per apropar
el servei de l'autobús urbà a
aquests dos barris”, ha indicat
el regidor de Mobilitat i Transport, Ovidi Popescu.
Pel que fa a Can Parera, les

noves parades es troben al carrer Noguera/Baixada de Can
Parera (horaris: 8.19 h, 10.19
h, 12.19 h i 13.49 h) i al carrer
Noguera amb el Camí de Can
Parera (horaris: 8.20 h, 10.20 h,
12.20 h, 13.50 h), mentre que
les dues de Can Clapés estan
ubicades al Camí de Sentmenat/Camí de Can Clapés --cementiri municipal-- (horaris:
8.51 h, 10.51 h, 12.51 h i 14.21
h) i al carrer Sentmenat amb carrer Sant Jaume (horaris: 8.52
h, 10.52 h, 12.52 h i 14.22 h).
A la web de l'Ajuntament estan
disponibles els horaris i recorreguts de totes les expedicions
(www.palauplegamans.cat).
El regidor aclareix que aquesta modificació no afecta les

ARA

ABANS
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expedicions de primera hora
del matí i última de la tarda que
donen servei principalment a
alumnes de l'Institut Ramon
Casas i Carbó, i insisteix explica
"que es mantindrà amb el mateix horari que es fa ara".
L’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans ha introduït aquests
canvis en la línia de bus urbà
per potenciar-ne l’ús i apropar
el servei a zones on no arribava. El regidor considera que
“l’autobús urbà és un molt bon
servei, necessari per a part de
la població en un municipi tan
extens com el nostre. Els canvis
introduïts es mantindran durant
6 mesos i una vegada acabat
aquest període se’n valoraran
els resultats”.

Campanya per
fomentar la
rotació dels
aparcaments
L’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans ha posat en marxa la campanya informativa
‘Mou-te. Multiplica’, destinada
a fomentar el bon ús de la zona
blava del municipi. L’ús responsable d’aquesta zona d’aparcament afavoreix al comerç local,
ja que permet la rotació dels
llocs d'aparcaments i permet
que més clients puguin apropar-se als comerços i botigues
a fer-hi les seves compres.
La Policia Local revisa que
s'indiqui visiblement l'hora
d'arribada (amb un paper o
amb un rellotge de cartó) i que
no se sobrepassin els 90 minuts màxims permesos. Si el
vehicle no indica l'hora o excedeix el temps, se li deixa una
nota d'avis. L'Oficina d'Atenció
al Ciutadà i els comerços adherits a la campanya disposen de
rellotges gratuïts.

Palau-solità i Plegamans ja
apareix en els rètols de l'AP-7
Des d'aquest desembre el nom
del poble ja figura en la retolació de l'autovia AP-7 que indica
l'enllaç amb la C-59.
Fa dos anys que l'Ajuntament
de PsiP va iniciar els tràmits davant el ministeri de Transports
de l'Estat per tal que el nostre
poble figurés en les indicacions
de sortida d'aquesta via.
Com es pot comprovar en
les fotos, es tracta d'un rètol

que substitueix l'anterior. En el
nou panell figura també Santa
Perpètua, que no apareixia en
el vell, juntament amb Mollet i el
CIM. La població que ha desaparegut d'aquestes indicacions
és Caldes de Montbui.
L'Ajuntament ha sol·licitat
també que hi hagi més presència del poble en la retolació de
la C-59, però de moment no hi
ha novetats en aquesta via.

P U B L I C I TAT

Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ
más de 30 años
de experiencia
Presupuestos
sin compromiso

Construcción de
obra de todo tipo
Reformas
en general.
Especialidad
en cocinas y baños

Tel. 687 740 624 - 687 740 621 - 662 233 489
jvgutierrez13@hotmail.com

AVDA CATALUNYA, 189

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
TEL.- 93 864 81 75

secretaria@gippsa.com

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

Sóm botiga

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
AVDA CATALUNYA, 189 - PSIP / 93 864 48 58 - 629 020 424
guber@gubercatalunyaserveis.com

Sóm qualitat
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NOTÍCIES

El públic torna
a gaudir dels
pessebres de
Can Malla

La Fundació Folch i Torres fitxa
al seu propi fundador
L'obra de Ramon Folch i Camarasa,
il·lustre plegamaní, ja forma part del
fons de la Fundació Folch i Torres. Així,
el que va ser impulsor de la FFiT forma part ara també del seu cor d'estudi, juntament amb l'obra del seu pare,
Josep Maria Folch i Torres, i dels seus
oncles Joaquim, Manuel, Ignasi i Lluís.
L'expresident de la Generalitat,
Quim Torra, va presidir l'acte
que el dia 13 de desembre va
suposar la incorporació formal
de l'obra i la figura de Ramon
Folch i Camarasa al fons documental de la Fundació Folch
i Torres. La sala noble del castell de Plegamans, on té la seu
aquesta institució, va acollir la
primera part d'una cerimònia
que es va dividir en dos actes.
Allà, van acompanyar a l'expresident Oriol Izquierdo, president de la FFiT, i diverses autoritats locals, amb Oriol Lozano,
l'alcalde, al capdavant. Els tres
van descobrir una placa ubicada a la balconada interior del
castell en commemoració de
la data. També si van aplegar
un bon nombre de familiars i
alguns veïns del poble. Montserrat Folch, filla de Ramon Folch,

