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           Com per 
         a no estar-hi!... Dilluns, 
        sentència del procés i 
      porta la nena a l'hoquei; 
    dimarts, carreteres tallades
 i el xaval que ha d'anar al 
  bàsquet; dimecres, guerrilla 
   urbana a Barcelona i després 
   a Piscines amb la dona; 
    dijous, Champions i una mica 
    d'altercats amb els amics al bar; divendres, 
     marxa per la llibertat; i dissabte i diumenge si 
             els CDR ens deixen, els partits dels
     xavals.

        Fa dies que et 
  veig aquí al pavelló i 
sempre al costat del 
    desfibril.lador

NOTA DE L'EDITOR: En el número d'octubre, a la pàgina 15, es fa referència a la demanda per mòbing 
que l'inspector Xavier Virgili va presentar contra l'anterior alcaldessa Teresa Padrós. Cal puntualitzar 
que aquesta demanda també inculpava la secretaria i l'ex cap de RRHH de l'Ajuntamanet.
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Bons 
esmorzars, 
excel·lents 

menús, 
millor servei

@latetapalau Segueix-nos i consulta horaris  a 

C/Estació, 1 - 08184 PsiP
607 307 243

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

93 864 46 722v[Al costat parada Can Cortés]

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

A p r é n  a  d e s e n v o l u p a r  l a  t e v a  c r e a t i v i t a t  i  l a  t e v a  t è c n i c a . 
E s p a i  p e t i t ,  a m b i e n t  p r o p e r,  a t e n c i ó  m o l t  p e r s o n a l i t z a d a .

N o  r e q u e r e i x  e x p e r i è n c i a .  A p r e n s  m e n t r e  t ’ h o  p a s s a s  b é ! !
V i n e  a  u n a  c l a s s e  d e  p r o v a ,  t ’ a g r a d a r à ! !

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia
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Podeu enviar les vostres cartes a 
l’adreça de correu electrònic psipin-
fo@gmail.com. La carta ha d’anar 
signada i amb el número DNI de la per-
sona que l’envia. Les cartes signades 
per col·lectius han de dur almenys el 

nom i DNI d’un representant del grup, encara que el text el signi el 
col·lectiu. Si us plau, procureu que el text no sobrepassi els 1.800 
caràcters, en cas contrari Palau Informatiu es reserva el dret d’es-
curçar-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’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

Com diu aquell: 
"ahí lo dejo" 
Que bon nen que és. És tan educat. Els amics dels seus pa-
res voldrien tenir-lo a casa. Els seus són tan entremaliats, tan 
cridaners...

 El Miquel fa anys que vol la bicicleta per Reis. I cada any la 
demana. Feia temps que imaginava qui eren els Reis, ja m'en-
teneu, però el seu interior es resistia a la crua realitat, no volia 
créixer. Cada any feia unes cartes perfectes, maquíssimes, de-
manant la bicicleta. Cap retret, cap decepció per tants anys 
sense èxit. Sempre positiu, sempre somrient.

 No només escrivia les cartes. Cada any acompanyava la 
demanda amb una performance admirable, i sempre, sempre, 
sense un paper a terra. Cada cop s'esforçava més. Era tan 
entendridor. Els pares ja ho esperaven cada any, això sí, sense 
cap intenció de satisfer la demanda d'en Miquel. Li feien fotos, 
vídeos, ho explicaven als amics i parents. De tant que somreia 
en Miquel i de tanta bondat que feia, n'hi havia molts que es-
taven convençuts que realment no la volia, la bicicleta. Mai una 
rebequeria, mai un plor. El somriure, sempre el somriure. "Voleu 
dir que és normal, aquest noi", deia la tieta Mercè.

 Però és que en Miquel ja fa temps que es guanya les garro-
fes. Ja s'afaita. De fet en Miquel ja ha fet els trenta-cinc anys. 
Voleu dir que no és hora de sortir de casa dels pares amb un 
cop de porta? D'anar a la botiga a comprar-se la refotuda bi-
cicleta i pedalar, pedalar lluny d'aquella hipotètica llar que s'ha 
anat tornant presó?

 L'entorn, sobretot els amics i socis dels seus pares, no ha-
vien mogut mai un dit per ell, tot i sabent la injustícia que patia. 
No els agraden les revolucions. I la veritat és que amb el plat 
a taula i lloc preferent al sofà, és difícil fer la revolució. Però, 
finalment, en Miquel va adonar-se que majoritàriament, el plat a 
taula el posava ell en aquella casa. Així doncs, havia de treure's 
del damunt la Síndrome d'Estocolm. Marxar d'aquell entorn 
que el volia sotmès i educat per què ja li estava bé, perquè no 
donés exemple a altres criatures sotmeses. Entorn que, des-
prés d'haver fet el pas, el cop de pedal, i una vegada consoli-
dada la ruta, llavors, només llavors, el tindrà en consideració i 
el tractarà amb respecte, com l'adult que finalment s'ha fet.

