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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

Poca memòria

EDITORIAL

Fa poc més de dos anys, a les 8 del ves-
pre, sortíem als balcons i aplaudíem uns 
minuts. Estàvem tan acollonits (amb per-
dó de l'expressió) i al mateix temps tan 
admirats de la vocació del personal sa-
nitari, que es jugava la vida per salvar la 
nostra, que vam creure que mereixien el 
nostre aplaudiment.
 Han passat només uns mesos. Ja no 
aplaudim. Ara ens queixem que no hi ha 
pediatres al CAP, o que les urgències de 
l'Hospital de Mollet estan col·lapsades, o 
lamentem que metges i infermeres esti-
guin tan mal pagats que els surt més a 
compte emigrar o dedicar-se a altres ca-
rreres. I és clar, fem el crit al cel i no pas-
sem d'aquí, com si no hi poguéssim fer 
res més. Nosaltres ja vam sortir a aplaudir 
quan tocava, que carai!
 Hi ha coses, com l'educació dels nos-
tres nens, el benestar dels nostres avis o 
la salut de tots amb les que l'única políti-
ca possible hauria de ser la del consens. 
Durant la pandèmia vam pagar errors an-
teriors que van evidenciar la precarietat 
del nostre sistema sanitari davant d'una 
emergència com la de la Covid-19. Hau-
ríem d'haver pres nota i no repetir-los.
 Si no hi ha pediatres, busquem-los en-
tre tots; si les urgències no funcionen, mi-
llorem-les entre tots; si metges i inferme-
res estan mal pagats, paguem-los millor 
entre tots, però deixem d'utilitzar-los com 
a argument polític. Els ho devem a ells, és 
el mínim que podem després del que ells 
van fer per nosaltres. Tan poca memòria 
tenim?
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CALENDARI DE REGAL AMB LA TEVA COMPRA

Casa en La Pineda. 160m2 en 
parcela de 400 m2, 3 hb, 3b 
Barbacoa. 425.000€ 

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

DOS VIVIENDAS EN UNA CASA
120m2 x 2. Can Falguera. 
Parcela de 700m2. 425.000€ 

CASA CASA CASA

En el centro de Palau. 135 m2. 
4 hb, 2 b, sala polivalente, 
terraza de 60 m,   290.000€ 

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

2 casas + 2 locales con 600 jar-
dín en pleno centro. Se vende 
todo junto. 555.000€ 

DUPLEX CASA CASA

Piso + parquing + trastero con 
piscina y jardín comunitàrio. 60 
m2,  2h  153.000€ 

Preciosa parcela de 405 m2, 
en Can Falguera, plana y bien 
orientada. 129.000€ 

Preciosa casa en Palau centro. 
140m2. 4 hb dobles, 2b, Jardín 
convistas. 333.000€ 

PISO TERRENO CASA

DOS VIVIENDAS EN UNA CASA. 
Zona Can Cortés. 195 m2. 6 
hb. 2 b.  349.000€ 

ALTO STANDING. Casa en Can 
Falguera. 402 m2, 670 m2 de 
parcela. 489.000€ 

En Lliçà d’Amunt. 3.500 
m2 de terreno. 160 m2 de 
vivienda.  349.000€ 

MASIA

Dos casas en Can Falguera. Venta sobre plano. 2 casas en parcela de 400 m2 
cada una. 5 habitaciones  y 3 baños. Suite con baño en planta baja. Piscina. 
Entrega en 12 meses, acabados a escoger.  398.000 € i 429.000 €

2 CASAS

CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE 

TAXACIÓ OFICIAL

TENIM HABITATGE DE LLOGUER

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es
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Colors de Nadal

4 L'ENTREVISTA: JOAN COLOMER
El president de l'HC Palau fins a aquesta tempo-
rada, explica quina és l'essència del club que ha 
permès arribar als èxits actuals.

8 EL DILEMA: EL MUNDIAL A QATAR?
La celebració del mundial a Qatar ha estat envol-
tada de polèmica, però com en tots els dilemes, 
sempre hi ha gent que pensa diferent.

18 EL PORTA A PORTA TORNA AL PLE
La reunió de novembre va tenir pocs punts en 
l'ordre del dia, i només un va crear debat, va ser 
el relatiu al servei de recollida d'escombraries.

20 EL GOVERN FA REPÀS DELS DEURES
Oriol Lozano, escortat pels tinents d'alcalde, va fer 
repàs dels principals reptes que encara en aquest 
final de legislatura en una audiència pública.

30 LLUMS I PESSEBRES, ARRIBA NADAL
El 25 de novembre es va encendre l'enllumenat de 
Nadal. Des d'aquell moment es va il·luminar també 
el portal gegant dels pessebristes a la Porxada.

38 EL MUSEU DE TITELLES
La masia de Can Falguera és la seu del MIT, el Mu-
seu Internacional dels Titelles, un equipament que 
és referència en aquest sector de l'espectacle.
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--Des de quan 
està vinculat a 
l’HC Palau?

--Des del 2008, que és quan 
van començar els meus fills, el 
Genís i la Mariona, a fer hoquei.
--Per què hoquei?
--Volíem que fessin un esport, 
però que tingués una mica més 
de valors que els esports més 
massius, que en ser mediàtics 
fa que perdin una mica l'essèn-
cia del que és la pràctica es-
portiva, tothom vol ser Messi... 
La gràcia de l'hoquei era que 
no tenia aquests referents. La 
Mariona volia fer artístic, però 
el Genís va voler fer hoquei, i la 
Mariona també s'hi va apuntar 
perquè en aquell moment no hi 
havia places a l'artístic.
--I quan s'incorpora a la 
gestió del club?
--En aquell moment l'HC Palau 
era molt petit, uns 60 nens, i 
molt familiar. Vaig fer de dele-
gat de l'equip, ajudant en pe-
tites coses. A mesura que va 
anar creixent em vaig anar in-
volucrant més. Vaig començar 
a treballar en la part econòmi-
ca. La gran aportació que es 
pot dir que vam fer quan aque-
lla primera junta ens va dema-
nar un cop de mà és l'anàlisi 
i el pla estratègic a cinc anys. 
Vam analitzar les debilitats i 
amenaces, les oportunitats i 
els punts forts i vam arribar 
a la conclusió que el que ha-
víem de fer era aconseguir que 
s'apuntessin més nens. Vam 
pensar que havíem de fer més 

visibles els entrenaments, que 
la gent hi trobes caliu familiar i 
integrar el club en les activitats 
del poble. I a poc a poc vam 
anar assolint aquesta comunió 
entre el poble i l'hoquei.
--El pla va funcionar.
--Sí, també val a dir que vam 
tenir la fortuna que l'equip de 
les noies que portava el Miquel 
Busquets va començar a des-
puntar i de mica en mica van 
anar creixent amb el club.
--Guanyar trofeus era un 
dels objectius?
--Nosaltres volíem fer el club 
gran, però l'objectiu no era 
guanyar sinó crear una entitat 
que fos referència en valors. 
Mai ens ho vam plantejar com 
un tema de títols sinó com una 
escola d'hoquei on la gent 
aprengués a jugar a hoquei. 
L'objectiu era que els nanos 
fossin capaços de competir, 
no necessàriament de guanyar.
--Aquest és un equip mo-
dest, però que fa ombra a 
altres més grans. Es podrà 
mantenir aquest nivell?
--Ara tenim al davant el repte 
de la consolidació, però sen-
se que el model es desfaci. 
Equips formats tots des de la 
base i que siguin competitius 
és complicat formar-los, so-
bretot amb una economia aus-
tera com la nostra. Si apostes 
per un model de fitxatges el 
cost econòmic és molt diferent 
i costa molt de mantenir. Ara 
ens podem permetre algunes 
aventures en l'àmbit econò-
mic, però amb compte perquè 
tots els clubs peten per raons 

econòmiques. Hem de conti-
nuar generant jugadors de ni-
vell a casa i mantenir els valors.
--Hi ha el perill que vinguin 
de fora i se’ls emportin, no?
--Bé, per això la identificació 
amb el club és molt important. 
I aquesta fidelitat i la conso-
lidació del model també pot 
ajudar a l'hora d'anar a buscar 
recursos, perquè saben que 
tindran un retorn. A Generali, 
per exemple, són conscients 
que el retorn de publicitari que 
tenen és potent. Es tracta de 
trobar aquest equilibri.
--Els valors són doncs un 
actiu del club, i això explica 
perquè moltes de les noies 
no han anat a altres clubs?
--Les noies estan aquí perquè 
tenen un club que els cobreix 
les necessitats competitives, 
són molt competitives i fins ara 
han pogut competir al màxim 
nivell. Ens vam preocupar de 
crear una estructura que els 
permetés això. Altres clubs els 
han pogut fer ofertes econòmi-
ques, però l'estructura era molt 
feble. També hem anat fent pe-
tits passos perquè elles tinguin 
un retorn econòmic, però el 
que era bàsic era tenir un grup 
homogeni, amb els mateixos 
valors, on no hi hagués proble-
mes d'egos.
--Què tal és la relació amb 
la resta de clubs?
--Nosaltres sempre hem prio-
ritzat l'hoquei a l'hora de rela-
cionar-nos amb altres clubs. La 
idea és que si vols fer-te gran, 
has de fer que l'hoquei es faci 
gran. L'hoquei necessita gent, 

si el teu model és anar a bus-
car gent d'altres clubs i no tens 
la teva pròpia gent, arriba un 
moment que l'hoquei no pros-
pera. Nosaltres, quan vam or-
ganitzar la Champions aquí, 
vam dissenyar la campanya 
donant la mateixa importància 
a tots els clubs, amb imatges 
de totes jugadores, perquè 
guanyés l'hoquei. Nosaltres 
abans de fer un fitxatge o si 
algun jugador s'acosta a no-
saltres, parlem sempre primer 
amb el club, i qualsevol movi-
ment sempre ha sigut pactat.
--Quin ha estat el moment 
més difícil de la seva etapa 
com a directiu?
--El més complex va ser l'úl-
tim canvi d'entrenador. L'1 de 
setembre, quan ho teníem tot 
muntat, l'Ivo Jaquierz ens va 
comunicar que marxava a Por-
tugal. La temporada amb l'Ivo 
vam mirar de fer un salt més 
professional, i ens va costar 
fer-li entendre quin és el nostre 
model de club.
--On s'ha trobat més còmo-
de, prenent decisions en la 
part esportiva o en la part 
administrativa?
--Per deformació professional, 
on em trobo més còmode és 
en la gestió. En la part espor-
tiva, a part de la premissa de 
mantenir els valors del club, 
no m'hi ficava per res, perquè 
no hi entenc res. Has de tenir 
molt clar quina és la teva po-
lítica de club, quin son els ele-
ments que creus que seran 
positius. És important deixar 
que els que dominen en la part 

Confessa que no té ni idea d'ho-
quei, però com a pare compromès 
en la formació dels seus fills, es va 
involucrar en el projecte de l'HC 

Palau i l'ha ajudat a créixer fins on 
és ara. Diu que és hora de buscar 
relleu perquè entrin idees noves, 
això sí sense renunciar al model.

L'ENTR E V IS TA L'ENTR E V IS TA

JOAN COLOMER PRESIDENT DE L'HOQUEI CLUB PALAU DEL 2017 AL 2022

"L'objectiu de l'HC Palau no 
són els títols sinó els valors"

esportiva siguin autònoms en 
això. I als mateixos entrena-
dors deixar-los molt clar que 
aquí el que prioritzem són les 
persones, fer-les créixer. Aquí 
no farem fora ningú per la seva 
qualitat. Les persones van per 
davant de la competició. Vo-
lem guanyar, però que tothom 
se senti còmode.
--Ser president i pare d’una 
de les figures de l’equip, li 
ha suposat algun conflicte?
--No, com que no en tinc ni 
idea d'hoquei no m'he ficat 
mai en si han de jugar o no els 
meus fills. Si l'entrenador diu 
que no ha de jugar, doncs no 
ha de jugar. L'únic que els he 

demanat sempre a la Mariona 
i al Genís és que s'esforces-
sin. Sempre he tingut molt clar 
que havia de separar la part de 
pare del que és la gestió. La 
Mariona ha jugat ara el mundial 
i tampoc ser dir-te esportiva-
ment si s'ho mereix o no, per-
què no en sé d'hoquei, però 
l'han seleccionat.
--Creu que l'HC Palau ha de 
fer un pas cap a la profes-
sionalització? 
--Quan vaig arribar estava tot 
per fer. Simplement, vam fixar 
una línia a seguir i vam creure 
en ella. Era un vaixell petit i el 
podies maniobrar fàcil. Ara 
tenim un vaixell enorme, que 

porta un rumb i que l'has de 
mantenir. El club ara és com 
una empresa, però portada 
per voluntaris. Ja hi ha molta 
gent pendent del club, enti-
tats públiques, patrocinadors, 
jugadors, entrenadors, socis 
i ara cal fer una pas cap a la 
professionalització perquè ne-
cessites moltes més mans. 
El canvi que fem de president 
busca això, algú que tingui una 
visió més enlairada, que porti el 
timó més des de dalt, perquè 
hi ha molts factors a controlar. 
L'OKLliga ja és un món a part 
per si sol. Fa anys vam fer un 
pla de creixement, ara toca un 
pla d'estabilització.

PEP PUIG --L'HC Palau és un dels 
pocs clubs on l’equip fe-
mení és la referència. Això 
facilita les coses a l’hora de 
buscar patrocinadors?
--L'equip femení és la referèn-
cia, sí, però el Palau no és fe-
mení ni masculí. Tota l'estruc-
tura nostra és mixta, de fet 
tenim més nens que nenes, 
però sempre hem aconseguit 
que no hi hagi aquesta dife-
renciació entre nois i noies. Per 
un cantó et venen la moto que 
l'esport femení està en auge, 
però a l'hora de ficar recur-
sos encara està molt lluny. Les 
noies han tornat d'Argentina i 
han hagut de tornar a les fei-
nes, als estudis sense des-
cansar ni un dia, mentre que 
la selecció masculina no ha 
hagut de tornar a la seva feina, 
perquè viuen de l'hoquei.
--Repetiria l'experiència? 
--Ha estat una experiència molt 
maca. I estic molt content de 
com ha anat. Però com va dir 
Guardiola, l'èxit és saber quan 
necessites el relleu. Acomo-
dar-te en una situació t'impe-
deix prosperar. Ara es reque-
reixen idees fresques, noves.
--Un consell pel seu suc-
cessor.
--Mantenir els valors que ens 
han funcionat: implicació amb 
el poble, austeritat en el model 
econòmic, i posar les persones 
per davant de la competició. 
I aquí recordaré dos noms, 
que són la Berta Busquets i 
la Laura Puigdueta, que són 
de referents en aquest esperit 
d'equip.