va fer l'entrega simbòlica del
llegat. Olga Lahoz va ser l'encarregada de representar els
amics del poble, i fer entrega
a la fundació dels diners recaptats amb l'obra de Ramon
Folch representada al teatre de
la Vila fa uns mesos. Jaume Oliveras i Maria Solà van posar la
nota poètica llegint el poema La
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masia de Ramon Folch. Mariona Casanovas va tancar aquest
primer acte interpretant el Cant
de la Senyera amb el seu violí.
Dues hores més tard, al teatre de la Vila, va tenir lloc un
segon acte, aquest cop dedicat
més concretament a glossar la
figura i l'obra de Ramon Folch i
Camarasa. A l'escenari, presidit
per un gran quadre pintat per
Miquel Truyols, amic de Folch
i Camarasa, hi van pujar Jordi
Folch i Pons, fill de l'homenatjat i actual director de la FFiT,
el mateix Miquel Truyols, Oriol
Izquierdo, i Quim Torra.
Jordi Folch va desgranar la
figura del seu pare en l'entorn
més familiar i íntim, recordant-lo
com un home recte i sever, de
profundes conviccions religioses, però sempre bolcat amb la
seva família i els seus cinc fills.
Miquel Truyols va explicar la relació de Ramon Folch amb Palau-solità i Plegamans, on a més
de fundar l'escola Marinada va
ser peça indispensable per salvar el castell de Plegamans de
la ruïna. Oriol Izquierdo va llegir
un text de Vinyet Panyella, que
ha excusat la seva presència
i Quim Torra va tancar l'acte
lloant la rellevància de l'obra de
Ramon Folch al costat del llegat
del seu pare i dels seus oncles.

Diumenge 12 de desembre,
Can malla es va vestir de llarg
per inaugurar una nova mostra
de pessebres. És la que fa 39,
i que es podrà gaudir fins al 16
d'aquest mes. Després d'un
any molt complicat pels pessebristes (com per la resta de
mortals), es va poder presentar
una exposició com cal, amb
diorames completament nous i
en unes instal·lacions que han
millorat també pel que fa a eficiència i condicions.
L'acte inaugural va estar presidit per l'alcalde, Oriol Lozano,
i no hi van faltar regidors i regidores de tots els partits amb
representació a l'Ajuntament.

El mateix president de l'Associació Pessebrista de PsiP,
Jordi Pujol, és també regidor.
Després dels pertinents parlaments, la comitiva municipal va
fer una visita guiada.
Mentrestant, al carrer, l'agrupació sardanista acomodava la
cobla Vila d'Olesa, que va ser
l'encarregada de fer la ballada
de sardanes que tradicionalment acompanya la inauguració
de la mostra.
Els assistents a la mostra
poden gaudir de 45 obres que
no deixen indiferent a ningú.
I pels més menuts, a més, els
pessebristes tenen a disposició
un díptic per acolorir que cada
any edita la Federació catalana
de Pessebristes, i que aquest
any és obra del pessebrista palauenc Quico Colindres.

P U B L I C I TAT

Els vestits de sempre
i ara també la moda
que t’acompanya
en el dia a dia
(de 30 a 65 anys)

     
      
 
   

Any Nou, local nou
A
VINE

VISITARNOS AL CAMÍ REI

AL,

54

ESPECIALISTES EN MATERIAL D’SCRAP
I TOT TIPUS DE MANUALITATS,
LLIBRERIA I PAPERERIA
Carrer Camí Reial, 54 - Palau-solità i Plegamans
palaupaper@hotmail.es 647 719 420
@palaupaper

LA CASA DE
BERNARDA ALBA
Grup TEATROIA'T, de Montcada i Reixac

30 de gener 18,30 Al Teatre de la Vila
Cal portar mascareta i fer reserva al WhatsApp 650 47 99 24
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TREBALLEM
PEL POBLE
Els nostres regidors Laura Navarro, Jordi Pujol
i Ovidi Popescu, com a membres del Govern
municipal, segueixen impulsant iniciatives que fan
del nostre poble un entorn cada dia més acollidor,
pròsper i digne. Aquest mes destaquem la visita al
Parlament donant suport a la plataforma Cuidem
Gallecs, No al Polígon (1), la nova edició d'Emprensocial (2) per impulsar la nova economia, la
incorporació de noves parades en el bus urbà (3) i
la recuperació de la pista de gel sintètic (4).

per Palau-solità i
Plegamans

1

2

3

4
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RO DA LIE S
CALDES DE MONTBUI

La rectoria del Remei acull un
projecte d'habitatge social
L’Ajuntament de Caldes de
Montbui, conjuntament amb
Càritas, han possat en marxa
un un projecte d’habitatge social a la rectoria del Remei, el
Santuari del Remei. La iniciativa
promoguda per Càritas la van
presentar el rector de la Parròquia de Caldes, Xavier Blanco,
el sots-director de Càritas Diocesana de Terrassa, Francesc
Flotats, l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, el regidor d’Habitatge, Jordi Martín, i el regidor de
Serveis Socials, Pep Busquets.
El projecte té com a objectiu
allotjar a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat fins que
hagin assolit l’autonomia per
sortir-ne en condicions, afavorint els processos de desenvolupament personals i/o familiars. El desenvolupament del
projecte parteix d’un acompanyament per posar a la persona
en el centre de la intervenció,
fent-la partícip del seu procés.