 I, quines penques, amb tota naturalitat tothom li dirà que ja 
era hora, nen, que espavilessis. Que ja ho veiem tots de feia 
molt de temps, però si tu no t'acabaves de decidir, de fora no 
podíem pas fer-te la feina, traint al nostre soci i amic. Tot això li 
diran.

 Copet a l'espatlla i benvinguda al món dels grans.

 I com diu aquell: 'ahí lo dejo'.

SilveStre entredàlieS
‘Finestra oberta’, els dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)

Avinguda Catalunya 217
Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contrctes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

Que la neteja no t'espatlli les 
festes, nosaltres ens encarreguem.

 truca'ns i et donarem preu

Sóc usuària diàriament de la 
bici, juntament amb els meus 
fills de 10 anys.
 És la segona vegada que 
em dirigeixo a l'Ajuntament, 
la primera va ser el setembre 
de 2018, quan vaig fer saber la 
queixa per l'eliminació del carril 
bici a un llarg tram del C/Folch 
i Torras. Ara torno a expressar 
la meva impotència, indigna-
ció i enuig amb qui permet i 
participa a ocupar el carril bici 
mentre espera el seu fill/a a la 
sortida de l'Institut Ramon Ca-
sas cada migdia, o aquells què 
a les 17.00 hores estacionen a 
la carretera i a la vorera prop 
de La Marinada infantil.
 Mai he vist cap mesura dis-
suasiva.
 Podeu pensar que és 
només una "estoneta" crítica, 
però pels meus fills i per a mi 
és suficient temps per a haver 
d'anar per la carretera des de 
la rotonda del Mercadona fins 
a quasi arribar a la Marinada 
per l'Avda. Diagonal. Com jo, 
es veuen afectats tots aquells 

joves que fan un ús exclusiu 
diari de la bici, patinet o qual-
sevol altre mitjà alternatiu al 
cotxe. No veig que se'ns cuidi 
la seguretat ni que es mantin-
guin vies alternatives. Actual-
ment a Palau no es promocio-
na gens la mobilitat verda i és 
una llàstima perquè vivim en 
una vila privilegiada per la seva 
planícia i l'ampli espai, que, 
malauradament, va minvant 
per donar prioritat als cotxes.
 Faig una ferma crida pels 
que tingueu eines per portar a 
terme canvis en aquest sentit. 
Els joves recentment tenen la 
dinàmica de fer gestos reals 
i quotidians. No freneu el seu 
impuls. Aprofitem-nos de la 
seva conscienciació. Després 
no hi haurà marxa enrere quan 
adquireixin altres hàbits, nor-
malment a l'esquena del medi 
ambient.
 Ja no ens serveix que us po-
seu un micròfon per donar un 
sermó buit amb bones inten-
cions.

Raquel Parada Viedma

La Penya Barcelonista de PsiP 
vol agrair al gran equip de Rà-
dio Palau la gran tasca que 
realitzen en general al món de 
l'esport i per descomptat a la 
nostra penya i al nostre poble. 
Gràcies Eduard Garcia com a 
director, a Jordi Martí com a 
cap d'esports i Juan Martínez, 
tècnic de so. Estem encan-
tats de poder participar tota 
la temporada en la tertúlia del 
palau d'esports cada dilluns 

de 19,30 a 20,00. Ja hem co-
mençat la temporada amb les 
tertúlies, debats i notícies del 
món del FC Barcelona i de la 
nostra penya! Volem també 
agrair la companyia del nos-
tre amic Andrés de la penya 
Blanc i Blava que posa al dia a 
tots els seguidors del RCD Es-
panyol de les novetats del seu 
equip.

Penya Barcelonista de PsiP

En favor de la mobilitat verda

Apuntat als nostres cursos de 
mecanografia   INFORMA'T!

Agraïment blaugrana

Novetats ortogràfiques i gramaticals: per i per a 

Masia de Can Cortès
C. Camí Reial, 56
Tel. 93 864 04 26

palauplegamans@cpnl.cat

Horari d’atenció al públic
matins: de 9.30 a 12 h 

 tardes: dilluns i dimecres: de 16 a 17 h

Des de la nova Gramàtica catalana de l'IEC de l'any 2016, les 
dues preposicions s’accepten en molts valors (orientació, 
opinió, etc.) segons el propi parlar: Estudia per a / per 

advocat, o Per a / per mi que t’equivoques. 
També en el cas que el complement sigui un infinitiu depèn del 
parlar. En català central podem fer servir només la preposició 

per: Ha vingut per explicar-t’ho.

Si voleu saber-ne més: 

CURSOS DE CATALÀ 
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Quan fa que es dedica exclusiva-
ment a la ceràmica?
L’any 82 jo començo a fer 
ceràmica aquí a casa, però no 
m’hi guanyo la vida, dono clas-
ses de plàstica a la Marinada. 
És el 1994 quan decideixo in-
tentar guanyar-me la vida amb 
la ceràmica, i el 2001 quan faig 
el pas a la joieria ceràmica.  