Lloc i data de naixament:
 Castellterçol, 2-5-1977
Estat civil: Casat.
Estudis: Administració i direcció 
d'empreses.
Professió: Economista.
Aficions: La muntanya.
Un llibre: Com fer que passin coses 
bones, de Marian Rojas. 
Una pel·lícula: In Time, de Andrew 
Niccol
Una sèrie: Plats bruts.
Quina música li agrada: Rock català. 
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OPINIÓOPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

El gat, tediós, jau entre l'herbei. Tot d'una, la ma-
llerenga, atreta per la vermellor de la fruita s'en-
vola cap al cirerer. S'hi engrapa i es gronxa cap 
per avall. I frueix picant la cirera més madura. El 
fresseig entre les fulles activa el gat i l'enlluerna. 
S'enfila, concentrat, caçador. Ja és un altre, no 
reconeix el mandrós indolent que era fa tan sols 
uns minuts. Animal i arbre, pell amb pell, semblen 
col·laborar secretament. Soca, tronc, branca, cap 
dalt. S'atura. Absort, programat, mira en silenci i 
fixament el captivador ocell a qui no captivarà, si 
el gat fos més vell ja ho sabria. La determinació 
i la concentració induïda l'ha fet escalar com si 
estigués únicament dissenyat per anar amunt. I 
així és. Quan la mallerenga alça el vol i abandona 
l'arbre, el mix és un ruc sense pastanaga, com 
quan l'hipnotitzador pica de mans, torna a la pro-
saica realitat. Llavors el felí obre el focus i veu per 
primer cop al seu voltant, i el pitjor, mira cap avall, 
i clava fort les ungles mentre intenta entendre el 
seu entorn. L'envaeix el pànic. No sap ben bé 
com ha arribat en aquesta posició tan perillosa. 
Veu amb tristor i una espurna de vergonya que 
s'ha deixat enredar. I és clar, per desescalar no hi 
ha cap llaminadura amb ales que l'estimuli, que 
l'ensarroni. Ha de baixar tot sol.
 Com a individus o com a col·lectiu, molts 
cops ens han tret del nostre natural tedi, desper-
tant-nos un instint profund, sigui bo o dolent. Per 

una causa noble o per una finalitat ignominiosa 
ens hem enfilat cirerer amunt darrere un esquer 
en forma de mallerenga bellugada per un fil que 
no sabem o no volem veure.
 A vegades són repúbliques de llibertat i justícia 
per a construir. En altres casos, els més greus, 
són guerres per lluitar contra els dolents, que, per 
cert, sempre són els altres.
 Fins que la mà que branda el fil del nostre ocell, 
encaixa amb una altra mà que té un fil en un altre 
arbre i tanquen acords i negocis, i queden tan 
amics, o tan enemics,  que per ells és el mateix. 
Llavors l'aleteig desapareix, pica de mans el 
mag. I de cop ja no hi ha ni república a tocar, ni 
enemic en el germà.
 Com en xoc, badem la boca i clavem les urpes 
al tronc. I ens creix la decepció, la ràbia i la ver-
gonya. Al cirerer hi pugem en un moment, però 
costa temps, a cops anys o generacions baixar-
ne. I les mans dels fils no ajuden. Ens voldrien allà 
en mig del tronc, com aquell gallec que no se sap 
si puja o baixa. D'aquesta manera si els negocis 
no van bé, per què ni la seva ni l'altra són mans 
netes, tornaran a moure la mallerenga a veure si 
ens enfilem altre cop.

Silvestre Entredàlies

Col·lectiu integrat per Jordi Bolao, Mònica Vela, Norbert Froufe i Alfons Parés entre d'altres. 
(Finestra oberta, RadioPalau 91,7 FM, dimarts, 20.00)

Cirerer amunt, cirerer avall

FINESTRA OBERTA DELS LECTORS

SOBRE EL PORTA A PORTA

Fa temps que veig a les xar-
xes opinions contrÀries a la 

recollida porta a porta. Molts 
arguments que es donen per 

anar en contra d’aquest siste-
ma no els entenc, suposo que 
el fet de ser opinions fetes des 
de l’anonimat faciliten postures 

tan radicals.
Crec que es tracta d'un siste-

ma de recollida d'escombraries 
molt positiu tenint en compte 

com evoluciona la societat 
en aquest àmbit. Mirat des 

d'un punt de vista col·lectiu, 
crec que la majoria estarem 

d'acord que per millorar el 
medi ambient en benefici de 

tothom s'ha de tendir a reduir 
residus (per disminuir aboca-

dors) i a fomentar el reciclatge 
(per reduir despesa de matèria 

primera).
Però, perquè això sigui possi-
ble i efectiu cal fer la selecció 
de residus en origen, a cada 
habitatge, i això comporta la 
implicació personal de tenir 

cura de seleccionar els tipus 
de residus i treure'ls quan toca. 
És a dir, per obtenir un benefici 
col·lectiu cal esforç personal. I 

en aquest cas tampoc veig que 
sigui un gran problema separar 

els residus, si se'n té ganes.
Com deia, no entenc moltes 

de les opinions contra el porta 
a porta; més aviat crec que el 

que no agrada és no poder fer 
el que es vulgui amb els resi-

dus, no separar-los i llençar-los 
quan vagi bé. I això, lamenta-

blement, és una postura egois-
ta de persones que, reclamant 

la tornada dels contenidors, 
només busquen la seva como-

ditat sense tenir en compte el 
conjunt de la societat.

Gerard Pla Daró

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 1.400 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.

Has perdut
diners amb el banc?
Durant els darrers anys la normativa 
espanyola i comunitària que empara al 
consumidor front als abusos de les entitats 
financeres ha evolucionat. La intenció és 
impedir que la posició dominant d'aques-
tes entitats continués introduint clàusules 
abusives als seus productes bancaris 
imposant als clients uns costos despro-
porcionats i difícils de reclamar.
 Sovint, el consumidor desconeix que 
les entitats comercialitzen productes que 
només poden anar destinats a determinat 
mercat i no es poden oferir a qualsevol 
perfil de client. És el cas dels productes 
d'inversió (preferents, swaps, subordina-
des, assegurances de vida vitalícies en el 
rescat de plans de pensions...) o els prés-
tecs especials com hipoteques multidivisa, 
hipoteques inverses, o hipoteques amb 
quota creixent amb clàusules abusives 
com la clàusula sòl, el diferencial afegit 
al tipus d'interès de referència que actua 
com una clàusula sòl, despeses de consti-

tució, interessos de demora, comissions o 
un elevat import de la TAE. Són pràctiques 
usureres que encareixen el teu producte i 
del que realment no en tens coneixement. 
 Si creus que pots ser un dels afectats 
per mala praxi bancària, i necessites 
assessorament, els nostres experts ana-
litzaran la documentació i el teu cas de 
manera personalitzada per tal que tinguis 
coneixement de què realment tens i de 
les quantitats que pots recuperar amb un 
estudi de viabilitat previ totalment gratuït.

Tel.  607 033 971

anna@argemigrup.com

Camí Reial, 118 local A 

EL CONSELL D'ANNA PÉREZ ARGEMÍ / ADVOCADA

gabinet jurídic multidisciplinar
i immobiliària

40% dcpte
en el servei de broker i 

estudi fiscal i de 
viabilitat gratuït per la 

compra del teu habitatge.
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El Pacte Nacional per la Llengua, un gran consens pel català

La situació de la llengua cata-
lana centra l’actualitat d’infor-
matius, tertúlies mediàtiques, 
interaccions a les xarxes, ses-
sions acadèmiques especialit-
zades i sobretaules familiars. 
Aquest interès inaudit de sec-
tors tan diversos i transversals 
del país mostra no només un 
estat de preocupació evident 
per la salut del català, sinó 
també una implicació gene-
ralitzada a l’hora de buscar la 
millor manera d’afrontar els di-
ferents reptes que planteja l’ús 
de la llengua. 

El Pacte Nacional per la Llen-
gua corrobora aquest interès, 
que s’ha palesat amb una 
elevada participació. Es tracta 
d’un dels processos participa-
tius amb més èxit dels darrers 
anys, amb 333 aportacions i 
prop de 2.600 propostes con-
cretes. Amb els resultats del 
procés participatiu a la mà, 
és el torn dels membres del 
Consell Social per la Llengua 
Catalana, que en faran una 
valoració i elaboraran les reco-
manacions que han de servir 
per a l’esborrany del document 
del Pacte. Un esborrany que 
ha de donar resposta als rep-
tes principals amb què es tro-
ba la llengua catalana, d’acord 
amb els 12 àmbits d’aplicació 
extrets de l’informe “Un marc 
sociolingüístic igualitari per a 
la llengua catalana“.

En l’àmbit de l’administra-
ció pública, caldrà donar res-
posta al repte de garantir una 
presència plena del català en 
totes les administracions pú-
bliques presents a Catalunya i 
incrementar l’ús del català a la 
Justícia. Garantir la disponibili-
tat lingüística en el conjunt de 
totes les administracions és un 
repte pendent.

En educació, el repte és re-
vertir la tendència clarament 
descendent de l’ús del català 
a l’ensenyament obligatori i, en 
l’àmbit universitari, convé tro-
bar l’equilibri entre la necessi-
tat de garantir que el català si-

gui la llengua habitual i el valor 
d’atreure talent i competitivitat 
internacional a les universitats 
catalanes. Pel que fa a l’apre-
nentatge del català entre les 
persones adultes, cal buscar 
estratègies per fer augmentar 
l’interès a aprendre català més 
enllà dels cursos inicials o bà-
sics.  

La cohesió social i l’acolli-
ment és, sens dubte, un dels 
factors clau i estructurals de 
la nostra societat. I, per tant, 
també en matèria de llengua el 
Pacte ha d’encarar uns reptes 
importants que hi estan as-
sociats, com per exemple els 
requeriments lingüístics de les 
feines del sector de serveis o la 
conveniència que els catalano-
parlants mantinguin el català a 
les converses, abans de prejut-
jar la capacitat de comprensió 
de l’interlocutor.

En l’àmbit de la cultura, el 
principal repte és la presèn-
cia normalitzada de la llengua 
catalana en les indústries cul-
turals, sobretot en el cinema i 
els videojocs, així com també 
en el sector de l’audiovisual 
i dels mitjans de comunica-
ció, on cal incentivar la pre-
sència del català a les plata-
formes digitals principals i una 
més àmplia oferta de progra-
mes infantils i juvenils. I enca-
ra en l’àmbit del món digital 
i les tecnologies de la llen-
gua, és fonamental garantir la 
presència del català a les xar-
xes socials i trobar la manera 

de contrarestar l’efecte de la 
digitalització i la globalització 
que inevitablement beneficien 
les llengües més grans.

Respecte a l’àmbit socioeco-
nòmic i laboral, és bàsic ga-
rantir més productes i serveis 
en català. Que les empreses 
valorin el coneixement del ca-
talà en els seus processos de 
selecció i que, en definitiva, la 
llengua es consideri útil tant 
per trobar feina com per oferir 
un servei de qualitat.  I en l’àm-
bit sanitari, és imprescindible 
valorar l’ús del català també 
com a part indissoluble de la 
qualitat del servei i dels efectes 
sobre el benestar dels paci-
ents. En aquests àmbits, asso-
lir la disponibilitat lingüística és 
també un repte.

El lleure, l’esport i el món 
associatiu, àmbits fortament 
arrelats a la societat i al país, 
plantegen una sèrie de reptes 
interessants per enfortir l’ús 
de la llengua, com els hàbits 
lingüístics dels joves en àm-
bits més socials i informals o 
la implicació dels agents que 
lideren aquests sectors en la 
conscienciació de la importàn-
cia de mantenir el català com a 
llengua de socialització.

En el context de tot el domini 
lingüístic, enfortir els intercan-
vis de comunicació entre els di-
ferents territoris de llengua ca-
talana i coordinar les accions 
de normalització lingüística 
són els reptes més importants 

Consellera Garriga Pacte Nacional per la Llengua | Autor: Arnau Pascual

Consellera Natàlia Garriga: “Hem entrat 
en una nova etapa pel que fa a la política 
lingüística del nostre país”

que encarem. I, més enllà del 
domini lingüístic, als àmbits 
estatal, europeu i interna-
cional, una autèntica política 
lingüística favorable a totes 
les llengües oficials de l’Estat i 
l’oficialitat del català a la Unió 
Europea són reptes estratègics 
i estructurals que, d’acord amb 
l’actual marc legal, servirien 
per garantir una base mínima 
de protecció, suport i impuls de 
la llengua.

Finalment, i estretament vincu-
lats amb molts dels eixos expo-
sats, comptem amb els reptes 
associats a la qualitat de la 
llengua, més enllà dels usos 
formals, que busquen la ma-
nera de conciliar norma i vari-
ació en un context d’adequació 
lingüística que garanteixi la 
identificació d’usuaris diversos 
sense entorpir l’eficàcia comu-
nicativa.

Reptes, tots ells, que demos-
tren l’ampli recorregut que pot 
fer encara la política lingüís-
tica del nostre país. El resul-
tat del Pacte Nacional per la 
Llengua no serà un document 
signat i prou: a partir del que 
s’estipuli, el Govern dibuixarà 
el nou full de ruta de la llen-
gua per als pròxims 10 anys. 
Tot, d’acord amb un gran con-
sens que ha d’assegurar que 
l’administració pugui treballar 
sense impediments per tal 
d’assegurar el present i el fu-
tur de la llengua.

El Govern treballa per obtenir un document 
compartit que asseguri el present i el futur de 
la llengua

Amb el suport:Impulsa:

PU B L IR EP OR TATGE

A hores d'ara tothom té clar que a Qatar han mort milers de tre-
balladors construint els estadis del Mundial (La FIFA només en 
reconeix una vintena); que Qatar va ser designada com a seu 
després de subornar membres del Comitè de la FIFA, sobre-
tot africans, en detriment dels EUA. Gairebé tothom sap que el 
col·lectiu LGTBI, en aquest secall perdut al Golf Pèrsic, no té cap 
dret, és perseguit per la justícia (un oxímoron en una monarquia 
absoluta com la qatarià). Per no parlar de la total invisibilitat de 
les dones qatarianes i dels pocs drets que tenen en la majoria de 
països àrabs. Tot això ho sabem.
 I ho sabem precisament perquè es fa el mundial. O és que en 
els infinits gratacels construïts de fa anys no morien treballadors? 
Algú va dir alguna cosa llavors? I els suborns? Gràcies precisa-
ment a aquesta designació comença a quedar clar que la FIFA és 
un organisme mafiós que es ven al millor postor i sense canviar 
de cara. Que el Mundial serveix per rentar la cara de dictadures i 
similars se sap des que Havelange va donar a Argentina el Mun-
dial78, sota la dictadura de Videla, i on es va jugar la final en un 
estadi a 500 metres de l'Escuela de Mecànica ( informeu-vos). I el 
Mundial de Rússia? Cal dir alguna cosa precisament ara?
 Els diners mouen el món i Qatar en té moltíssims. Tot això pos-
siblement ha passat, però no siguem hipòcrites. Tot això passa 
des de fa 40 anys i no sembla que ningú es preocupi. Si hi ha 
alguna opció que Qatar millori la seva conducta, és precisament 
posant el país a l'aparador. I no hi ha millor aparador que el Mun-
dial. Perquè, com va dir aquell: "...la pelota no se mancha".

El Dilema de L'Informatiu es pot escoltar també al programa 
El Meu Carrer de Ràdio Palau, el penúltim dijous de cada mes, a les 19.30, al 91,7 de la FM 

No és Qatar, és la FIFA Se'ns ha anat la flapa

A FAVOR EN CONTRA
JAUME PÉREZ SANDRA LÓPEZ

EL  D ILEM A

I em pregunten per què no escollir Qatar com a seu del Mundial 
de futbol? Home, qui no vol visitar un país com Qatar, i encara 
més per veure els millors dels millors jugant al nostre esport fa-
vorit? Una terra idíl·lica rodejada pel Golf Pèrsic (ja només això 
fa goig de sentir), caloreta, luxe, imponents deserts, vesprades 
d'ensomni...
 Que hi va haver polèmica diuen... Si només van morir més de 
6.500 treballadors en la construcció de magnífics estadis, hotels 
de superluxe i un nou aeroport amb ciment ben fresquet. Que si, 
que són molts treballadors morts, però ells van escollir treballar 
jornades de sol a sol, a més de 50º i sense cap mena de mesura 
de seguretat. Això els hi fa omplir més el salari, no? 
 Bé, alguns diuen que trigaven mesos a cobrar, i potser ja ha-
vien mort. I és cert que Amnistia Internacional va denunciar les 
condicions d'aquestes persones, i també és cert que es violaven 
els drets humans constantment, però clar, la FIFA havia de rebre 
el seu mundial a un bon lloc, tot nou i ben bonic, que això ens 
agrada a tothom, no?
 Al final, qui va morir només eren persones de l'Índia, Pakistan, 
Nepal, Bangladesh i Sri Lanka, i aquestes persones no són com 
nosaltres els europeus, no? O sí?
 Pot ser sí que no hi hauria d'haver debat amb això ... Pot ser 
sí que se'ns ha anat la flapa participant en aquesta atrocitat i 
obviant que s'hauria d'haver portat a judici a cadascun dels qui 
van permetre que totes aquestes persones morissin pel luxe de 
quatre gats. Pot ser, no?