Els pisos s’entenen com a espais, ja sigui per a una sola família o bé per a una unitat de
convivència. Aquest plantejament permet donar resposta a
un número més elevat de famílies.
Les estades al pis estan pensades per períodes de màxim
dos anys, sempre atenent a
les particularitats de cada cas.
Quan el pla de treball s’ha assolit, es continua treballant la
sortida del pis i acompanyant
a la família a cercar alternatives
dignes i viables.
El projecte es dut a terme per
voluntaris de Càritas Caldes.
A banda de la col·laboració de
personal tècnic, per donar suport a la implementació i desenvolupament d’aquest projecte, l’Ajuntament ha signat un
conveni específic amb Càritas
Caldes amb una dotació pressupostària de 4.000 €/any pel
període 2021-2022.

SENTMENAT

Els sentmenatencs ja estan
preparats pel porta a porta
L'Ajuntament de Sentmenat ha
iniciat la campanya informativa per explicar als veïns i comerciants del poble el sistema
de recollida porta a porta que
ven aviat s'implantarà també a la població. Des del mes
d'octubre, la regidoria de Medi
Ambient, ha anat realitzant
sessions participatives amb la
ciutadania, de forma telemàtica i presencial, per començar

a explicar el nou model de recollida i el seu funcionament.
Alhora, durant aquests mesos
s'ha estat visitant als establiments comercials i edificis amb
més particularitats del municipi, per tal de buscar solucions
personalitzades. El repartiment
de cubells començarà passat
festes i la implantació del nou
sistema es farà en el primer trimestre de l'any.

POLINYÀ

El CAP de Sta Perpètua dona
servei als veïns de Polinyà
El CAP La Florida, al passeig
de La Florida 43, està obert
les 24 hores i atendrà els casos urgents de Polinyà quan el
CAP del municipi estigui tancat.
El Departament de Salut de la
Generalitat ha informat l'Ajuntament que els veïns de Polinyà podran, a partir d’ara, ser
atesos d’urgències al CAP La
Florida de Santa Perpètua de
Mogoda.

El CAP de referència per als
casos d'urgències i quan el de
Polinyà està tancat continua
sent el de Castellar del Vallès,
però els responsables de Salut que gestionen els recursos
del Vallès Occidental han pres
aquesta decisió ateses les
nombroses reclamacions rebudes per part de la ciutadania i
de l’Ajuntament per poder ser
atesos a un CAP més proper.
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ESPORTS

Ajuntament i FC
Palau renegocien
la gestió del camp
L'actual conveni data del 1992 i preveu una cessió durant 50 anys al club.
L'Ajuntament argumenta que el text
s'ha incomplert per les dues parts i
proposa la redacció d'un nou acord.
L'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans i la directiva del FC
Palau han iniciat una negociació per actualitzar el conveni
signat el 1992 i que va suposar
la cessió de l'estadi municipal
Francesc Serracanta al club esportiu durant 50 anys. El document, signat pel llavors alcalde
Joan Payola, i encara vigent,
estipula la cessió al FC Palau,
llavors presidit per Francesc
Serracanta, de "l'ús i gestió" del
camp d'esport municipal.
L'alcalde i regidor d'Esports,
Oriol Lozano, i el president actual de l'entitat esportiva, Francesc Garcia, han mantingut
diverses converses per mirar

de reconduir les condicions
d'ús de l'estadi. De fet, des
de l'Ajuntament s'ha plantejat
la redacció d'un nou conveni.
Els actuals responsables del
consistori consideren que durant anys s'han incomplert, per
ambdues bandes, moltes de
les condicions estipulades en la
cessió, cosa que comporta irregularitats que no s'han de seguir produint. La signatura d'un
nou acord és la solució, segons
l'Ajuntament.
Si bé en els primers contactes
semblava que la renegociació
seria difícil, en una reunió mantinguda el 15 de desembre es
van acostar molt les posicions

i es va encarrilar el diàleg. Per
part del FC Palau, es van fixar
uns mínims que el nou conveni
haurà de respectar per assolir un acord. Garcia va resumir
aquests mínims en cinc punts:
1.- El FC Palau ha de poder seguir amb la seva tasca social i
de suport al futbol, permeten
l'actual política de quotes, becant el futbol femení i l'escola
de futbol, de tal manera que no
s'alteri cap punt del conveni anterior pel que fa a la part econòmica.
2.- El FC Palau ha de tenir plena
disposició d'horaris, tant d'entrenaments com de competicions o esdeveniments, tenint

lliure accés a les instal·lacions.
3.- La gespa actual haurà de
ser substituïda en un període
màxim de 18 mesos.
4.- Els actuals mòduls prefabricats que s'utilitzen per a serveis
i oficines seran substituïts per
uns construïts d'obra.
5.- S'adaptaran els accessos al
camp per a les persones amb
minusvalidesa.
Amb aquestes premisses sobre la taula, les dues parts es
tornaran a reunir al gener per
seguir tractant el tema. La intenció és poder enllestir un text
que satisfaci tant al club com al
consistori i que pugui entrar en
vigor com més aviat millor.

Les noies de l'HC Palau,
campiones d'Europa sub 17
Les campiones d'Europa d'hoquei femení, les lleones del Generali HC Palau, sembla que
tenen el relleu assegurat. Així
ho assegura el recent campionat d'Europa sub 17 aconseguit per les seves companyes
Clàudia, Paula, Maria, Aimee,
Aina, Mariona B., Mariona M.,
Marina, Martina, Ainhoa, Aina,
Ariadna i Anna.
L'europeu femení sub 17 de
clubs es va celebrar entre el 16
i el 19 de desembre a la localitat
portuguesa de Luso. Les palauenques es van imposar a la
final al Club Hoquei Mataró per
un contundent 3 a 0. El partit es

va jugar diumenge 19. Les sub
17 de l'HC Palau van arribar a
la final després de guanyar tots
els enfrontaments de la fase
classificatòria, un d'ells amb un
aclaparador 13-0. En la semifinal havien derrotat el dia anterior al conjunt italià que participava en la competició. Les sub
17 de l'HC Palau van tornar de
Portugal amb la medalla d'or
penjada del coll i amb sac de
gols a favor, 18, i només 1 en
contra en tot el torneig.
La delegació palauenca estava formada per un grup de
36 persones, entre jugadores i
amics i familiars.
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L'ACB Palau
recapta 250 euros
per la Marató amb
un mercat de roba
d'esport

Al Dakar amb un Patrol del 87
Lluís Pedrals, palauenc de 60 anys, ha
restaurat un tot terreny del 1987 i està
corrent el Dakar en la categoria de
clàssics. 8.000 quilòmetres de desert.