ET SEMBLA BÉ QUE EL MUNDIAL ES JUGUI A QATAR?

Es considera que un objecte és antic quan 
té més de cent anys. Però no sols l'edat 
compta, ja que hi ha altres objectes més 
recents que poden resultar interessants 
per als col·leccionistes per moltes altres 
raons i que poden arribar a aconseguir 
preus molt interessants en el mercat.
 Si tenim a casa un objecte antic i des-
coneixem quin pot ser el seu valor, ja sigui 
perquè és una peça que pertany a la fa-
mília de fa temps o perquè s'ha comprat 
fa molts anys, el millor és acudir a un perit 

expert en antiguitats. Aquest professional 
a més de tenir una formació en Belles arts 
i Història de l'Art, coneix a la perfecció el 
mercat financer, per la qual cosa ens pot 
assignar un valor a la peça, així com redac-
tar un informe objectiu de la seva història.
 Per a analitzar el valor que pot tenir 
l'objecte, els taxadors es basen en els se-
güents aspectes: Any de fabricació; Autor 
i procedència (si l'autor és conegut, pot 
augmentar significativament el seu valor); 
Estat de conservació; Que es conservi el 

seu embolcall original, si és el cas;  La tèc-
nica i els materials utilitzats en el procés de 
fabricació; Que l'obra tingui un certificat 
d'autenticitat; El seu disseny i originalitat; 
El nombre de sèries o d'unitats que exis-
teixen en el mercat; La grandària.
 Assignar un valor a la peça és sum-
mament important, no sols per a la re-
venda, sinó també en processos judicials, 
herències o divorcis. Si, no obstant això, 
no podem permetre'ns el servei d'un ta-
xador professional, hi ha algunes coses 
que podem fer, com recaptar la màxima 
informació de l'objecte (materials, antigui-
tat...), mirar en webs de col·leccionistes o 
de subhastes com Ebay o Craigslist per a 
saber els diners que la gent està disposada 
a pagar per peces similars a la nostra.

Com saber el valor 
d'una antiguitat?

CONSELLS
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PU B L IC ITATEL  C A L A I X

Decorar és un art, que es fa, com tot, sense 
cometre errors per a obtenir el millor resul-
tat. I no és una cosa que sigui impossible 
d'aconseguir. És una cosa que pots apren-
dre dels experts i aconseguir pas a pas el 
resultat desitjat. Hi ha quatre errors comuns 
que pots evitar i no arruïnar la decoració. 
 Decorar amb cohesió.
 Poden agradar-te molts estils decoratius 
i pensar que pots aplicar-los en la teva llar. 
Però no s'aconsegueix gairebé mai, i inten-
tar aplicar diferents estils decoratius en una 
llar, encara que pugui semblar-te atractiu, 
no ho és. La millor decoració necessita co-

hesió. Encara que diferenciïs els ambients 
amb detalls diferents, ha d'haver-hi un punt 
d'uniformitat.
 Triar un tema adequat per a la teva llar.
 Un altre dels errors més comuns en la de-
coració és reproduir un estil decoratiu que 
no s'adapta a l'espai. No pots, per exem-
ple, tenir un entorn de llar campestre en un 
edifici de ciutat. Has de triar una decoració 
que s'adapti a la teva llar. A més, has de 

tenir en compte les particularitats de cada 
estil decoratiu. Alguns requereixen entorns 
molt amplis i altres més reduïts...
 Provar els colors abans de pintar.
 Els colors ens fascinen. Alguns ens agra-
den especialment, però podem no lluir a 
les parets. Així que provar els colors és es-
sencial abans de pintar les parets. Has de 
tenir en compte la llum natural i artificial de 
la teva llar. Això és molt important també 
quant al mobiliari de la teva nova llar.
 Tingues en compte el mobiliari.
 La grandària dels mobles també és im-
portant, i molt abans de decorar, mesura 
bé l'entorn. Has de triar el mobiliari en la 
grandària suficient per a ser còmodes i per-
què es vegin bé. Però també han de que-
dar a l'habitació de manera que es llueixin.
 Tenint en compte aquests quatre con-
sells pots emprendre la millor de les deco-
racions.

4 consells bàsics a 
l'hora de decorar

LLAR

Tres experiments amb aigua
que encantaran als teus fills
Aprendre ciència pot ser molt divertit per 
als infants fent senzills experiments a casa 
que els captivaran. Uns experiments en els 
quals els adults els heu de donar un cop 
de mà. Desperten la seva curiositat i els fan 
passar una bona estona. Us n'expliquem 
tres.
Com fer boira?
La boira és un fenomen atmosfèric apas-
sionant. Si vols ensenyar com es fa pots 
segueix aquests passos, així els infants 
coneixeran els factors que influeixen en 
la seva formació. Necessitaràs: Un got de 
vidre, un colador, tres glaçons i aigua ca-
lenta.
 Omple un got ample d'aigua calenta fins 
a dalt. Deixa que el got s'escalfi mig minut 
i buida'l fins a la meitat. Col·loca un cola-
dor sobre el got i posa els glaçons i podreu 
veure com el vapor que queda per sota 
comença a condensar-se, ja que part de 
l'aigua calenta es converteix en vapor. El 
vapor situat sota els gels es refreda i acaba 
convertint-se en aigua, el que s'anomena 
condensació. Les petites gotes d'aigua 
que queden suspeses en l'aire formen la 
boira.
fes esCapar el pebre
Necessitaràs: Un plat fondo, pebre negre, 
sabó líquid i aigua. Omple un plat fondo 
d'aigua i tira-hi a sobre una mica de pebre. 
Si poses el dit el pebre no es mou. Ha arri-
bat el moment de posar una mica de sabó 

en el mateix dit. Ara quan posis el dit de 
nou veuràs com el pebre s'allunya de cen-
tre del plat. Això succeeix perquè el pebre 
flota on hi ha una capa d'aigua anomenada 
tensió superficial. Quan es posa el sabó la 
tensió superficial disminueix en el centre i el 
pebre s'escampa.
l'aigua no Cau
Necessitaràs: Un got de vidre de tub, una 

carta d'una baralla i aigua. Omple el got de 
tub fins dalt sense que vessi. Tapa el got 
amb una carta de la baralla. Amb un mo-
viment ràpid dóna-li la volta al got i veuràs 
que l'aigua no cau. Això passa ja que la 
pressió atmosfèrica que rep la carta per la 
zona on no està en contacte amb l'aigua 
és més gran i empeny la carta impedint que 
l'aigua caigui.

CIÈNCIA
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“Anem a prendre unes birres que he tin-
gut un mal dia a la feina“ o “vine a prendre 
unes copes amb nosaltres, i així t’animes 
una mica”, son frases que no ens resulten 
estranyes i, fins i tot, les hem pogut dir no-
saltres en algun moment.
 Malgrat el que s’acostuma a pensar, 
l’alcohol no és un bon aliat davant de les 
situacions estressants, decebedores o an-
goixants. És cert que, immediatament des-
prés de consumir-ne apareixen sensacions 
similars a l’eufòria 
o la desinhibició, 
però paradoxal-
ment l’alcohol és 
una substància 
que deprimeix 
el sistema ner-
viós central i, per 
tant, alenteix el 
funcionament del 
cervell. Així, si es 
pretenia consumir 
per afrontar una 
situació difícil, el 
resultat és que 
després de fer-ho, 
la persona es pot acabar, fins i tot, sentint 
pitjor.
 A més, beure alcohol quan no estem 
emocionalment bé pot intensificar els sen-
timents negatius i augmentar la irritabilitat. 
Una bona salut emocional implica una sen-
sació de benestar psicològic on una per-

sona pot fer front de manera satisfactòria 
i eficient a situacions quotidianes d’estrès, 
reptes, entrebancs diaris o escenes inespe-
rades, amb confiança seguretat i estabilitat. 
Es relaciona, doncs, amb aspectes com el 
fet d’estar motivat/da i tenir energia, segure-
tat i autoconfiança, o tranquil·litat i autocon-
trol.
 La salut emocional depèn d’un seguit de 
factors personals i socials, com ara l’estil de 
vida, o disposar o no d’una xarxa social. I 

malgrat que no 
puguem incidir 
en tots els fac-
tors, les persones 
podem influir de 
manera positi-
va en la mateixa 
salut emocional i 
actuar per millo-
rar-la.
 Des de l’Equip 
d’Atenció Primària 
Palau-solità i Ple-
gamans us oferim 
una bona recepta 
per tenir cura de 

la salut emocional: en comptes de consumir 
alcohol, busqueu suport en la família i les 
amistats, o dediqueu temps a accions que 
sabeu que milloren el vostre benestar. I si 
és necessari, busqueu suport professional i 
contacteu amb el vostre equip de professio-
nals de referència del CAP.

EL  C A L A I X PU B L IC ITAT

667 719 527
@ferranfisioterapia
www.ferranfisioterapia.com
Dll - Dv de 9 a 21h 

c/Sant Miquel nº25, Palau-solità i Plegamans (08184)BONES FESTES!L'equip FF us desitja
 

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

Per una bona salut emocional,
menys alcohol és millor

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

Pensar, sí,
obsesionar-se, no

VADEMECUM

LA CONSULTA

Pensar massa les coses no és bo, no al-
menys quan aquest comportament es 
torna obsessiu i ens impedeix avançar o 
prendre noves decisions. Overthinking és 
la paraula anglesa per a denominar una 
síndrome que consisteix en el pensament 
repetitiu, que sol tenir en la majoria de ca-
sos, a més, connotacions negatives.

LA LLIGA FOTOGRÀFICA 
D'ARTS & FOTO

Tema de novembre: MANS
Foto guanyadora: 
Fe, de Óscar Fillola

EL DETALL D'UNES MANS aguantant 
un rosari ha estat la foto guanyadora de 
novembre. Fillola simbolitza amb aques-
ta imatge la força que la fe pot inculcar 
en moltes persones.

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 Liga a
fototallerdelesarts.blogspot.com

Aquest fet produeix fatiga, ens fa come-
tre errors constantment, provoca insomni, 
estrès, mal de cap, desinterès, falta de 
concentració, genera esgotament mental i 
físic i ens fa perdre el control de les nos-
tres emocions. Si et trobes davant aquesta 
mena de situacions amb freqüència, hi ha 
alguns consells que pots seguir:

• Reconduir el pensament i pensar en una 
altra cosa que ens resulti més agradable.

• Distreure'ns amb alguna activitat quan 
ens invaeixin aquests pensaments, com 
fer alguna treball manual, escoltar músi-
ca o la ràdio, llegir un llibre.

• Practicar regularment activitat física.
• Iniciar-nos en la meditació, el ioga, o 

qualsevol altra tècnica de relaxació.
• Aprendre a acceptar-nos com som, amb 

els nostres defectes i limitacions i enten-
dre que no podem tenir-ho tot controlat. 
El overthinking sol venir originat per la 

por al fracàs, la incapacitat d'afrontar unes 
certes situacions en la vida, per l'afany de 
perfeccionisme o per la inseguretat, per la 
qual cosa a més de les tècniques anterior-
ment citades, és molt aconsellable acudir a 
un terapeuta, sobretot si aquesta obsessió 
ens impedeix portar una vida normal.
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PU B L IC ITAT FU N DACIÓ  FOLCH  I  TOR R E S

Los Pastorcillos

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

NOVES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

Amb la visita de l’Escola Ildefons 
Cerdà de Centelles, la Fundació va 
estrenar l’activitat del conte de Mas-
sagran amb l’acompanyament de la 
Mireia Rodríguez com a monitora. Va 
ser tot un èxit, i molts nens i nenes es 
volien quedar amb les caretes dels 
personatges! Si visiteu la nostra web 
hi trobareu un apartat dedicat a les 
activitats amb diferents propostes per 
a cada nivell.

CAVALL FORT
Eugènia Morer ha 
comès un deliciós 
text, il·lustrat per 
Albert Arrayàs, sobre 
la nissaga Folch i To-
rres en les pàgines 
centrals de la revista 
Cavall Fort (núm. 
1447 de novembre 
de 2022). Amb una gran sensibilitat, 
la redactora aconsegueix mostrar 
l’excepcionalitat d’aquesta nissaga a 
través de la seva infantesa i com la 
pèrdua sobtada del pare els obligarà a 
espavilar-se.

ESCOLA INDUSTRIAL
El pròxim 15 de desembre, els alum-
nes de 2n d'ESO de l'Escola Industrial 
de Sabadell vindran a la seu de la 
Fundació, al castell de Plegamans, a 
presentar el seu projecte sobre "les 
aventures dels Folch i Torres". Durant 
aquest trimestre les cinc classes han 
estat treballant en grup sobre diferents 
aspectes de l'obra i la personalitat 
dels 
germans 
Folch i 
Torres: 
el joc 
de l'auca, els pastorets, les faules, els 
jocs educatius i una gimcana... promet 
ser un tot un esdeveniment amb més 
de 100 alumnes!

Durant la Guerra Civil i la 
postguerra, l'obra més po-
pular de Josep Maria Folch 
i Torres va estar prohibida, 
tot i que per diferents mo-

tius. Traduir-la al caste-
llà va ser una opció que no 
va agradar gaire a l'autor, 
però va servir per avançar 
el seu retorn als teatres.

Gràcies per l'enorme escalf que vam 
rebre a la presentació de Marc Sanabria 
com a candidat socialista a l’alcaldia 
de Palau-solità i Plegamans, on també 
ens va acompanyar la Meritxell Batet, 
presidenta del Congrés dels Diputats.

Perquè el Palau que estimes ambiciona 
progrés i genera oportunitats. Un Palau 
amb uns carrers segurs, nets i amables 
en els quals voler fer-hi vida. Un Palau 
que ofereixi un projecte de futur als seus 
joves i qualitat de vida als seus grans.

611 04 70 76 pscpalau psc.palausolitaplegamans

Contacta!

JORDI FOLCH I PONS

Aviat serà Nadal i a molts llocs 
de Catalunya començarà la 
temporada de Pastorets! Ens 
ha semblat interessant recor-

dar aquí que durant la Guerra Civil espan-
yola (1936, 1937 i 1938), Els Pastorets, i 
no només la versió de Josep Maria Folch i 
Torres, foren prohibits com ho fou tota ma-
nifestació religiosa. Ai las, la victòria dels 
rebels no suposaria pas el retorn d'aquesta 
obra als teatres de Catalunya. Ara no seria 
pel seu contingut religiós que l'obra 
serà de nou prohibida, sinó per ser 
escrita i interpretada en català. Així 
no serà fins al Nadal de 1946 que la 
censura donarà de nou permís per 
representar Els Pastorets en català, 
com a acte de bona voluntat i re-
duint-lo a un fenomen folklòric.
 Cert és que en molts pobles de 
Catalunya, les autoritats, és a dir 
l'alcalde que era a la vegada el 
Jefe del Movimiento, farà els ulls 
grossos i només obligaran a fer els 
anuncis i cartells en castellà, però 
l'obra es representarà en català. 
Malgrat això, a les grans ciutats i a 
Barcelona en concret, era inimagi-
nable escapar a la censura.
 La tardor de 1939, Folch i Torres 
va rebre la visita de dues actrius ca-
talanes de primer rengle, la Pepeta 
Fornés i la Maria Morera, grans figures del 
nostre teatre, acompanyades de l’actor 
Serrat, que l’anaven a veure per comuni-
car-li que havien format companyia i llogat 
un petit teatre barceloní, l’anomenat Par-
tenon, on actuaven amb obres castella-
nes, sense gaire èxit, per no dir gens, i on 
havien esperat refer-se amb Els Pastorets. 
L’objectiu de la visita era demanar-li permís 
per  traduir l’obra al castellà i representar-la 
aquell Nadal. A l’autor, de primer moment, 
la idea li semblà una barrabassada, però 
acabà per acceptar-la i decidí encarre-
gar-se de la traducció ell mateix, per tal 
d’evitar mals pitjors.
 De fet, la traducció la va fer a màquina, 
sembla, una de les seves filles, i ell només 
va traduir les tirallongues de versos d’algu-

nes escenes. El resultat va ser una traduc-
ció en castellano muy de estar por casa, 
que va funcionar perfectament, justament 
perquè no era gens castizo, i el públic ca-
talà, que majoritàriament se sabia gairebé 
de memòria l’obra després d’anys i panys 
de veure-la en català, es pot dir que, pràc-
ticament, “sentia” o “seguia” mentalment 
en català aquella versió castellana gairebé 
literal!
 Això passava, com hem dit, el primer 
any de la postguerra, i tant els actors com 
l’autor confiaven que la censura afluixaria 

aviat i la traducció només seria per a aquell 
any. Però no va ser així i entre el Nadal de 
1939 i de 1945 es faran un total de 120 
representacions en castellà, en diferents 
teatres de Barcelona i per diferents com-
panyies.
 Avui, i de moment, a ningú se li acudiria 
fer aquesta versió castellana, de la qual la 
Fundació té l’original, i a més de 40 loca-
litats es fan encara Els Pastorets o l’Adve-
niment de l’Infant Jesús de Josep Maria 
Folch i Torres o adaptacions més o menys 
lliures d’aquesta obra. Si voleu podeu con-
sultar al web de la coordinadora catalana 
de Pastorets les properes representacions 
per aquest Nadal.