El palauenc Lluïs Pedrals, de 60
anys, és un enamorat del motor i de l'aventura. Ha participat
al Dakar diversos cops, com a
assistència (2004, 2005 i 2016)
o com a pilot de moto (2006 i
2007, amb abandonament les
dues ocasions). Aquest any
ha deixat les dues rodes i s'ha
apuntat a la mítica cursa amb
un Nissan Patrol de 1987. "Vaig
comprar un model igual que
el que va córrer el París-Dakar
aquell any, l'he arreglat i l'he
preparat jo mateix i correrem en
la categoria de clàssics".
Pedrals portarà de copilot el seu amic Gianni Melloni,

"ens coneixem precisament
del Dakar, ell també l'ha fet en
moto algunes vegades". La parella va sortir el 27 de desembre
cap a Aràbia Saudí, on aquest
any es celebra la prova. El seu
vehicle havia estat embarcat
uns dies abans des de Marsella cap al país àrab. Un cop allà,
van recollir el Patrol en el port
de Jeddah i després de passades les revisions i totes les certificacions de l'organització van
fer 800 quilòmetres fins a Hail,
localitat d'on va arrancar la prova el dia 1 de gener.
Durant 14 dies recorreran
8.177 quilòmetres en 12 etapes

(més una de pròleg). Dissabte,
8 de gener, és l'única jornada
de descans programada.
Pedrals, gerent de l'empresa
Extrutec, ha restaurat el cotxe
sense cap més ajuda econòmica que els seus propis recursos. "Amb els temps que
corren no crec que sigui fàcil
trobar espònsors, tampoc ho
he provat, encara que m' hagués anat molt bé". Llança una
crida a qui pugui interessar.
El palauenc participa en
aquesta edició amb el número de corredor 806. En el seu
perfil a la web oficial explica que
la seva passió va començar als
14 anys, "va ser el meu cunyat,
Rafa Tibau, qui em va ficar el
cuquet del Dakar, a principis del
2000". Podeu seguir les evolucions del Lluís i Gianni, i del seu
Patrol del 87, a la web www.
dakar.com/es/.

El bàsquet palauenc es va sumar a la Marató de TV3, recaptant fons mitjançant la venda
d'equipament esportiu del club
pertanyent a temporades anteriors. Diumenge 19, els responsables de l'ACB Palau van
instal·lar una paradeta a la pista
coberta on van oferir samarretes, dessuadores, xandalls

i material esportiu de primera mà, però que el club ja no
utilitza a causa d'algun canvi
d'imatge. La idea va tenir força
acceptació i es van recollir 250
euros.
Pel que fa a la part purament
esportiva, des de principi de
temporada destaca l'excel·lent
inici del junior masculí. Aquest
equip és campió d'hivern del
seu grup A, havent aconseguit
10 victòries i sense haver perdut cap partit.

El FC Palau organitza la 6a
edició del torneig d'alevins
15 equips d'alevins procedents
de diferents comarques de Barcelona van participar el dissabte 4 de desembre en la sisena
edició del torneig El Pont. L'escenari va ser l'estadi municipal
de Palau-solità i Plegamans, i el
club organitzador, el FC Palau.
El torneig es va organitzar en
tres lliguetes de 5 equips cadascuna. Els primers de cada
grup i el millor segon classificat es van enfrontar en un play
36 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Desembre 2021

off final. Tot i el fred matinal, la
jornada va transcórrer en un
ambient molt cordial i amb un
clima molt amigable, sense registrar cap incident.
La final la van disputar el
Arrabal Calaf i l'Escola Guineueta, amb victòria dels primers.
Els alevins del club palauenc
es van classificar en tercer lloc,
després de guanyar la final de
consolació contra l'Escola Bafra.

ESPORTS
LA BOTIGA DE PÀDEL

PROVA LA TEVA
PALA ABANS
DE COMPRAR-LA

Informació

Adreça
620 863 629
Club Tennis Palau
636 204 642
info@shop-padel.com C/Santa Magdalena, s/n
Horaris: de 09.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00

França inspira el festival de
Nadal de gimnàstica rítmica
Dissabte 22, el parquet del nou
pavelló Maria Víctor es va cobrir
amb un entapissat per acollir
les evolucions de les joves gimnastes del Club Esportiu Rítmica de Palau-solità i Plegamans.
55 noies d'entre 5 i 18 anys
van mostrar la seva flexibilitat
davant d'una graderia plena de
familiars i amics. França va ser
la temàtica escollida pels organitzadors del Festival de Nadal
d'aquest club palauenc.
Les més petites van tenir així
la primera oportunitat de mostrar al públic el que han après
des que al setembre van començar el curs. Per les gimnastes més grans, el festival els va
permetre actuar posar en pràctica la coreografia que utilitzaran aquest any en competició.
El Club Esportiu Rítmica està
adscrit a les competicions de la
Unió de Consells Esportius de

Catalunya, que regula l'esport
escolar. Les gimnastes del club
palauenc competeixen en el
grup del Consell de Sabadell.
Aquest mes de gener es posen
en marxa les competicions individuals, en les que la temporada passada el Club Rítmica
PsiP va obtenir resultats destacats. En individual el club palauenc va tenir dues campiones
comarcals, Nàdia Jimeno, en
categoria junior, i Gisela Ruiz,
en senior.
Pel que fa a les competicions
de grups, no començaran fins
al mes de març. En conjunts,
la temporada passada va destacar el grup infantil de nivell
B, que va aconseguir l'ascens
i que aquesta temporada competirà en el grup A de cadets.
El club té gimnastes de totes
les escoles de PsiP i també de
poblacions veïnes.
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DISC GOLF

El golf sostenible
Palau-solità i Plegamans té un dels
cinc camps de disc golf de 18 forats
que hi ha a tot Espanya. Això col·loca el nostre poble en un pla privilegiat pel que fa a aquest modern
esport. Encara no fa ni 10 anys que
va arribar al nostre país, però a Estats Unit, on va sorgir als anys 70 i al
nord d'Europa és ja una pràctica que
compta amb força seguidors.
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Es defineix per si sol: jugar a
golf amb un disc. Només cal
substituir el forat a terra per una
cistella, la bola per un frisbee i el
cop de pal per la força del braç.
El disc golf ha estat notícia a
Palau-solità i Plegamans perquè l'11 i 12 de desembre es va
celebrar el Campionat de Catalunya al parc de l'Hostal del
Fum. La prova, inclosa dins del
circuit de la Copa d'Espanya,
ha suposat la posada de llarg
d'un camp pioner a Catalunya.
A diferència de l'esport en el
qual s'inspira, el disc golf no
requereix luxoses instal·lacions
ni manteniments que malmetin
l'entorn o suposin grans quan-

titats d'aigua. Tampoc cal tenir
un compte corrent ben dotat
per comprar l'equipament.
Només cal un espai obert, una
cistella ancorada a terra i un parell o tres de discos que es poden adquirir per uns 25 euros.
És, sens dubte, la versió més
sostenible i assequible del golf.
L'esport va sorgir a Estats
Units a mitjans dels anys 70
com una derivada del popular
frisbee. En pocs anys va anar
adquirint popularitat fins a convertir-se en una pràctica força
habitual en aquell país.
Des d'Amèrica va fer el salt a
Europa, on ara ja hi ha més de
3.000 camps on jugar. Els països del nord del continent, com
Alemanya, Regne Unit, Suècia o Finlàndia van acollir molt
ràpidament aquesta pràctica.

E L R E P O R TAT G E

Finlàndia, per exemple, compta
amb 1.500 camps de disc golf
per tot el territori. Es calcula que
en tot el món hi ha uns 12.000
camps de disc golf.
En el cas d'Espanya, el disc
golf es practica des de fa poc
menys d'una dècada. En tot
l'Estat hi ha 15 camps oficialment reconeguts, ja siguin de
18, 9, 6, 4 o 3 cistelles. Estan
ubicats a Oviedo, Santiago de
Compostela, Irrisarri Land (Navarra), Costa Ballena (Cadis),
Mijas (Málaga), Sanlúcar de Barrameda (Cadis), San Juan de
Dios (Valladolid), La Morgal (Asturias), Zaragoza, Bilbao, Madrigal de las Altas Torres (Àvila),
Doneztebe (Navarra) i Palau-solità i Plegamans.
El de PsiP va ser inaugurat
l'any passat, i compta amb 18
cistelles. Com en l'esport de
referència, cada cistella té un
recorregut delimitat, l'equivalent
al carrer que marca els forats
del golf. Segons la dificultat i
els obstacles que presenta el
recorregut, s'assigna un par a
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

El parc de l'Hostal del Fum acull
la Copa Catalunya de disc golf
Quaranta-set jugadors, provinents de diferents parts de la
geografia estatal, es van trobar
el cap de setmana de l'11 i 12
de desembre al parc de l'Hostal del Fum per disputar Copa
Catalunya de disc golf. La
prova, organitzada per l'equip
amfitrió, els Flyng Squirrels de
Palau-solità i Plegamans, estava inclosa dins el circuit de la
I Copa d'Espanya. La trobada
de PsiP va ser la cinquena i última prova d'aquesta competició estatal.
La competició es va organitzar en tres tirades, dues
dissabte, al matí i a la tarda,
i una diumenge, al matí. Els
jugadors es van distribuir en
grups en les diferents cistelles
del camp, de manera que tots
començaven la tirada simultàniament. Els resultats de cada
tirada i jugador es podien seguir en directe a través de la
web discgolfmetrix.com.

Es va competir en cinc categories: professional, amateur
masculina i femenina, màster
+40 i junior, tot i que en aquesta darrera només hi va haver
un participant.
La representació de jugadors locals va obtenir resultats força bons. Van destacar
el primer i segon lloc de la
categoria amateur masculina
aconseguits per Gerard Cabes
i Merli Sales, que van tancar
la seva targeta amb 157 i 159
llançaments acumulats durant
les tres tirades. La palauenca
Clàudia Bernabé va quedar
quarta en amateur femení,
amb 213 tirs acumulats. El
jove Lucas Gómez va invertir
227 llançaments a fer les tres
voltes al camp de PsiP.
El primer classificat de la
categoria professional va ser
Carlos Río, que va completar
el circuit amb 140 llançaments
(46-48-46).
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El bosc de globus
va recaptar

691 €

moltes gràcies a tots!!!