Bon Nadal i feliç any nou!
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PATR IM ONI PU BL IC ITATPATR IM ONI

Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

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 com-
promís
- 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

Una masia entre fàbriques
On fa segles hi havia els 
seus conreus, avui s'hi 
aixequen naus industrials 
i fàbriques. La masia 
de Can Boada Vell, però 

aguanta dempeus com a 
testimoni d'una època i 
d'un sistema econòmic 
que avui està relegat a la 
memòria dels arxius.

JOSEP M. FARNÉS AGRAMUNT

Can Boada Vell, situada al polí-
gon industrial Riera de Caldes, 
al costat de la deixalleria de 
Palau-solità i Plegamans, és 

una de les masies més antigues del munici-
pi. Es troba edificada sobre les restes d'una 
antiga vil·la romana, el vestigi més antic de 
la qual dataria dels segles II-I aC. La vil·la 
romana hauria estat utilitzada fins a finals 
del segle VI dC, i està documentada arran 
d'una intervenció arqueològica realitzada 
l'any 1991 que va localitzar restes de pavi-
ment i mur d'època romana així com mate-
rial ceràmic, entre els quals destaquen res-
tes de dolies i una àmfora que indiquen la 
seva activitat agrícola ja en aquells temps.
 El topònim Boada es troba documentat 
per primera vegada en un contracte de 
traspàs del Cartulari de Sant Cugat del Va-
llès, de data 3 d'abril de l'any 955, on Cons-
tantí fa donació d'un conreu de vinya prop 
d'aquell indret. En el mateix cartulari, l'any 
1071, consta que l'abat Andreu del mo-
nestir de Sant Cugat fa una donació d'un 
lot de terra, annex a la sagrera de Santa 
Margarida a Bernat Ramon i la seva espo-
sa. D'aquests documents, permeten datar 

l'existència del mas de Can Boada així com 
la seva activitat agrícola. En el segon dels 
dos documents esmentats, s'identifica la 
situació del mas de Can Boada com adja-
cent al camí que unia amb Mogoda, que es 
podria correspondre amb l'antiga via roma-
na que unia Caldes de Montbui i Barcelona, 
travessant la parròquia de Santa Maria de 
Palau-solità.
 La masia és de planta rectangular amb 
planta baixa i pis, construïda en murs por-
tants de maçoneria de pedra de riu i forjat 
de volta catalana a la planta baixa i entrebi-
gat de fusta a la planta pis. Al llarg dels se-
gles ha estat objecte de múltiples reformes 
i rehabilitacions.
 La coberta és de teula àrab sense ràfec 
i està dividida en dues parts. A la façana 
principal hi ha dues portes, una formada 
per un arc rodó de mig punt adovellat amb 
maó i l’altra amb un arc rebaixat, també 
adovellat amb maó.
 Al recinte de la masia, a tocar del Camí 
Reial, es conserven dos grans forns de 
calç, un dels quals s’hauria utilitzat fins al 
segle XX, ambdós amb entrada amb forma 
de volta. Les intervencions arqueològiques 
realitzades no van localitzar restes de ma-
terial antic que permetés datar-los.

La masia de Can Boada Vell formava 
part d’una antiga sagrera ubicada al 
voltant de la, actualment desapare-
guda, església de Santa Margarida. 
D’aquesta església, que se’n conser-
va poca documentació, sabem que 
ja existia el 5 de desembre de 1003 
gràcies a un document d’aquella data 
on un tal Ermengild ven a Ot, abat del 
monestir de Sant Cugat, terres, vin-
yes, horts, recs, una torre i l’església 
de Santa Margarida.
  Un document de l’any 1071 indica 
que l’església es troba situada «ad 
ipsa Buada». Al segle XVII estava en-
runada i el seu altar i la imatge pas-
sen a l’església de Santa Maria, tot i 
que va ser reconstruïda l’any 1681, i 
s’hi retornen les imatges. De l’església 
només se’n conserva una fotografia 
a l’arxiu del Centre Excursionista de 
Catalunya datada el 22 de febrer de 
1925, on s’aprecia quasi tota enruna-
da.

Una vella sagrera
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PU B L IC ITATNOTÍCIE S

El porta a 
porta torna al 
ple municipal

Està clar que el sistema de 
recollida d'escombraries por-
ta a porta serà un dels temes 
recurrents de la campanya 
electoral que se'ns acosta. Va 
quedar palès en el ple munici-
pal del 24 de novembre, en el 
que es va sotmetre a votació 
el reforç i l'increment del cost 
del servei, que va tirar enda-
vant amb el suport dels grups 
del Govern (ERC i Junts) i de 
Primàries, i l'oposició de PSC i 
Cs. L'increment de cost del ser-
vei, d'un 9,14 % (uns 600.000 
euros per sobre del cost pactat 
inicialment). El principal motiu 
d'aquest augment és la incor-
poració d'un nou camió de re-

collida que farà una quarta ruta 
de recollida, cosa que implicarà 
també més personal.
 Socialistes i ciutadans no 
van desaprofitar l'ocasió per 
mostrar el seu desacord amb 
el sistema de recollida porta a 
porta, i van posar en dubte la 
seva eficiència. Contra això, 
Jordi Plaza, el regidor de l'àrea, 
va esgrimir la millora en les da-
des del reciclatge i l'estalvi de 
75.000 euros aconseguit en els 
primers 9 mesos de funciona-
ment del sistema.
 El mateix ple va aprovar la 
pròrroga dels serveis de nete-
ja viària i de la deixalleria mu-
nicipal. En aquest cas ni Cs ni 

PSC van votar en contra, però 
les espases estan també en alt, 
ja que són serveis susceptibles 
d'entrar en l'estratègia de muni-
cipalització iniciada per l'actual 
govern del consistori.
 Altres punts destacats apro-
vats van ser l'aprovació de 
l'estudi de viabilitat econòmica 
per la concessió del bar de la 
nova biblioteca i la creació i no-
menament de la comissió d'èti-
ca. Aquesta comissió estarà 
formada per Miquel Alimbau, 
excap de recursos humans de 
l'Ajuntament, Irene Escriche, 
exdirectora de l'escola bressol 
Patufet, i Pere Farnés, advocat i 
col·laborador de L'Informatiu.

El ple de novembre va passar ràpid i 
sense transcendència, a l'espera dels 
pressupostos. Només un punt sobre la 
recollida de residus va generar debat.

S��s de c�les p� desembreS��s de c�les p� desembre

Camí Reial, 55 · Palau-solità i Plegamans · www.canjoan.restaurant

Infmació i res�ves · reserves@canjoan.restaurant · T.93 864 64 65

PRIMER PLAT PER A COMPARTIR
(1 plat de cada per a 4 comensals)

Patates braves de CAN JOAN.
Croquetes de carn rostida.

Calamars andalusa amb maionesa de cítrics.
Fideuà de sèpia i confit d’ànec amb allioli.

SEGON PLAT A ESCOLLIR
Bacallà a la catalana. (sofregit de tomàquet amb panses i pinyons)

Magret d’ànec planxat amb pinya caramel·litzada.
Medallons de filet de porc planxats amb ceba confitada i salsa mostassa.

Tataki d’entrecot de vedella a l’aroma de mantega i romaní.(+3€ supl.)

POSTRES
Sorbet de mango amb suc de llimona i toc de cava.

BEGUDA
Aigua.

1 refresc o 1 cervesa per comensal.
Vi blanc de la casa Synera*
Vi negre de la casa Synera*

CAFÈS

37,00 €  IVA inclòs.

*1 ampolla cada 4 comensals

En Comú i Podem aniran junts a les 
eleccions i Liberto Folch serà el candidat

Naldo Medina, propietari 
de la discoteca Rekopa, va 
acudir al ple per exposar 
que ha rebut una sanció de 
10.000 euros de la Genera-
litat per l'explotació d'una 
terrassa que, segons va 
explicar, fa temps que no 
té en funcionament. Medina 
es va queixar d'indefensió. 
L'alcalde, Oriol Lozano, es 
va comprometre a reunir-se 
amb Medina i estudiar el cas 
amb els serveis jurídics de 
l'Ajuntament.

El cas del Rekopa

Liberto Folch serà el cap de llis-
ta de Palau en Comú Podem, 
la formació que en les properes 
eleccions municipals del 28 de 
maig agruparà dues candida-
tures que en el 2019 van con-
correr per separat, Podemos i 
Palau en Comú. 
 Folch, que va ser confirmat 
per l'assemblea de la formació 
en una reunió celebrada el 20 
de novembre, agafa el relleu 
d'Àngels Marcuello, que seguirà 
donant suport a la candidatura 
tot i no liderarla.
 La formació ja té la llista bas-
tant treballada, i els cinc pri-

mers noms estan definits. Per 
darrera de Folch aniran, per 
aquest ordre, Merche Medina, 
Pere Aznar, Àfrica Alcoy i Jordi 
Aznar. Aquest darrer va ser el 
candidat de Podem en els co-
micis del 2019.
 Després d'una legislatura en 
blanc a l'Ajuntament palauenc, 
En Comú Podem es fixa com a 
objectiu tornar a estar present 
en el ple municipal. De repetir 
els vots de les darreres elec-
cions, la suma d'aquestes dues  
formacions podria optar a tenir 
dos regidors. Folch, empresari 
jubilat, es postula a sí mateix 

com a candidat de transició 
després d'aquesta etapa de 
divisió entre aquestes dues for-
ces germanes. 
 Pel que fa a la proposta polí-
tica, Folch fixa tres eixos sobre 
els que girarà la seva campan-
ya: l'atenció a la gent gran, la 
salut i l'habitatge. I possat's a 
fer escenaris de futur, Palau 
en Comú Podem té clar que 
donarà suport a qualsevol op-
ció de govern que tingui com a 
prioritaat les polítiques socials i 
d'esquerres, "deixant de banda 
banderes i colors polítics, se-
gons assegura el candidat.
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 NOTA DE PREMSA

LA CUP ES PRESENTARÀ A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2023

La CUP de Palau-solità i Plegamans, després d’unes setmanes de debat intern, ha decidit que es
presentarà a les eleccions municipals que tindran lloc el mes de maig del 2023.

Aquesta serà la quarta vegada que la CUP es presentarà a les eleccions municipals, i consideren que
des  de  l’àmbit  municipalista,  són  una  alternativa  imprescindible  per  a  impulsar  polítiques
d’esquerres que afavoreixin a la majoria de la classe treballadora que viu al poble, a l’hora que
serveixen per a fer front a l’emergència climàtica i vertebren alternatives al sistema capitalista que
impedeix a la majoria de la població a gaudir d’una vida digna. 

La persona que encapçalarà la llista serà en Dani Cama, tal com va passar a les municipals del 2019.

En Sergi Guradiola, la Nàdia Tarifa, la Sònia Cama i el Jordi Méndez l’acompanyaran com a cares
visibles  al  capdavant  de  la  llista  electoral.  Abans de  finalitzar  l’any tancaran la  llista  electoral
completa i a principis del 2023, faran un acte públic de presentació de la candidatura. 

Palau-solità i Plegamans, divendres 11 de novembre de 2022.

PU B L IC ITAT

     

Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

Ofi cina i taller: C/Diagonal 45, ofi cina -  PsiP

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

• Servei tècnic ofi cial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació ofi cials 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 ofi cial
• Contractes de manteniment de garantia 
total (peces, mà d’obra i desplaçament) + 
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certifi cat ISO 9001

Fàcil instal·lació.
Alternativa neta i segura.

Sense manteniment.
Resistents i d’alta durabilitat.

Torrent d’en Baiell, 32 - Pol. Ind. Can Clapers
08181 Sentmenat / BARCELONA

93 715 19 00
Tanques de jardí en PVC

www.vallascayfi .com info@vallascayfi .com

     Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

C/La Plana, 20  - Tel. 93 864 84 70 - 691 509 572 SERVEI OFICIAL

   FORD PUMA

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 
Palau-solità i Plegamans

Col·legiat nº: 1471
JAUME OLIVERAS I MALLA
C/Barcelona, 43 - 08184 / Tel. 93 864 40 77 

Fax 93 864 48 18 / j.oliveras@jaumeoliveras.cat

Col·legiada nº 34641 ICAB
TORRA ADVOCATS

C/Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada)
 Tel. 932 221398 - 622 910 487 / laiatorra@torra-advocats.com

Col·legiats 1.346, 2.304, 2.386, 2.642 i 3.048
FARNÉS ADVOCATS

Avda. Catalunya, 241. - 08184 / Tel. 93 864 89 56 
- Fax 93 864 93 35 / farnes@farnes.cat - www.farnes.cat

Col·legiada nº 2592 ICATER
ARGEMÍ ADVOCATS

C/Camí Reial, 118 local A /  Tel.  607 033 971
anna@argemigrup.com

Col·legiat nº: 1578 (des de 1989)
CARMEN TELLEZ LÓPEZ

C/Sant Galdrich, 23 - 08184 
Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es

NOTÍCIE S

Carrizosa apadrina 
l'alcaldable de Cs 
Andrés Martínez

Batet fa costat a 
Sanabria en un 
teatre de la Vila ple

Cama torna a encapçalar
la candidatura de la CUP

El diputat al Parlament per Ciu-
tadans, Carlos Carrizosa, va 
visitar PsiP, el dissabte 12 de 
novembre, per fer els honors a 
Andrés Martínez, el regidor ta-
ronja de l'Ajuntament palauenc 
que s'ha confirmat com a pro-
per cap de llista de Cs a les 
eleccions municipals del 28 de 
maig de l'any vinent.
 Carrizosa i Martínez, acom-
panyats per l'altre regidor de 
Cs, Juan Martínez, van aprofitar 
la carpa que Cs va instal·lar al 
mercat setmanal per explicar 
els arguments de la seva can-
didatura. El diputat va destacar.
 Andrés Martínez va explicar 
que el seu objectiu és ser alcal-
de, però, conscient de l'inabas-
table de la fita, es confirmaria 

en poder formar part del futur 
govern municipal.
 Martínez va exposar els cinc 
punts que seran els eixos de la 
seva campanya. En primer lloc, 
va prometre un ajuntament im-
parcial, que governi per tothom 
sense biaix ideològic. El segon 
punt és la revisió del sistema 
de recollida d'escombraries 
i revertir-lo sempre que no hi 
hagi contractes que ho impe-
deixin. En tercer lloc, va parlar 
del casal per la gent gran, que 
s'ha d'ubicar al centre del poble 
per fer-lo accessible. Millorar les 
bonificacions per les instal·la-
cions fotovoltaiques i la creació 
d'una finestreta única d'atenció 
a la ciutadania completen el full 
de ruta de Cs a PsiP.