#PsipAmbLaMarato

Han col·laborat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Agrupació Sardanista, Colles de Ball de Gitanes, El Ramat, Cabres i
Vaques, Centro Cultural Andaluz, Ass. Country Can Falguera, Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga, L’Informatiu, Ass. Comerciants, Flying Esquirrels.
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cada cistella. Aquest par indica
el nombre de llançaments que
es consideren necessaris per
introduir el disc dins el cadenat.
La nomenclatura de la puntuació és heretada del golf tradicional: birdie quan el jugador fa un
tir menys dels necessaris, boggie, quan en fa un de més, i així
amb la resta d'opcions.
El traçat el defineix l'organització de cada torneig, atenent
sempre a unes pautes normatives. Els llançadors han de mantenir sempre el disc dins d'uns
marges, i si els sobrepassen,
s'apliquen normes d'ubicació
per retornar-lo al camp. En cas
de conflicte, els jugadors poden recórrer a l'àrbitre, que és
un jugador titulat com a tal per
la Federació Esportiva de Disc
Volador, que és la que regula
aquesta modalitat.
A més de la sostenibilitat, el
terreny de joc té l'avantatge
que pot ser modelat amb relativa facilitat, de manera que
una mateixa cistella es pot
atacar des de diferents recorreguts. Aquest avantatge és
encara més evident quan es
tracta d'un camp amb cistelles
mòbils. Amb aquesta opció un
mateix camp pot oferir infinites
opcions de recorregut.
Catalunya té dos dels nou
equips de disc golf que hi ha
a tota Espanya, un a Sabadell
i l'altre, els Flyng Squirrels, de
Palau-solità i Plegamans. En tot
l'estat hi ha uns 200 jugadors
federats. El 2014 Espanya va
dur una selecció de quatre jugadors al Campionat Europeu
celebrat a Ginebra, Suïssa, i un
d'ells quedant campió. Des de
llavors sempre hi ha hagut participacions en diferents ciutats
europees demostrant el gran
nivell dels jugadors nacionals.
Es tracta, en definitiva, d'un
esport que tot just acaba d'arribar a les nostres terres, però
que té tots els ingredients per
fer-se popular: és barat, es pot
practicar tot l'any, requereix
instal·lacions molt senzilles, es
practica a l'aire lliure i en contacte amb la natura i és apte per
totes les edats i sexes.
Qui s'anima a llançar el disc?

Un disc per cada tir

A diferència del golf tradicional, que utilitza diferents tipus de pal, però
sempre la mateixa pilota, el jugador de disc golf té un factor de decisió
de material en l'elecció del disc. Cada llançament requereix un tipus de
disc diferent i cal triar bé. La distància, el vent, els obstacles del terreny
i la potència i habilitat del llançador determinen en cada moment quin
tipus de disc fer servir.
Hi ha quatre tipus principals de disc. Els distance drivers i els fairway
drivers són els utilitzats per realitzar el primer llançament, el que ha de
recórrer la major part del traçat. El distance driver es fa servir per distàncies d'entre 75 i 110 metres. El de tipus fairway són els més traçadors, i
poden arribar fins als 125 metres. Per tirs d'entre 65 i 90 metres, el jugador pot optar per un disc de tipus mid range. (És clar que segon l'habilitat i les circumstàncies, aquests discs també poden recórrer fins a 130
metres. Per acabar el recorregut i entrar a la cistella s'usen els putters,
discs per aproximació per cobrir fins a 40 o 60 metres i que permeten
més precisió en el llançament.
Cada tipus de disc té uns números que indiquen quatre conceptes: el
gir, la velocitat, la caiguda i el planeig. Segons aquestes indicacions es
compten d'un o altra manera. També tenen un pes determinant i depenent de la marca que els fabriqui estan fets de diferents plàstics. El pes
va des dels 140 fins als 180 grams. Quan més pesa el disc més fàcil és
de controlar, ja que és més complicat que giri i és més estables. Òbviament, a major pes també cal fer més força a l'hora de llançar-lo.
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Palau
AActualitat
ctualitat Residencial
Residencial
Palau
Al desembre a Residencial Palau fum, fum fum
Desembre ens porta el Nadal a Residencial Palau. A nosaltres ens agrada molt el Nadal, és
temps de joia, d’alegria, de compartir sentiments i il·lusions, en definitiva, és temps per
viure. A Residencial Palau estem molt alegres i plens d'activitats.
Aquest any, el desembre
també ens ha portat la
tercera dosi.
El covid
continua
estant
entre
nosaltres i ens hem de
protegir, a nosaltres i a tots
els nostres sers estimats,
Perquè vacunar-te, no
només et protegeix a tu,
també estàs protegint a les
persones que estimes que
estan al teu voltant. Es un
acte
d’amor
i
responsabilitat. La tercera
dosi augmenta i reforça el
nostre sistema immunitari.
La vacuna fa que la
probabilitat de contagiarnos sigui mes baixa, i en el
cas de que resultem
contagiats pel virus, el
nostre sistema immunitari
estarà preparat per lluita
contra el virus, sigui la
variant que sigui, i les

Residencial Palau
Residència
Geriàtrica
Residencial
Palau
Residència Geriàtrica
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possibilitats
de
patir
conseqüències greus de la
malaltia són més baixes.
En definitiva, el virus a
vingut per quedar-se i
haurem de conviure amb ell,
per això quan mes preparats
estiguem millor per tots
nosaltres, i la forma de
preparar-nos és vacunantnos.
I amb la tercera dosi ja
estem preparats pels Nadals,
per menjar torrons i cantar
nadales.
Residencial Palau desitja a
tothom bon Nadal i feliç
2022.
A Residencial Palau vivim la
vida intensament.
Podeu veure les fotos a la
nostra pàgina de Facebook:
www.facebook.com/residencialpalau
Avinguda Catalunya, 264- 266
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Telèfon Catalunya,
93 147 90 00
Avinguda
264- 266
Fax
93
147
90
02
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
e-mail:93info@residencialpalau.com
Telèfon
147 90 00
Fax 93 147 90 02
e-mail: info@residencialpalau.com

P E R PA R A U L E S

ANUNCIS GRATUÏTS DE SERVEIS PER A LA LLAR
TENGO conocimiento y experiencia en
cuidado de persona mayores. Colón. 602
407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuidado de niños. Maria. 663 547 662
BUSCO trabajo comocuidadora de adultos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila.
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas mayores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o
cuidado de personas mayore. Amparo.
631064354.
TENGO experiencia en sectores como
hostelería, transporte, construcción y producción y busco un nuevo proyecto. 675
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de limpieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos,
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria 631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de
persona mayor por la tarde con experiencia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de
mayores, con experiencia. Se requiere
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tutorias de inglés y castellano. Iveth. 632 022
338.
SE OFRECE señora para el cuidado de
personas mayores. Con experiencia. Externa o interna. Mariana. 688 406 909.
SEÑORA para cuidar personas mayores
como externa, con experiencia. Ángeles.
633 197 902.
CHICA para cuidar personas mayores.
Interna o externa. También para limpieza
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.
SOY RESPONSABLE y puntual. Busco
trabajo de limpieza, cuidado de niños o
personas mayores o para compañía de
señoras. 722 86 93 49. Cleo
VECINA de Palau, se ofrece para el cuidado de niños y personas mayores. Sra
María. 617 707 837
ESTUDIANT de 3r. de Filologia Anglesa
amb nivell Proficiency fa classes d'anglès a Primària, ESO i Batxillerat. Anna
617753438.
TÉCNICA en cuidados de enfermería
con 17 años de experiencia, vehículo
propio, se ofrece para el cuidado de personas mayores. 654 745 682 Loli.
SE OFRECE chico para trabajos de
granja los fines de semana. 671 303
838. Víctor Manuel
PERSONA de 48 años con referencias

para cuidar finca o vivienda, a cambio de
alojamiento. Persona seria y realmente
responsable! 642 737 451. Jorge
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent
gran, de neteja o d'atenció al client. Experiència i disponibilitat immediata. Interna o
externa. 698 361 453. Nohemy
BUSCO trabajo de tareas de limpieza y
hogar, interna o fines de semana. 626 508
894. Ximena.
SEÑORA se ofrece como interna para
cuidar personas mayores. También por
horas. Con experiencia. 615 701 601.
Marcia.
CHICA de 27 años, con experiencia en
cuidado de niños y adultos. Puntual, honesta y respondable. Tambien para tareas
de limpieza. Jessy. 642 850 378
ESTUDIANT universitària de Pedagogia,
molt responsable, s'ofereix per cuidar i
fer classes de reforç escolar, a infants de
primària i d'ESO. Horari: tardes i durant
l'estiu. 640 230 290 Mireia
BUSCO faena cuidando personas mayores, de lunes a viernes , por horas o todo
el dia. Susana. 671 782 690
S'OFEREIX senyora per cosir a mà i a
màquina. Assumpció. 938 648 172
SRA CON EXPERIENCIA se ofrece el
cuidado de personas mayores o tareas de
limpieza. Disponibilidad de horario. Sonia.
697 966 632
JOVEN RESPONSABLE se ofrece para
cualquier tipo de tarea, mozo de almacén,
camarero, jardineria... 643 822 960 Omar.
JOVEN TRABAJADORA y responsable
se ofrece para cualquier tipo de trabajo.
640 292 558 Andrea.
CHICA RESPONSABLE con experiencias se ofrece para trabajar y poder pagarse los estudiosy ayudar a sus padres.
672 407 274 Yara.
ME OFREZCO como empleada de hogar
y canguro. Tengo experiència. Laura. 653
681 250

BUSCO FEINA de xofer particular. Permis B. Manuel. 662 201 928
SOY UNA MUJER uresponsable y puntual. Busco faena de limpieza, cuidadora
de niños o adultos, de lunes a viernes.
Ami. 654 841 198
SEÑORA se ofrece para el cuidado a personas mayores, con experiencia. Contactar con Margarita 671 197 269
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent
gran. Experiencia i disponibilitat. 666 886
979 Bene.
ESTUDIANT universitari de filologia anglesa i catalana per a fer classes de repàs de totes les assignatures de primària,
ESO i Batxillerat. 638 655 597 Aleix.
ESTUDIANTE de pedagogía para cuidar
niños, recoger de la escuela y dar clases
de repaso hasta la ESO y Bachillerato de
letras. Paula 603 456 082

Se necesita gente para
trabajar en casa

Interesados llamar al

654 727 021
Per a anunciar-vos
en aquesta secció

Envieu un missatge de
Whatsapp amb el text que
voleu publicar al telèfon

629 262 682

Desembre 2021 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 45

EL DIREC TORI

AQ U E S TA R E V I S TA É S P O SI B L E G R ÀC I E S A L S
S EG Ü E N T S CO M E R ÇO S , N EG O C I S I E N T I TAT S
Advocats