La presidenta del Congrés 
dels Diputats, Meritxell Batet, 
va apadrinar la candidatura de 
Marc Sanabria a les eleccions 
vinents municipals. Batet, ter-
cera autoritat de l'Estat, va ser 
la gran atracció de l'acte cele-
brat el dissabte 26 al teatre de 
la Vila, que es va omplir de gom 
a gom. A més dels regidors lo-
cals, també hi havia el diputat 
socialista Paco Aranda i altres 
alcaldables socialistes.
 Els parlaments de Sanabria i 
Batet van anar precedits de dos 
vídeos, un amb els eixos gene-
rals del que serà la campanya 
del PSC a PsiP, i l'altre per pre-
sentar la figura del seu candidat 
mitjançant l'opinió de familiars i 
amics.

 El primer a intervenir va ser 
Sanabria, que va desgranar els 
temes locals que seran propos-
ta de la seva candidatura. El 
candidat palauenc va reivindi-
car també algunes fites que el 
Govern actual apunta en el seu 
palmarès, però que van ser ini-
ciades en l'anterior legislatura, 
amb Teresa Padrós com alcal-
dessa.
 La presidenta del Congrés 
va treure pit fent repàs de tots 
els èxits aconseguits pel govern 
central. Meritxell Batet va culmi-
nar amb un llarg elogi a la figura 
de Sanabria, de qui va destacar 
la seva formació i compromís. 
En acabar, aplaudiments i eu-
fòria de míting i les inevitables 
fotos de família.

Dani Cama repetirà com a cap 
de llista de la CUP a les munici-
pals. Sergi Guardiola, Nàdia Ta-
rifa, Sònia Cama i Jordi Méndez 
l'acompanyaran com a cares 
visibles al capdavant de la llista 
electoral de la formació inde-
pendentista en les eleccions del 
pròxim 28 de maig.
 Aquesta serà la quarta vega-
da que la CUP es presentarà a 

les eleccions municipals, i con-
sideren que des de l’àmbit mu-
nicipalista, són una alternativa 
imprescindible per a impulsar 
polítiques d’esquerres que afa-
voreixin a la classe treballado-
ra que viu al poble. Abans de 
finalitzar l’any tancaran la llista 
electoral completa, i a principis 
del 2023 faran un acte de pre-
sentació de la candidatura.

     

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

BON NADAL I 
BONA REVETLLA... 

TU GAUDEIX, 
QUE DE NETEJAR JA ENS 

ENCARREGUEM NOSALTRES!
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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NOTÍCIE S PU BL IC ITAT

El Govern fa repàs dels deures

 L'audiència va ser seguida en 
directe al teatre per una desena 
de persones i per una desena 
més pel canal de Youtube de 
l'Ajuntament, on es pot visualit-
zar en diferit.
 Esports va ser la primera 
àrea que l'alcalde, i també re-
gidor d'Esports, va analitzar. Es 
va referir a diferents projectes 
d'envergadura que estan en 
marxa o que encara queden 
per realitzar: un espai d'atletis-
me darrere del pavelló, el circuit 
de 'running' i el complex es-
portiu amb piscina. Pel que fa 
a Cultura i Patrimoni, Lozano 
va dir que s'està treballant en 
el mobiliari de la nova biblioteca 
municipal i que està en marxa 

també la licitació del 
bar d'aquest edifici. 

Va destacar, entre 
altres coses, que 
s'ha incorporat 
una tècnica de 
patrimoni, que 

permetrà accedir 
a subvencions i mi-

llorar les gestions en 
aquest àmbit.

 En Educació i Joventut s'es-
tà treballant en la col·locació 
de codis QR en els llocs més 
emblemàtics de la vila amb in-
formacions sobre els indrets, 
en els camins escolars, i en un 
projecteper fomentar valors en-
tre els escolars.
 Sobre l'Habitatge es va desta-
car la pròxima obertura del punt 

d'informació sobre habitatge, la 
creació de pisos d'emergència 
social i la construcció d'habitat-
ges sostenibles i eficients a La 
Pineda i Can Riera, amb petició 
de subvenció als fons euro-
peus Next Generation. En l'àrea 
d'Economia i la nova edició dels 
Premis d'Emprenedoria abans 
d'acabar l'any o el projecte de 
Comunitat Energètica Local 
que es treballa amb l'AMERC.
 Pel que fa a Seguretat Ciuta-

dana, es va fer esment al tanca-
ment del centre i la instal·lació 
de pilones i càmeres, a la crea-
ció d'un dipòsit municipal de 
vehicles, a la Policia de Proximi-
tat o a la convocatòria de dues 
noves places de Policia Local.
 La Participació i Transparèn-
cia va ser un altre dels temes 
tractats a l'Audiència, amb re-
ferència als diferents proces-
sos participatius haguts durant 
aquest mandat. Lozano va 

La pandèmia i la crisi de la 
guerra d'Ucraïna són els dos 
esculls principals que argumen-
ta el govern municipal per no 
complir amb el 100 per cent del 
seu Pla d'Acció Municipal. En 
acabar el mandat, però, s'arri-
barà al 80 % o 85 % de totes 
les accions previstes. Així ho va 
expressar l'alcalde, Oriol Loza-
no, en l'audiència pública que 
es va celebrar el 9 de novembre 
al teatre de la Vila, i en la que 
va comparèixer escortat pels 
cinc tinents d'alcalde: Eva So-
ler, Patricia Freire i Ignasi Fargas 
(ERC); i Laura Navarro i Jordi 
Pujol (Junts per Palau-solità i 
Plegamans). A la platea hi havia 
la resta de l'equip de Govern: 
Jordi Plaza i Sergi Plaza 
(ERC) i Ovidi Popes-
cu (JxPsiP).
 L'acte va estar 
protagonitzat per 
l'alcalde, que va 
portar el pes de 
la presentació. Lo-
zano va abordar els 
projectes pendents i 
va emplaçar una prope-
ra audiència el mes de febrer 
per fer balança general de tot 
el mandat. A diferència de la 
primera audiència pública, on 
cada tinença d'alcaldia va ex-
plicar les fites de la seva àrea, 
aquí va ser l'alcalde qui va do-
nar compte dels projectes de 
cada àrea, amb la resta de re-
gidors com consultants.

L'equip de Govern, integrat pels regi-
dors d'ERC i Junts per PsiP, va com-
parèixer davant la ciutadania per fer 
repàs del compliment del Pla d'Acció 
Municipal. El teatre de la Vila va aco-
llir una Audiència Pública, la tercera 
d'aquest mandat, i que va tenir escàs 
públic, tant en directe com per xarxes. 
L'alcalde va desgranar les principals fi-
tes d'aquest darrer tram de legislatura.

La municipalització del servei 
de subministrament d'aigua 
ha entrat en un nou capítol. 
Segons va explicar l'alcalde, 
l'opció de sumar-se al Con-
sorci de Gestió Integral d'Ai-
gües de Catalunya s'ha de 
descartar per les nombro-
ses traves legals que està 
patint aquesta entitat. L'al-
ternativa que té ara sobre la 
taula l'equip de Govern és 
mancomunar el servei amb 
Caldes de Montbui. El muni-
cipi veí té l'empresa Serveis 
Municipals CM, que gestio-
na, entre d'altres, el submi-
nistrament d'aigua de la vila. 
El govern palauenc està en 
converses amb Caldes per-
què es faci càrrec també de 
la gestió de l'aigua palauen-
ca.

Oriol Lozano va explicar 
que es farà un ple extraor-
dinari, l'1 de desembre, per 
debatre i aprovar, si escau, 
els pressupostos del 2023. 
L'alcalde va recordar que 
en la darrera reunió consis-
torial es va acordar congelar 
de nou les taxes i impostos 
municipals (aquest serà el 
novè any consecutiu que es 
congelen).
 Va explicar que els núme-
ros per l'any vinent venen 
marcats per un fort incre-
ment dels costos de perso-
nal i de subministraments 
(només per la pujada de sou 
dels funcionaris l'Ajuntament 
té 600.000 euros més de 
despesa) i per la davallada 
dels ingressos que suposa 
la pèrdua de la plusvàlua.

L'Ajuntament està pendent 
d'obrir un armari ubicat a 
Can Cortés per saber si dis-
posa o no de les fitxes de 
catalogació de les peces 
que conformen la col·lec-
ció del Museu Parroquial i 
pel qual l'Associació Amics 
del Museu Parroquial va re-
bre subvencions per valor 
de 100.000 euros durant el 
mandat socialista. L'armari, 
però, no es pot obrir perquè 
és propietat d'aquesta enti-
tat i segons va dir la regido-
ra Eva Soler, no hi ha ningú 
d'aquesta associació amb 
qui contactar per demanar 
que l'obrin. Pel que sembla, 
Amics del Museu Parroquial 
ja no és operativa i caldrà tot 
un procés legal per poder 
sortir de dubtes.

El mateix dia de l'audiència 
es van començar a col·locar 
les càmeres de videovigi-
lància per controlar l'accés 
de vehicles en les entrades 
i sortides del poble. Se-
gons va explicar la regidora 
de Seguretat Ciutadana, 
Eva Soler, no són càmeres 
d'ambient si no de lectura 
de matrícules, i, per tant, 
no suposen cap ingerència 
en l'àmbit personal. Les cà-
meres estan connectades 
amb les llistes de matrícules 
sospitoses que faciliten els 
Mossos d'Esquadra. Això 
permet alertar a la Policia 
Local en cas que algun vehi-
cle inclós en aquestes llistes 
accedeixi al perímetre mu-
nicipal (més informació a la 
pàgina 27).

L'aixeta de PsiP 
estarà a Caldes

Un ple extra pels  
pressupostos

Un armari tancat 
en el museu

Càmares per 
llegir matrícules

anunciar també que es sotme-
trà a criteri de la ciutadania la 
municipalització d'altres serveis 
com s'ha fet amb l'aigua.
 En Comunicació i Noves 
Tecnologies, s'està treballant 
en tòtems i pantalles informa-
tives interactives per informar 
a la ciutadania sense consumir 
paper. Les tasques de mante-
niment dels carrers i voreres, 
o els parcs i jardins, són les 
principals accions que s’estan 

duent aquest any a terme en 
l’àrea de Via Pública. 
 Un dels punts que l'alcalde 
va destacar en Innovació i Efi-
ciència Energètica va ser la cal-
dera de biomassa "que ja està 
en fase de proves i que donarà 
servei al Pavelló, a la Policia Lo-
cal, a l'escola bressol El Patu-
fet, a l'escola Folch i Torres...". 
També es va fer menció a les 
plaques solars que s'instal·la-
ran al pavelló municipal.

AMPLIA GAMA DE  PRODUCTOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE PISCINAS.

Bon Nadal 
i feliç 2023

¡CADENAS DE MOTOSIERRA A MEDIDA
Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS!

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA 
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

(ENERO Y FEBRERO = DOMINGOS CERRADO)

C/MAJOR, 15 - CAN FALGUERA - FÀCIL APARCAMIENTO
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | TELF. 93 864 71 10

Martes a viernes: de 9 h. a 13.30 h. i de 16 h. a 20 h.
Sábado: de 9 h. a 14 h. i de 16.30 h. a 19 h. 

Domingo:  de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

ES TR ASPASSA

Selmy
vesteix el teu interior

Botiga especialitzada en llenceria, 
corseteria i roba interior femenina i
masculina, en ple rendiment, amb 

clientela fi del i amb  més de 40 
anys de trajectòria.

Palau-solità i Plegamans
C/Camí Reial, 162

Informació: 
660 256 318
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NOTÍCIE SPU BL IC ITAT

El  passat  9  de novembre vam 
re tre  comptes davant  la 
c iu tadania amb l ’audiència 
públ ica ,  expl icant  e ls  pro jec tes 
que s ’han desenvolupat  des de 
l ’ in ic i  de l  mandat  i  e ls  que es tan 
en procés .  Des d ’ERC  posem com 
a mostra  de compromís  amb la 
c iu tadania e l  compl iment  de l 
70% del  P la  d ’Ac tuac ió 
Munic ipal .

L’EXECUCIÓ DEL PAM PER SOBRE DEL 

70%

A les municipals exerceix el  teu 
dret a vot 

Si ets d ’a lgun d ’aquests països pots Si  ets d ’a lgun d ’aquests països pots 
votar  a les e leccions munic ipals del 
2023:  Bol ív ia,  Equador,  Colòmbia, 
X i le ,  Perú,  Paraguai ,  Noruega,  Regne 
Unit ,  Nova Zelanda,  Islàndia,  Cap 
Verd,  Trinidad i  Tobago i  Corea del 
Sud.

palausol i ta iplegamans@esquerra.cat
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Dissabte, 26 de novembre, es 
va celebrar al teatre de la Vila 
la Festa de la Policia Local. A 
l'acte hi van assistir familiars i 
amics dels agents a més de di-
verses autoritats locals i alguns 
comandaments dels Mossos 
d'Esquadra. Durant la vetllada 
es va fer entrega de guardons 
i agraïments a diversos agents 
en reconeixement de la seva 
tasca en casos puntuals. En 
acabar, els agents distingits, 
amb els sergents Àngel Gallego 
i Miquel Ángel Jimber al capda-
vant es van fer la foto de família.

L'Ajuntament de PsiP ha co-
mençat a instal·lar càmeres de 
videovigilància amb lectura de 
matrícules a les principals entra-
des a la vila i a altres punts del 
municipi. Es tracta d'un sistema 
de reconeixement de matrícules 
que aplicarà intel·ligència artifi-
cial per tractar les dades obtin-
gudes i avisar la Policia Local.
 Els nous dispositius només 
gravaran els vehicles i creuran 
les matrícules amb les bases de 
dades policials, en cap cas es 
gravarà a persones ni es violarà 
el seu dret a la intimitat, tal com 
es recull en la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades. Tampoc 
serviran per controlar el trànsit 
ni multar cap tipus d'infracció.
 Punts on hi ha les càmeres:
--Rotonda C-155 (2)
--Hostal del Fum (1)
--Mercaders-Mango (1)
--Rotonda Masía Julia (2)
--Can Molinet (2)
--Catalunya-Folch i Torres (3)
--Dipòsits d’aigua (2)
--Palaudarias–Creu Baduell (1)
--Creu de Baduell-Estany de 
Monastero (1)
--Creu de Baduell-Camí de Cal-
des (1)
--Centre (4)
--Pins - Andorra (2)

Homenatge a 
la Policia Local

PsiP instal·la 
càmares pel 
control de 
matrícules

La celebració del 25-N, dia in-
ternacional per l'erradicació de 
la violència envers les dones, ha 
omplert novembre d'activitats 
i propostes per denunciar el 
masclisme i a favor de l'empo-
derament femení. La majoria es 
van concentrar, però, el mateix 
25 de novembre. Aquell matí es 
va celebrar, a la sala Polivalent, 
l'acte institucional, amb presèn-
cia de la majoria de regidors de 
l'Ajuntament.
 Les regidores de l'Ajunta-
ment, Patricia Freire, Eva So-
ler, Laura Navarro, Núria Solà 
i Joana Sánchez, van ser les 
encarregades de llegir aquest 
any el manifest oficial. A conti-
nuació es va projectar el vídeo 
'Decisions', creat per l'asso-
ciació Dones per les Dones. El 
muntatge exposava una sèrie 
de situacions on la dona acaba 
prenent la iniciativa per des-
fer-se de l'opressió i el control 
del masclisme que ens envolta. 
La mateixa associació va prota-
gonitzar la tarda del 25-N una 
lectura de poemes i una encesa 
d'espelmes als jardins de Can 
Cortés.
 De la poesia es va passar a 
l'humor. Les periodistes Oye 
Sherman (sobrenom de Maria 

Rovira) i Ana Polo van portar a 
la sala Polivalent el seu espec-
tacle Oye Polo. A partir d'ex-
periències pròpies, Polo i Sher-
man van desgranar situacions 
i tòpics en clau d'humor però 
sense perdre de vista la reivin-
dicació feminista. L'espectacle, 
que havia de venir a PsiP fa un 
any i va ser posposat, va om-
plir la sala en format cafè teatre, 
amb la barra atesa per Cabres 
i Vaques. En acabar, les dues 
humoristes es van prestar a un 
entretingut col·loqui amb els as-

sistents.
 Durant la resta del mes s'han 
fet també diversos actes vincu-
lats al dia internacional contra la 
violència envers les dones. El 8 
i 9 de novembre, Pamela Palen-
ciano va portar el seu conegut 
monòleg No solo duelen los 
golpes a les escoles de PsiP. A 
més, tots els dimecres del mes 
de novembre s'han fet tallers 
d'autodefensa feminista a l'Es-
pai Jove l'Escorxador, a càrrec 
de l'Associació d'Autodefensa 
Biterna.

Monòlegs, música, poesia i 
humor contra el masclisme
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PU B L IC ITATNOTÍCIE S

El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat

&

Estem a la Plaça Ernest Lluch de Palau-solità i Plegamans
Reserves: 665 539 186 També disponible a

RESERVES:
938 300 932 / 677 877 895

OBRIM TOTS ELS FESTIUS DE NADAL
(25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener)

Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

Esmorzars i sopars
Cuina casolana

Brasa i tapes 
Servei de terrassa tot el dia

MENÚ DIARI
 DM A DV - 13,50 € 

MENÚ DE CAP DE SETMANA  
24 €

Cuina oberta de 08.30 a 23.00
Dilluns tancat (excepte festius)

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

Unes 250 persones van par-
ticipar el dissabte, 19 de no-
vembre, en l’acte d’inauguració 
del Museu Internacional dels 
Titelles de Catalunya-Teia Mo-
ner, ubicat a la masia de Can 
Falguera de Palau-solità i Ple-
gamans. L’acte es va obrir amb 
una visita guiada per part de la 
directora de l’equipament, la ti-
tellaire Teia Moner, per a les au-
toritats i persones convidades, 
seguida de breus parlaments 
de la mateixa Teia Moner, de 
Carles Canyelles (representant 
d’UNIMA Catalunya), Pere Fon-
tanet (representant de la Fun-
dació Xarxa), d’Oriol Lozano 

(alcalde de Palau-solità i Plega-
mans) i de Josep Vives (director 
general de Promoció Cultural i 
Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya).
 A l’era de la masia i obert al 
públic van tenir lloc les actua-
cions d’una de les companyies 
residents de l’equipament, Ad-
daura Teatre Visual i dels mags 
Brando & Silvana. Abans de 
finalitzar la jornada amb dues 
visites guiades obertes al pú-
blic, també van actuar la colla 
de diables local, Deixebles del 
Dimoni de la Pedra Llarga, a 
l’exterior de Can Falguera.
(Més informació a la pàgina 38)

El web municipal palauplega-
mas.cat disposa d’una nova 
eina que permetrà consultar el 
calendari d’activitats i esdeve-
niments de les entitats de Pa-
lau-solità i Plegamans, així com 
les que organitza l’Ajuntament. 
Aquest portal és accessible des 
d’un baner ubicat a la portada 
del web municipal i s’actualitza 
diàriament amb la col·laboració 
de totes les associacions, agru-
pacions i entitats de la vila.  
 L'objectiu és posar en comú 
totes les activitats que es realit-
zen al municipi. Es tracta d'una 
font d'informació sobre els es-
deveniments de tot tipus que 

tenen lloc a Palau-solità i Ple-
gamans, tant en espais tancats 
com a l'aire lliure.
 Disposa d'un llistat de tots 
els espais de la nostra vila on 
s'organitzen esdeveniments en 
el que es poden seleccionar 
tots o només aquells que ens 
interessin. D'aquesta manera, 
apareixeran el conjunt de les 
activitats o només la d'aquells 
espais que hàgim escollit. Tam-
bé es pot  escollir la visualitza-
ció de les activitats per dates. 
Fent clic en l'esdeveniment que 
ens interessi es presentarà la 
informació relativa a aquella ac-
tivitat.

La pista de gel sintètic que 
s'instal·lava a la porxada de la 
plaça de Ca l'Estruch canviarà 
aquest any d'ubicació i es po-
drà gaudir a la plaça 11 de Se-
tembre, darrere l'Ajuntament. 
Aquest serà el quart Nadal que 
des de la regidoria de Comerç 
i Turisme es proposa aquesta 
atracció per distreure la maina-
da i animar el veïnat a passejar 
pels carrers del poble.
 La iniciativa està lliga al co-
merç local, ja que les botigues 

i comerços repartiran tiquets 
per poder calçar-se els patins. 
"La novetat aquest any", expli-
ca Ovidi Popescu, regidor de 
l'àrea, "és que a les botigues 
adherides a la iniciativa els vals 
per patinar seran gratuïts, s'en-
tregaran a canvi de comprar als 
establiments". També hi haurà 
l'opció de comprar tiquets a 
preu de pista, però en aquest 
cas la mitja hora de patinatge 
costarà 3 €. "També hem con-
tactat amb les escoles de PsiP 

perquè els nens puguin venir 
a patinar gratuïtament els dies 
que encara hi ha col·legi", deta-
lla el regidor de Junts Per PsiP.
 La pista estarà disponible des 
del 15 fins al 24 de desembre. 
L'horari d'activitat serà cada dia 
de 10 a 14 hores; a les tardes, 
de 16 a 20 el 15, 19 20, 21 i 
22 de desembre i fins a les 21 

hores el 16, 17,18 i 23. El dia 24 
només s'obrirà al matí.
 La pista serà la mateixa que 
els anys anteriors. És una su-
perfície de 10 per 15 metres, 
fabricada amb un compost sin-
tètic autolubricant que no utilit-
za aigua ni electricitat pel seu 
funcionament. La pista té una 
capacitat per 40 persones.

Inaugurat oficialment el museu 
de titelles de Can Falguera

La web de l'Ajuntament obra 
un calendari d'activitats

La pista de gel es 
trallada a la plaça 11 
de Setembre

BON NADAL

I FELIÇ 2023

Ens trobaràs al 
centre de 

Palau-solità i 
Plegamans, al 

Camí Reial, 162.
Tel.- 660 256 318

Selmy
vesteix el teu interior A LA NOSTRA BOTIGA TROBARÀS IDEES I

 MATERIALS PER GUARNIR LES TEVES FESTES

Carrer Camí Reial, 54 (local B) - Palau-solità i Plegamans      
palaupaper@hotmail.es -       647 719 420        @palaupaper     

NOVA WEB: WWW.PALAUPAPER.COM

DECORA EL TEU NADAL 
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PU BL IC ITATNOTÍCIE S

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

     

MERRY CHRISTMAS 

HAPPY            YEAR
&

AVDA CATALUNYA, 189 - PSIP / 93 864 81 75 / secretaria@gippsa.com

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

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

AVDA. JOSEP FONTCUBERTA, 115 - CALDES DE MONTBUI
672 205 915       / 938 655 353 - caldesvitrall@gmail.com

www.caldesvitrall.es -               caldesvitrall

Cristalleria 

Fusteria d’alumini i PVC

Mosquiteres 

Persianes i motors

Tendals

Baranes de vidre

Mampares de bany

Reparacions i manteniments

DESCOBREIX EL QUE PODEM FER  PER LA TEVA LLAR

Llums i pessebres, 
que arriba Nadal

El 25 de novembre es va en-
cendre el Nadal. Cap a les 7 del 
vespre els carrers de Palau-so-
lità i Plegamans es van anar 
il·luminant un darrere l'altre fins 
a lluir un total de 310 conjunts 
de llums, 10 més dels que hi 
havia l'any passat. La festa de 
l'encesa es va fer a la plaça de 
la Vila, animada per l'actuació 
de La Belluga. Abans, a la veïna 
plaça de l'11 de Setembre es 
va fer una xocolatada popular 
en què es van repartir 225 li-
tres de xocolata i més de 2.000 
croissants. Durant la festa es va 
celebrar també el sorteig d'una 
panera, per cortesia de la ini-

ciativa 'Tot per un somriure'. La 
inauguració de les llums va con-
vocar força gent, i durant dues 
hores es va gaudir d'un ambient 
força animat a la plaça.
 A més dels conjunts a arbres 
i fanals, l'Ajuntament també 
s'han instal·lat 1.900 metres 
de garlanda entre l'avinguda 
Catalunya, la Carrerada i la 
rambla Pere Pou. L'enllumenat 
nadalenc s'encendrà des de les 
17.30 fins a les 22.00 cada dia 
fins al 6 de gener. El guarniment 
de carrers té un cost total de 
40.000 euros.
 Amb l'encesa de les llums es 
va il·luminar també el diorama 

monumental que els pesse-
bristes han plantat a la porxada 
de la plaça de Ca l'Estruch. Es 
tracta d'una escena de 15 me-
tres quadrats (5 de llarg per 3 
d'ample) amb la qual l'Associa-
ció Pesebrista de PsiP vol com-
memorar la 40a edició de la tra-
dicional mostra de pesebres. El 
muntatge de la Porxada inclou 
16 figures de grans dimensions, 
realitzades també pels socis de 
l'entitat i la façana principal re-
presenta un naixement. El gran 
portal, però es pot admirar per 
tots quatre costats. No hi falten 
els tres reis d'Orient, ni el caga-
ner o la pixanera. Hi ha també 

ovelles i pastorets, aquests úl-
tims especialment dissenyats 
perquè els més petits es puguin 
fer la foto integrant-se com un 
personatge més del pessebre. 
Aquest gran portal està pensat 
per poder ser ampliat en anys 
successius.
 Desembre és el més per ex-
cel·lència d'aquesta associació, 
que enguany, sense restric-
cions ni pandèmies, desplega 
tota la seva activitat al cent per 
cent. El diumenge 11 inauguren 
la 40 exposició de pessebres, i 
durant la resta de les festes es-
taran també presents en diver-
ses dates (vegeu requadre).

El 25N es van en-
cendre les llums de 
Nadal i els pesse-
bristes palauencs 
van aprofitar per 
presentar un gran 
portal a la plaça de 
Ca l'Estruch. Les 
festes nadalenques  
s'apropen i es res-
pira l'ambient.

ACTIVITATS DEL 
PESSEBRISTES
11 de desembre:
10.00: 1ª Trobada de 
plaques de cava de 
l'Associació Pessebrista
11.30: Inauguració de la 40a 
mostra de pessebres
12.00: Ballada de sardanes 
amb la coba Vila d'Olesa. 
13.00 Aperitiu
Mostra oberta fins al 15 de 
gener (dissabtes de 17 a 20.  
i diumenges i festius de 12 
a 14 i de 17 a 20 - 27, 28, 
29 i 30  de desembre i 2, 3 
i 4 de gener, només horari 
de 17 a 20)
25 de desembre:
Caga Tió, de 12 a 14.
2, 3 i 4 de gener
Patge Reial, de 17 a 19.
5 de gener 
Brou  gratuït per a tothom a 
Can Cortés. Botifarra amb 
pa amb tomàquet ( 4,00 € ).
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NOTÍCIE S NOTÍCIE S

La coral La Unió i el Grup Vocal 
de l'Escola Municipal de Músi-
ca van celebrar conjuntament la 
diada de Santa Cecília, patrona 
dels músics, amb un concert 
conjunt a l'esglèsia de Santa 
Maria de Palau. Va ser dissabte 
26 de novembre, a les 19.00. 
Ambdues formacions es van re-
partir el protagonisme al 50 per 
cent, interpretant cinc temes 
cadascuna i tancant amb una 
actuació conjunta.
 En primer lloc va actuar la 
coral, que aquest any celebra 

el seu centenari. El reperto-
ri del grup dirigit pel mestre 
Andre Brunat, va incloure una 
peça en anglés (Hallelujah, de 
Leonard Coen), una en francés 
(Vois sur ton chemin) i tres en 
català (Edelweis, Vestida de nit i 
El canó de Palamós). En alguns 
dels temes, la coral va comptar 
amb la incorporació del violí de 
Núria Sogas.
 L'acompanyament musical 
de Palau Grup Vocal va anar a 
càrrec de Manel Martín, al pia-
no, i Paulí Peña, al baix. Sota la 

direcció d'Anna Soley, directora 
de l'Escola Municipal de Músi-
ca, aquest conjunt integrat úni-
cament per dones va interpretar 
també cinc cançons. Van co-
mençar amb la tradicional an-
gles Scarborough fair, per se-
guir amb dos temes en castellà, 
Quien serà i La vida es bella, i 
van tornar a l'anglés per tancar 
amb Fly me to the moon i un 
putpurri de grans èxits d'Abba.
 Com a colofó final d'aquest 
concert de Santa Cecília, les 
dues corals van formar davant 
l'altar de l'ermita romànica i van 
cantar L'illa de les dones sota la 
direcció d'Anna Soley.
 El concert, gratuït, va ser se-
guit per una seixantena de pe-
rones que van aplaudir força la 
interpretació de les dues enti-
tats.

Palau Grup Vocal i La Unió 
celebren santa Cecília

15a EDICIÓ

FEM DE L’ESCRIPTURA 
UN JOC...

PlayStations iPhones Auriculars 
sense fils

Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO, Batx. o CFGM. 
Inscriu-te fins al 31 de gener de 2023 a:

www.amicficcions.cat
Participa i guanya!

iPads
Llibre electrònic

Organitza: Amb la col.laboració de:Amb el suport de:

L'Escotillò no 
tindrà  Pastorets   
i s'acomiada fins 
al gener
L'Escotilló, la mostra de teatre 
amateur de Farrigo Farrago, va  
tancar l'any amb l'obra Un cop 
l'any, de la mà del grup Tan-
dem, de Santa Perpètua, el diu-
menge 27 de novembre al tea-
tre de la Vila. En la presentació 
d'aquesta funció, Eva Garreta, 
de Farrigo Farrago, va anunciar 
als assistents que aquest des-
embre no es podrà dur a terme 
la representació d'Els Pasto-
rets, ja que no s'ha pogut reunir 
prou actors per interpretar-los. 
Garreta va explicar que Farrigo 
Farrago encara no s'ha refet del 
tot dels efectes de la pandèmia. 
Així doncs, el cicle L'Escotillò 
s'acomiada fins al gener. Serà 
concretament el 29 de gener, 
dia en què el grup TEA de Mas-
rampinyo interpretarà 'El curiós 
incident del gos a mitjanit'.

El podi del Palau Ressona
Lonely Palace, en la categoria 
A de 21 a 30 anys, i Saturnalia, 
en la B, de 12 a 20 anys, van 
ser els guanyadors de la 18a 
edició del Palau Ressona. En 
total hi van participar sis grups, 
que van mostrar el seu repertori 
a la Sala Corral de l’Espai Jove 
l’Escorxador, el passat 12 de 
novembre.
 Pel que fa als premis, el guan-
yador en la categoria A, Lonely 

Palace, obtindrà la gravació 
d’una maqueta, sota la supervi-
sió d’un productor professional 
i la seva distribució en platafor-
mes digitals a través de la Cú-
pula Music. Pel que fa a la ca-
tegoria B, el premi consisteix en 
la gravació d’una cançó sota la 
supervisió d’un productor pro-
fessional i el videoclip d’aques-
ta, així com una actuació en 
directe a la vila.