Farnés advocats

1

Torra Argemi

21

Iurisbarna

Ajuntaments
Arquitectes
Automòvil
Comunicació
Construcció

Ajuntament de Psip

Jordi Payola - Arquitectura
Auto taller Taher

Generalitat de Catalunya

Construcciones Gutiérrez
Marbres Aguilar

Materiales Martínez
Decoració

Acorama

Caldes Parquet
Caldes Parquet
Espectacles
Esports

A. Teatral Farrigo -Farrago
Shop Padel

Club Tenis Santa Magdalena
Pàdel Can Falguera
Estètica

Bosa

Magic Nails
Naturhouse
Nua
Gestories

Ruisan Assessors

Assesoria Gestoria Palau S.L
Gestoria Monmar

Palau Assessors

Immobiliàries Immobiliaria Farnes
Juani Baeza

Moda

Selmy

Modas Carmen
Papereria

Palau Paper

Partit polític

17

42

PSC PALAU

8

JxPsiP

32

ERC
Restauració

Can Burgués

17

Bar l'Esbarjo

7

Can Boada

29
29

Avui cuinem nosaltres
Salut

29

Centre Fisioterapia Palau

48

Centre Podològic Solita

3

Clinica Dental Valloc

48

Roque Lucas Sanchez

48

Menja Sa

31

Entrenament personal

37

Residencial Palau

29
37
1
3

Centro Odontologic Palau
Dental Duarte

Serveis tècnics Mes Wifi

Antenes Palau

3

E. Arbo Climatizaciones

3

Electricitat Masó

17

Fumirrat Servicios 2005

17

Vallas PVC (Cayfi)

17

Tecni servei Palau

17

Guber Catalunya Serveis

1
3

10

31
31

Aten Palau

Gippsa Informatica
Taxis
Taxis
Veterinaris

Taxi - X. Caparrós
Trans-Radio Taxis

Centre Veterinari Palau

14

23
23
23
23
13
13
13
13
13
13

37

44
48
48
48
21
21
21

29
29
29
29
29
21
21
13

FEM P OBL E , CO MPREM A L P O BL E
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Aquest mes no et perdis...
FESTES DE NADAL
CAVALCADA DE REIS.
Dimecres, 5. 18.00 h. Si no
hi ha problemes de darrera
hora, els Reis d'Orient tornaran a circular pels carrers
de Palau-solità i Plegamans,
això sí amb les mesures
de seguretat que marca la
situació. La rua acabarà a les
20.00.

MÚSICA
CLARA PEYA
Divendres, 21, 20.00 h.
La jove pianista catalana
presenta el seu darrer
treball, Perifèria.
Preu: 12 €. A la venda a
Koobin.com i a la masia
de Can Cortés.

CINEMA
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS
DE AMAPOLA
Dissabte, 15, 19.00 h. El Cicle
Gaudí ens porta aquesta película
de Benito Zambrano.
Preu: 4,50 €. A la venda a
Koobin.com i a la masia de Can
Cortés.

Farmàcies de guàrdia - Gener

De dilluns a divendres, de 8,30h a 21h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte
el mes d’agost). Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:

J. Beatobe: C/Anselm Clavé, 1 - 938 648 047 | L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938
649 830 | D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 - 938 644 896 | N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649 680 | Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046

Les xarxes oficials de PsiP
Notificar
incidències
a la via pública
• Descriu la incidència
• Fes una foto
• Envia la ubicació

al Whatsapp

674 74 06 00

Telèfons d'interès

TEATRE
LA CASA DE BERNARDA ALBA. Diumenge, 30 de gener.
18.30 h. El grup Teatroiat porta aquest clàssic de Federico
García Lorca a Palau-solità i Plegamans. La companyia de
Montcada ha representat aquesta versió en diverses localitats
de tot Espanya amb força èxit de públic i crítica. Organitza:
Farrigo Farrago. Cal reservar: 650 47 99 24

La xifra del mes

3.251

En euros, això és el que
ha costat les 30 papereres
específiques per a la recollida
dels excrements dels gossos
que l'Ajuntament ha instal·lat en diferents indrets del
municipi.

EMERGÈNCIES
POLICIA LOCAL
AJUNTAMENT, OFICINES
ASSISTENT SOCIAL
CAN CORTÈS
CAP. Ambulatori
CEIP CAN CLADELLAS
CEIP CAN PERIQUET
CEIP FOLCH I TORRES
CEIP PALAU
IES (Ramon Casas i Carbó)
ESCOLA BRESSOL EL SOL
ESCOLA BRESSOL PATUFET
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA MARINADA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
JUTJAT DE PAU

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans
Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip
Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip
Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

112
938 649 696
938 648 056
938 643 012
938 644 177
938 649 898
938 644 710
938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
938 648 853
938 643 789
938 645 663
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GENER 2022

t
Parque
des de
+ IVA
19€ m2 t
la
l·
ta
s
in

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET
Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta
| Portes lacades | Tarimes d’exterior
C/Avel·li Xalabarder, 18
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 50 21

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola
Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Primera
visita
gratuïta
¡OFERTA!

50 lts. 5€
Saco tierra
abonada

Especialistes
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

Prime
ra
visit
G R AT a
U Ï TA

C/ Pintor Vayreda, 28 local 2. 08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona
Tel. 938 648 656 | www.dentalcenterpalau.es |
685 157 326
@dentalcenterpalau

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+

FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

611 42 16 19
C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

Vols que t’informem?

93 522 22 55
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/dentalcenterpalau