Del 4 al 6 de novembre Pa-
lau-solità i Plegamans es va 
transformar en un gran espai 
de creativitat, sorpresa i màgia. 
La segona Mostra de Cinema 
Infantil Badalaboca va aplegar 
centenars de famílies, que van 
gaudir de les diverses sessions 
de curtmetratges, tallers i pe-
l·lícules que han farcit l’edició 
d’enguany. En total es van pro-
jectar 42 pel·lícules i curtme-
tratges d’entre 3 i 83 minuts 
de durada: 38 curtmetratges, 
2 migmetratges i 2 llargmetrat-
ges, de 21 països -des d’Aus-
tràlia a Corea del Sud, passant 
per França, Alemanya, Itàlia o la 
República Txeca.
 El festival va emetre un total 

de 1.345 entrades, el 47% de 
les quals de veïns de PsiP; i 
la resta d’habitants de 26 po-
blacions diferents: Caldes de 
Montbui (13,61%), Santa Per-
pètua de Mogoda (6,62%), 
Barcelona (4,68%), Mollet del 
Vallès (4,31%), o Badalona 
(1,86%), entre moltes altres. 
Les entrades eren gratuïtes, i 
en la majoria de les sessions es 
va penjar el cartell ‘d’entrades 
exhaurides’. Les projeccions es 
van fer al Teatre de la Vila i els 
tallers a la Torre Folch i a l’Espai 
Jove l’Escorxador.
 Es van programar tres tallers 
on els infants van aprendre di-
versos aspectes del procés 
creatiu d’una pel·lícula. Tèc-

La segona edició de 
Badalaboca aplega 
1.350 espectadors

niques com l’stop-motion i la 
coloració del light painting van 
sorprendre les famílies. A més 
es va fer un taller de doblatge 
on els infants van posar veu als 
personatges.
 L’Ajuntament va programar 
una sessió de curtmetratges 
adaptada per a infants més 
grans de 4 anys amb Trastorn 
de l’Aspecte Autista (TEA). Les 
projeccions es van fer amb uns 

nivells de so i de llum que no 
fossin molestos.
 També el consistori va pro-
gramar diverses sessions esco-
lars, del 2 al 4 de novembre, on 
l’alumnat va xalar al Teatre de la 
Vila d’una selecció de curtme-
tratges adequada a cada franja 
d’edat. Les sessions estaven 
dinamitzades per un animador i 
van combinar diferents gèneres 
cinematogràfics i continguts.

Les dues formacions van oferir un con-
cert a Santa Maria de Palau. Cada grup 
va mostrar el seu repertori i van tancar 
amb una interpretació conjunta.
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RO DA L IE S PU B L IC ITAT

Caldes, líder en 
potència fotovoltaica

Millora la recollida selectiva 
amb el porta a porta

S'instal·laran 7 nous passos 
de vianants intel·ligents

SENTMENAT

CALDES DE MONTBUI Potència instal·lada (kW) d’autoconsum col·lectiu en ens municipals

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

L’aposta per la Comunitat 
Energètica Local (La CEL) si-
tua l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui com l’organisme 
públic de Catalunya amb més 
potència fotovoltaica instal·lada 
col·lectiva. Segons les dades 
del Registre d’Autoconsum de 
Catalunya (RAC) de la Direcció 
general d’Energia, aquest oc-
tubre, el municipi calderí tenia 
221 kW de potència d'aques-
ta procedència. Aquesta dada 
gairebé duplica la del segon 
classificat, que és Barcelona, 

que en aquests moments té 
130 kW instal·lats. El podi el 
completa Avinyó, amb 90 kW. 
El rànquing dels 10 organismes 
públics amb més potència fo-
tovoltaica instal·lada col·lectiva 
el completen Cabrils (85 kW), 
Cornellà de Terri (72 kW), Ru-
pià, la Cellera de Ter, Amer i Alp 
(amb 40 kW cadascun) i Sant 
Vicenç de Torelló (27 kW).
 Aquestes dades converteixen 
La CEL de Caldes en la Co-
munitat Energètica Local pú-
blica més gran de Catalunya. 

La  posada  en  marxa  del  sis-
tema  de  recollida  de  residus  
Porta  a  Porta el passat febrer 
ha permès a Sentmenat fer un 
gran salt en la separació dels 
residus. S’ha passat del 45% 
de recollida selectiva l’any 2021 
al 88% els sis primers mesos 
del nou servei. Des de l’Ajunta-
ment de Sentmenat se segueix 
treballant per millorar el servei 
fent el seguiment de tots els ha-
bitatges participants.
 En valors absoluts, el nou sis-
tema ha fet possible la reducció 
dràstica de la generació de la 
fracció resta (els residus que no 

estan separats). En aquest cas, 
s’ha reduït en un 82%, el que 
suposa aproximadament 2.000 
tones de residus.
 Pel que fa a la matèria orgà-
nica, que també es recull amb 
el sistema Porta a Porta amb el 
cubell marró, destaca la bona 
qualitat de la recollida gràcies 
a les bosses compostables i 
a que menys d’un 4% de les 
deixalles que es llencen al ma-
rró són impròpies d’aquest 
contenidor. Abans d’implantar 
el Porta a Porta, els impropis 
havien arribat al 19 % el darrer 
trimestre del 2021.

L’Ajuntament de Santa Perpè-
tua implantarà set nous passos 
de vianants intel·ligents a diver-
sos punts de la ciutat. Aquests 
passos s’il·luminen de nit quan 
detecten la presència de perso-
nes que creuen la calçada així 
com el senyal vertical que infor-
ma del pas de vianants.
 Aquests nous passos s'ubi-
caran a l'avinguda de l'Onze 
de Setembre a l'alçada de la 
parada de transport públic; a 
l'avinguda de Jacint Verdaguer, 
a l'altura del Camí de la Granja; 
a l'avinguda de Girona, al cos-
tat de l'Escola Santa Perpètua i 

a l'alçada del camí de la Granja; 
al carrer de Vidal i Barraquer a 
la cruïlla amb l'avinguda de Bar-
celona; al carrer de la Mestra, al 
costat de la rotonda dels Carre-
ters i l'Escola Santiga; i al carrer 
de Puig i Cadafalch a la cruïlla 
amb l'avinguda de l'Onze de 
Setembre.
 El regidor de Canvi Climàtic i 
Transició Energètica, Sergi Her-
nández, ha anunciat que en les 
properes setmanes es licitarà 
aquest projecte, que forma part 
del Pla d’Inversions Municipal, i 
que “millorarà i reforçarà la se-
guretat viària”.

En aquests moments, La CEL 
impulsada per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui disposa 
d’instal·lacions fotovoltaiques 
en funcionament al Centre Cí-
vic, la Biblioteca, els pavellons 
de la Torre Roja i del Bugarai i 

el camp de futbol de Les Cre-
mades. Aquestes instal·lacions 
subministren energia elèctrica 
als edificis municipals per auto-
consum però també al centenar 
de famílies inscrites en la moda-
litat A de la CEL.

SEU SOCIAL:  Avda .  Cata lunya ,  231  -  Loca l  1  -  08184  PALAU-SOLITÀ I  PLEGAMANS

@JuntsXCatPsiP / @JuntsPerPalau juntsxcatpalausolitaiplegamans / juntsperpalausolitaiplegamans

per Palau-solità 
i Plegamans

Viu la màgia del Nadal
al nostre poble
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E SP OR T S E SP OR T S

Festa gran del FC Palau L'ACB Palau 
estrena mascota

Can Falguera, campió de pàdel Després del Mundial, la lliga

Com els seus ídols del futbol, 
així es van sentir els jugadors 
i jugadores del FC Palau quan 
el divendres 11 de novembre 
es van presentar davant l'afició 
palauenca en la festa de la tem-
porada 22/23. Els responsables 
del club van organitzar una vet-
llada amb tots els ingredients 
per fer sentir els seus jugadors 
com a autèntiques estrelles. 
Focus, música, llums de colors, 

focs artificials i una gran pantalla 
de led on es projectava la imat-
ge de cada jugador avançant 
cap a la tarima on esperava la 
premsa mentre l'speaker Jordi 
Garcia els anava anomenant.
 A la grada, familiars i segui-
dors van gaudir d'una vetllada 
entretinguda que va comptar 
també amb la presència de l'al-
calde, Oriol Lozano, i dels regi-
dors Eva Soler i Marc Sanabria, 

que juntament amb altres per-
sonalitats feien costat al presi-
dent del club, Francesc Garcia.
 Es van presentar un per un 
els 15 equips que aquesta 
temporada defensaran els co-
lors del FC Palau pels diferents 
camps de Catalunya. L'es-
pectacle va començar amb un 
homenatge especial als alevins 
que l'any passat es van pro-
clamar guanyadors de la seva 

categoria. Després de presen-
tar tots els 215 jugadors, van 
prendre la paraula el president i 
l'alcalde. Ambdós van tenir pa-
raules d'encoratjament i d'ànim 
pels esportistes i es van instar a 
col·laborar per millorar les con-
dicions del club.
 En acabar, la gran foto de fa-
mília va tancar una festa que va 
entusiasmar públic i jugadors 
per igual.

La festa de presentació de la 
temporada de l'ACB Palau va 
començar amb sorpresa. En-
tre llums i música, el presen-
tador va anunciar l'entrada de 
la nova mascota del club, una 
vespa que encara no té nom i 
que s'encarregarà d'animar la 

grada del bàsquet palauenc en 
els partits més transcendentals, 
al més pur estil NBA.
 La mascota, que serà bate-
jada pels socis del club en les 
setmanes vinents, va acom-
panyar als 10 equips que va 
presentar el club en la gala que 

L'equip de Padel Can Falguera 
que disputava la quarta cate-
goria de la lliga SummaPadel, 
coneguda com a Padelcat, va 
guanyar diumenge 27 la final i 
va aconseguir l'ascens de ca-
tegoria. L'equip palauenc es va 
imposar per un contundent 3-0, 
és a dir, va guanyar els tres par-
tits contra l'altre finalista, el Pa-
del La Torre. La final  es va jugar 
en les pistes del club Espadel 
d'Esparraguera.

 Amb aquest ascens Pàdel 
Can Falguera s'assegura la 
presència a la tercera catego-
ria de la lliga Padelcat, ja que 
l'equip que actualment jugava 
en aquest nivell està previst que 
es dissolgui per crear-ne un de 
nou. Aquest equip nou haurà 
de tornar a començar des de 
4a. A les pistes de Can Fal-
guera juguen també un equip 
masculí de segona divisió i un 
de femení que milita en quarta.

El Generali HC Palau ha tornat 
a la competició de lliga després 
de l'aturada del Mundial, que 
es va endur cinc jugadores de 
l'equip palauenc cap a terres 
argentines. Berta Busquets, 
Laura Puigdueta, Mariona Co-
lomer, Aina Florenza i Laura 
Vicente van acabar subcampio-
nes del món, perdent només en 
la final contra les amfitriones.
 Després del desgast que ha 
suposat aquesta competició, 

i sense gaire temps per deixar 
enrere el jet lag, el Generali HC 
Palau es va enfrontar al Cer-
danyola CH el dia 19. Hi havia 
el dubte si el Mundial passaria 
factura a les cinc jugadores de 
la selecció, però es va esvair 
ràpidament. Les groc-i-negres 
es van imposar 4-2 a les valle-
sanes i una setmana més tard 
van batre 1-7 a les noies del CH 
Mataró. Són líders empatades a 
punts amb el Vilasana.

es va celebrar el diumenge 20 
de novembre. El pavelló Maria 
Víctor va ser l'escenari d'una 
festa presidida per l'alcalde, 
Oriol Lozano, el representant de 
la Federació Catalana de Bàs-
quet, Josep Campanyà, i per la 
presidenta del club, Desi Grima. 
Els acompanyaven diversos re-
gidors, directius del club i pa-
trocinadors.
 A la grada, familiars i segui-
dors s'ho van passar d'allò més 
bé amb les diferents proves que 
cada conjunt va realitzar per fer 
demostració de les seves ha-

bilitats. Passades, tirs lliures, 
llançaments des de la línia de 
triples, un contra un, i fins i tot 
una coreografia amb música 
de Rosalia van amenitzar una 
vetllada en què l'ACB Palau va 
presentar un total de 150 juga-
dors.
 Per tancar l'acte es va dema-
nar la presència dels diferents 
patrocinadors, que van ser 
obsequiats amb un detall per 
part de la junta directiva  i que 
es van fer la fotografia amb els 
seus respectius equips patroci-
nats.



38 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Desembre  2022 Desembre  2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 39

EL  R EP OR TATGE

PASSA A LA PÀGINA 41

EL  R EP OR TATGE

L'il·lusió viu a 
Can Falguera

MUSEU INTERNACIONAL DE LES TITELLES

La masia de Can Falguera és 
la seu del Museu Internacio-
nal de les Titelles, una apos-
ta personal de Teia Moner i 

Miquel Espinosa que situa 
PsiP en el mapa de la cul-
tura i l'espectacle amb una 
referència destacada.

"Que no perdin la 
il·lusió, sobretot, que 
no perdin la il·lusió, 

això és el que més els insistim 
als nens que passen pel mu-
seu". Qui parla és Teia Moner, 
la titellaire palauenca que junta-
ment amb Miquel Espinosa, és 
l'ànima del Museu Internacional 
dels Titelles, ubicat a la masia 
de Can Falguera de Palau-so-
lità i Plegamans. El projecte de 
Moner i Espinosa va ser 
l'escollit per l'Ajunta-
ment de PsiP per ocu-
par i donar nova vida a 
aquest equipament. El 20 
de novembre se'n va fer la 
inauguració oficial.
 Quan un fica el peu dins 
del museu rejoveneix sense 
adonar-se'n. A la vista de 
les primeres marionetes 
que donen la benvinguda 
en la recepció, la imagina-
ció ja vola i venen ganes 
d'agafar els cordills i començar 
a moure'ls per inventar his-
tòries, posar veus impostades i 
fer ballar els ninos com qui diri-
geix un món paral·lel. Serà que 
tots portem un actor dins, o si 
més no, un director. I es que el 
que fan les titelles, contar his-
tòries, és tan vell com la ma-
teixa humanitat.
 Fer el recorregut de la mà de 
Moner i Espinosa és un privile-

gi que no s'ha de deixar perdre 
ningú si en té l'ocasió. En el seu 
discurs es reflecteix la passió 
que aquesta parella té pel món 
de la titella. L'entusiasme els 
desborda sigui quina sigui la 
peça que comenten.
 El MIT disposa d'una col·lec-
ció de més de 800 titelles, de 
les quals només n'hi ha expo-
sades unes 150. Moner explica 
que la gran diferència d'aques-
ta respecte a altres exposicions 

de titelles és el plantejament 
museístic. "Nosaltres agrupem 
les titelles segons la seva tèc-
nica de manipulació", detalla 
Moner, "això ens permet veure 
com és cada varietat segons 
el país o la cultura de la qual 
provenen". Serveix d'exemple 
el que explica Miquel Espino-
sa sobre les titelles d'ombres 
procedents de l'Índia, "tot i ser 
per projectar ombres, estan de-

corades i pintades per una de 
les cares, i això és perquè allà 
la gent es col·loca en les dues 
bandes de l'escenari, de mane-
ra que uns veuen ombres men-
tre que els altres veuen la titella 
decorada". "Els espectacles 
poden durar moltes hores, són 
històries sense fi, la gent s'em-
porta el seu menjar i hi passa 
el dia", desvetlla el guia, provo-
cant la sorpresa del visitant.
 Una altra de les històries que 
agrada a la Teia Moner és la 
del guinyol de Laurent Mour-
guet, del 1810, probablement 
la peça més valuosa de la 

mostra. "Aquest senyor era 
barber, i en aquells temps 
els barbers feien també 

de dentistes. Per distreure a 
la gent abans d'arrancar-los 
els queixals, Mourguet va co-
mençar a fer ganyotes amb les 

mans, després va vestir les 
mans i així va inventar el pri-
mer guinyol. La idea va fun-
cionar tan bé, que va deixar 

la barberia per dedicar-se a 
fabricar marionetes", explica la 
titellaire amb un entusiasme in-
fantil que s'encomana.
 El MIT ocupa dues plantes 
de la vella masia palauenca. En 
les sales permanents hi trobem, 
per exemple, titelles d'aigua 
de Vietnam, puppis sicilians, 
ombres xinesques, i, per des-

PEP PUIG
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comptat, titelles catalanes, com 
ara les del titellaire de Caldes de 
Montbui Romà Martí. La família 
del desaparegut artista calderí, 
en saber del projecte de Moner, 
no va dubtar a cedir alguns dels 
seus ninos per la col·lecció del 
museu. I és que la reivindicació 
de la tradició titellaire a casa 
nostra és un dels objectius que 
s'han fixat els responsables del 
museu. "El titella català", expli-
ca Teia Moner, "utilitza una tèc-
nica que és única al món, però 
es fa servir poc i nosaltres vo-
lem potenciar-la".
 Un altre objectiu del MIT és 
promoure el valor de la titella 
com a eina educativa i tera-
pèutica. Les marionetes tenen 
un ampli ventall de possibilitats 
per a l'educació i per la gestió 
de les emocions. Sobre aquest 
potencial, Miquel Espinosa co-
menta el cas d'un centre cana-
denc, on es tracta amb titelles i 
guinyols a persones amb des-
equilibris emocionals. Explica el 
titellaire que en aquest centre 
s'aconsegueix reduir la medi-
cació dels pacients fins al punt 
que l'estalvi farmacèutic permet 
cobrir les despeses de funcio-
nament del centre. Aquesta és 
la força de les marionetes. I 
per canalitzar-la a casa nostra, 
Moner va anunciar que aquest 
desembre es constituirà l'Asso-
ciació de Marioneta i Teràpia de 
Catalunya, que tindrà la seu al 
mateix museu.
 A Can Falguera s'hi pot tro-
bar també un important fons de 
consulta. Durant tots els seus 
viatges, Moner i Espinosa han 
anat recollint manuscrits, foto-
grafies, cartells i llibres que do-
cumenten l'art de la construc-
ció i manipulació de titelles.
 Tot i que el museu s'ha in-
augurat oficialment aquest no-
vembre, ja fa diversos mesos 
que rep visites de centres esco-
lars. Més de 2.000 nens i nenes 
han gaudit de la fantasia que 
s'allotja des d'ara en aquesta 
centenària masia, i molts més 
ho faran a partir d'ara. Per fer-
los encara més atractiva la vi-
sita, Moner i el seu equip han 
habilitat un espai interactiu on 
els escolars podran manipular 
i jugar amb diferents tipus de 

titelles, tot pensat amb un plan-
tejament pedagògic, "no obli-
dem que jo mateixa soc mes-
tra", remarca la Moner.
 A part del taller privat de res-
tauració, les instal·lacions de 
Can Falguera disposen d'una 
gran sala polivalent on s'impar-
teixen tallers, projeccions, cur-
sos i conferències sobre el món 
de la titella. I és que el MIT no 
es tanca a cap manifestació ni 
a cap opció que es presenti per 
donar veu i futur a les marione-
tes. En aquesta línia, el museu, 
juntament amb el patrocini de 
Catavers i la Fundació Nord de 
Girona ha creat tres sales expo-
sitives al metavers, el món vir-
tual que aposta per la interacti-
vitat.
 L'aposta personal de Teia 
Moner i Miquel Espinosa situa 
Palau-solità i Plegamans en el 
mapa de la cultura i l'espec-
tacle amb una referència des-
tacada i exclusiva, ja que són 
pocs els centres a Catalunya, 
a Espanya i al món on les ma-
rionetes són motiu d'exposició. 
Per a palauencs i palauenques 
ha de ser visita obligada i mo-
tiu d'orgull tenir al poble aquest 
museu. Al cap i a la fi, no to-
thom pot dir que té veïns tan 
singulars com aquests.

INFORMACIÓ
Durant la campanya de 
Nadal, obert al públic els 
dies 27, 28, 29, i 30 de 
desembre i el 2, 3, i 4 de 
gener
Horaris:
de 10.00, a 12.00. De 12. 
a 13.00, visita guiada amb 
petit espectacle
de 16.00 a 18.00. De 18.00 
a 19.00, visita guiada amb 
petit espectacle

A partir del 17 de gener, 
obert tots els dissabtes i 
diumenges en els mateixos 
horaris
Per informació de preus, 
descomptes familiars i per 
a grups, i per concertar 
visites guiades per a 
escoles, truqueu als 
telèfons 938 645 834 i 600 
510 639 o consulteu la web 
www.museudetitelles.com
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 ANUNCIS DE SERVEIS PER A LA LLAR

Per a anunciar-vos 
en aquesta secció
Envieu un missatge de 

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

CHICA CON EXPERIENCIA se ofrece 
para cuidar personas mayores y limpieza. 
Coche propio. Angelina. 679 894 678
BUSCO TRABAJO de cuidadora de  ma-
yores o de limpieza por horas. Mabel. 631 
737 303
TENGO EXPERIENCIA en el cuidado de 
personas mayores y limpieza y buscotra-
bajo. Katerin. 622 323 025 
BUSCO TRABAJO de limpieza  por la 
mañana, en oficinas o casa, con experien-
cia. 649 443 108. Blanca
SEÑORA para cuidado de personas ,lim-
pieza del hogar y plancha. Antonia. 687 
537 469
SENYORA amb experiència per cuidar 
i acompanyar a persones grans a Palau. 
Assumpció 938 648 172
ME OFREZCO PARA trabajar de manera 
externa o acompañar a personas mayo-
res. Disponibilidad inmediata. Leidy. 600 
624 667
BUSCO FAENA como acompañante de 
ancianos por las tardes. Ana. 631 817648
SOY UN CHICA DE 30 AÑOS con mu-
cha experiencia en el cuidado de perso-
nas de la tercera edad. Documentos en 
regla. Núria. 632 412 554
CHICA DE 45 AÑOS responsable y pun-
tual se ofrece para empleada de hogar. 
Tengo experiència. Laura. 653 681 250 
BUSCO TRABAJO como cuidador de 
personas mayores, tengo  mucha expe-
riencia. Trabajo por horas o jornada com-
pleta. Kleber 645 990 705
CHICA de 27 años, con experiencia en 
cuidado de niños y adultos. Puntual, ho-
nesta y respondable. Tambien para tareas 
de limpieza. Jessy. 642 850 378
SEÑORA con experiencia en el cuidado 
de niños y personas mayores y/o en ta-
reas de limpieza. Yolanda 682 389 110
ME URGE TRABAJAR de interna o ex-
terna, sea limpieza o cuidado de niños. 
preguntar por Luz. 672 775 017.
BUSCO TRABAJO de niñera, cuidado-
ra o de limpieza. Isabel. 678 485 322.
SEÑORA se ofrece para el cuidado a 
personas mayores, con experiencia.  
Margarita. 671 197 269.
GRADUADA en educació infantil, s'ofe-
reix a fer de cangur. Aina. 659256697 
ANDO en busca de trabajo, de limpieza 
o para cuidar personas mayores. Martha 
633 248 002
ME OFREZCO para limpieza de domi-
cilio y cuidado de ancianos, con coche 
propio y experiencia, con referencias.  
650 603 965. Elena.
BUSCO FAENA para cuidar personas 
mayores, de fija  o por horas, y  de lim-
pieza de casa. Fernanda. 630 206 769

BUSCO TRABAJO para limpiar jardín 
o cuidado de animales. Albert. 633 370 
866.
ME OFREZCO para trabajos de limpieza 
de casas, pisos etc. Con referencias. Mai-
rela. 691 728 484
BUSCO TRABAJO por la mañana 4 ho-
ras. Tengo experiencia en cuidar personas 
Mayores. Carmen. 649 642 765.
CHICA UCRANIANA seria i responsable 
busca un trabajo como limpieza,canguro 
o cuidado de personas mayores. 665 395 
947 Lesya 
CHICO para jardinero, pintor, obras. Ve-
hículo propio. Con experiencia 699 467 
609 David 
ME OFREZCO para tareas de limpieza. 
Cristina. 643 823 025.
CUIDADORA de personas mayores con 
experiencia de 5 años y disponible las 24 
horas. Nelly. 642 227 240
SEÑORA de 59 años se ofrece para el 
cuidadode personas mayores. Carmen. 
635 24 06 98.
BUSCO EMPLEO de externa 8 horas o 
por horas de limpieza. Yesica. 605 633 
336.
AUXILIAR de enfermería en geriatria se 
ofrece para cuidado de personas mayo-
res. Noche. 611 211 685. Gabriela.
DESEO trabajar cuidando personas gran-
des  se cocinar, planchar y limpiar. Narci-
sa. 610 33 57 43.
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o tareas de limpieza. Marie. 640 67 
99 93.
 ME OFREZCO para jornada de 8 horas 
en tareas de limpieza, como interna o ex-
terna. Con experiencia. Nohemy. 633 15 
30 32
BUSCO TRABAJO bien cuidando niños 
o personas mayores o en tareas de lim-
pieza. Lina. 631 397 009.
BUSCO TRABAJO por la mañana y los 
fines de semana y por la noche. Soy res-

ponsable. Guadalupe. 634 835 849.
ME OFREZCO para cuidar personas ma-
yores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuida-
do de persona mayores. Incorporación  
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat huma-
nístic i cursant un grau superior de Pro-
ducció audiovisual i d'espectacles. Estic 
interessada a fer de cangur i a donar clas-
ses de repàs a nens de primària i ESO. 
Paula. 655 474 080 
CHICA busca faena de limpiezas parti-
culares, responsable, con  experiencia y 
referencias. María. 681 977 436. 
TENGO conocimiento y experiencia en 
cuidado de persona mayores. Colón. 602 
407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662 
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631 064 354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel

     APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

Un temps enrera, abans de la pandèmia, vostès, veïns de Palau, segur que es van adonar de les obres que es portaven a terme al costat mateix de
Residencial Palau. Es va construir un nou edifici, aplicant les més innovadores tècniques de construcció, a on la domòtica i la seguretat van
jugar un paper molt important, fonalmetal. Potser alguns de vostès  ja ho saben, però potser d’altres no ho coneixen encara; el que es va
construir va ser un edifici d’apartaments tutelats per persones grans.

Són vivendes dissenyades amb la idea    que  persones autònomes, també amb alguna fragilitat, puguin gaudir d’un entorn segur a on poder
continuar amb la seva vida, amb tota plenitud  i conservant la seva intimitat.

Són apartaments a on els nostres usuaris, envoltats de l’entorn privilegiat que ofereix Palau, poden viure a prop dels seus familiars,   disposant
de la independència que ofereix un habitatge totalment equipat, dinàmic, segur, aprofitant també  les zones comuns pensades per fer la seva
estança molt més agradable,

L’usuari és lliure de viure amb total independència o bé de demanar-nos tot un seguit de serveis que li  podem oferir per ajudar-lo tant amb les
activitats de la seva vida diària com també cobrir necessitats relacionades amb la seva salut. 

Us convidem a visitar les nostres instal·lacions estant ben segurs que seran del vostre grat i sabreu valorar-les com un gran actiu, d’avui i de
demà,  ofert per optimitzar el benestar de les persones grans que ens envolten. 

R e s i d e n c i a l  P a l a u                             T e l . 6 7 1 5 6 2 6 1 8
A v i n g u d a  d e  C a t a l u n y a  2 6 4                  w w w . r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
0 8 1 8 4  P a l a u - S o l i t à  I  P l e g a m a n s            i n f o @ r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
B a r c e l o n a
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Farnés advocats

IurIsbarna  
torra advocats

argemí advocats 
Jaume olIveras I malla

aJuntament de PsIP

JordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

autoarenas

tallers mateu vIla,  sl
auto taller taher

Pacte Per la llengua

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

garden Palau, scP
caldes Parquet

PessebrIstes

club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

FerreterIa maJor 15
ruIsan assessors

gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Palau assessors

Francesc saPes banus

ImmobIlIarIa Farnes

JuanI baeza

argemí advocats Immo

torra advocats

FInques Palau

selmy

Palau PaPer

Psc Palau 
erc
JxPsIP
can Joan

bar l'esbarJo

avuI cuInem nosaltres

can boada

FIsIoteraPIa Ferran

roque lucas sanchez

centre FIsIoteraPIa Palau

centre PodològIc solIta

clInIca dental valloc

menJa sa

entrenament Personal

resIdencIal Palau

centro odontologIc Palau

dental duarte

74 _ bugaderI autoserveI

guber catalunya serveIs

e. arbo clImatIzacIones

vallas Pvc (cayFI)
gIPPsa InFormatIca

electrIcItat masó

cal vIdrIer

FumIrrat servIcIos 2005
tecnI serveI Palau

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments
Arquitectes
Asegurances
Automòvil

Comunicació
Construcció

Decoració

Entitats
Esports

Estètica

Ferreteria
Gestories

immobiliàries

Moda
Papereria
Partits polítics

Restauració

Salut

Serveis tècnics

Taxis
Veterinaris

1
17
21
21
21
42
17
17
7
21
31
9
31
31
48
11
13
48
42
37
37
1
3
3
23
17
17
17
17
21
1
3
7

11
17
29
29
14
26
35
19
29
29
29
13
13
13
13
13
13
37
44
48
48
13
21
21
21
31
31
31
31
31
48
29
3

FEM  P O B L E ,  CO MPR EM  A L  P O B L E

Farmàcies de guàrdia - DESEMBREAquest mes no  et perdis...

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

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

Telèfons d'interès

Les xarxes oficials de PsiP

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/Secre-
tari Gil, 21 - 938 649 680 | Can Cortés: C/Camí Reial, 54 - 938 640 046

674 74 06 00

Notificar 
incidències 

a la via pública

al Whatsapp

• Descriu la incidència
• Fes una foto
• Envia la ubicació

Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip

Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans

CINEMA
LA VOLUNTÀRIA
Diumenge, 18. 19.00 h. 
Teatre de la Vila. El cicle de 
cinema Gaudí presenta La 
voluntària, protagonitzada per 
Carmen Machi. Les entrades 
valen 4,5 euros a koobin.com.

SALUT
DONACIÓ DE SANG

Divendres, 23. A partir de 
les 10.00. Sala Polivalent.  
Coincidint amb les festes de 

Nadal, el Banc de Sang i Teixts 
de Catalunya proposa una nova 
jornada de donació a Palau-soli-

tà i Plegamans.

EXPOSICIÓ
10 ANYS CREMANT

Divendres 2 a diumenge 18. To-
rre Folch.  Els Deixebles del Di-
moni de la Pedra  Llarga presen-
ten un recull d'imatges i objectes 

que reflexen la seva activitat durant 
la darrera dècada.

PESSEBRES I SARDANES
40 MOSTRA DE DIORAMES
Diumenge 11. Masia Can 
Malla. 11.30 hores. L'As-
sociació Pesebrista de PsiP 
inaugura la seva tradicional 
exposició. En aquesta jorna-
da inugural no hi faltaran les 
sardanes, a càrrec de la cobla 
Vila d'Olesa.

ESPORTS
SAN SILVESTRE SOLIDÀRIA
Dissabte, 24. 10.00 hores. 
Plaça de la Vila.  El Club 
Atletic Palau organitza una 
cursa solidària amb un reco-
rregut d'uns 6 quilòmetres. 
Inscripció: 5 euros. El mateix 
dia a partir de les 08.30

La xifra del mes és el nombre d'instal·lacions 
fotovoltàiques d'autocon-
sum que hi ha a Palau-so-
lità i Plegamans. Aquestes 
instal·lacions sumen una 
potència acumulada de 
1.934 kilowats.
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes d’interior i exterior | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Bon Nadal

C/LLOBREGAT, 6-8
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
687 737 321        / 938 644 434
materialesmartinez@hotmail.es

EXPERTOS EN TODA 
CLASE DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATERIALES
ARTÍNEZM

OFERTA 
EN MATERIALES 
DE JARDINERÍA

Especialistes 
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

C/ Pintor Vayreda, 28 local 2. 08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona

Tel. 938 648 656     |     www.dentalcenterpalau.es     |           685 157 326

@dentalcenterpalau                    /dentalcenterpalau

Primera
visitaGRATUÏTA