Avui que tot està industrialitzat 
i robotitzat, es fa estrany que es 
pugui viure d'un ofici artesà.
Sí, jo mateixa a vegades me'n 
faig creus.

Què ha de tenir una ceràmica 
perquè es converteixi en joia?
Has de pensar que te la pu-
guis posar en alguna part del 
teu cos i que pugui formar part 
del teu cos. La joia forma part 
de tu, i te la poses per expli-
car coses. Perquè una peça 
de ceràmica es converteixi en 
joia només cal que hi hagi algú 
que tingui ganes de portar-la i 
formar part d’ella. 

Quin és el procés creatiu? 
Depèn. Normalment parteixo 
d'idees que trobo pel carrer, 
passejant. Faig una foto d'al-
guna cosa que m'agrada o faig 
un esbós, i normalment va a 
parar a un calaix perquè la idea 
no surt sempre de cop. Pensi 
que la ceràmica és molt lenta, 
has de preparar la terra, l'has 

de modelar, l'has d'assecar, 
l'has de polir, l'has d'enfornar, 
tornar a polir, fer forats, en-
vernissar, i que no es trenqui! 
Quan tu comences a modelar 
vas estirant d'un fil que s'aca-
ba convertint en coses que 
potser tu ni t'imaginaves. A 
vegades sí que ets molt fidel a 
la primera idea però a vegades 
gens. Quan et fan un encàrrec, 
per exemple, i et diuen "tu ma-
teixa", això és el pitjor del món, 
perquè penses "i ara què faig?"

Quan fa una exposició, d’alguna 
manera s’exposa a si mateixa, 
això no crea certa angoixa?
Home sempre hi ha el neguit 
aquell de veure si agradarà, si 
arribarà a la gent, si tindràs un 
bon retorn. Però és més ne-
guitós abans, quan estàs en el 
procés creatiu, que quan estàs 
exposant. Quan ho tens tot allà 
posat penses "ja està, jo ja he 
donat tot el que podia donar, 
ara depèn dels altres".

Quan ven una peça, que pot més 
la il·lusió de saber que algú li ha 
agradat o la pena d'allunyar-se 
d'allò que vostè ha creat? 
És una il·lusió, penso que 
aquella persona s'emporta una 
peça que jo he creat i que li fa 
la mateixa il·lusió que a mi te-
nir-la. Quan a vegades em tro-
bo algú que no conec que por-
ta una peça meva se me n'hi 
van els ulls, em fa molta il·lusió.

Ha fet mai alguna peça que ha 
dit, "aquesta és per mi, no la vull 
vendre!"?
Sí, i tant. Bé perquè és una 
peça que m'ha costat molt, o 
bé perquè és la primera d'una 
sèrie i la vull per mi. A vegades 
també pot ser una peça que 
no t'ha quedat rodona i no la 
vols vendre per pudor profes-
sional però que a mi m'agrada.

Quins són els seus referents?
Són molt propers, gent de l'ofi-
ci. Hi ha, per exemple, un joier 
que m'agrada molt com tre-
balla, que es diu Marc Monzó, 
que fa unes peces molt simples 
però que a mi m'encanten... en 
ceràmica hi ha una ceramista 
francesa, Christine Fabre, que 
fa uns treballs espectaculars. I 
com a joier ceramista, l'holan-
dès Peter Hoogeboom.

Té relació amb altres artistes o 
creadors de PsiP?
No, no hi ha un nexe que ens 
lligui. Hi ha més artistes al po-
ble, però no hi ha caliu perquè 
es doni aquesta relació. I esta-
ria molt bé que passés.

Ha exposat mai al poble?
Sí, una vegada fa molts anys. 

Jo no en faig moltes d’expo-
sicions, potser una a l’any. Sí 
que faig moltes fires, que és on 
venc i on em guanyo la vida. Jo 
faig fira a Sabadell. Hi ha gent 
d’aquí Palau que em ve a veure 
a Sabadell. A Palau això no es 
dóna. Crec que va ser la revis-
ta Quatre Pins que una vegada 
ens va convocar a sis o set i 
vam fer una exposició, però fa 
molt temps.

Creu que l’art i els artistes estan 
ben tractats al nostre poble?
Jo crec que l'art i els artistes 
locals són invisibles en aquest 
poble. No diré maltractats, 
simplement invisibles. Jo en-
cara ara em trobo gent que em 
coneix de sempre i es sorprèn: 
"ah, però encara fas ceràmica!"

Si em vull dedicar a la ceràmica 
amb 50 anys, per on començo? 
El primer que se m'acut és que 
vagi a una aula de ceràmica, 
que agafi un tros de fang, que 
se'l posi a la mà, que comenci 
a fer una boleta, que la premi 
amb els dits i anirà fent formes, 
i manipulant la terra, i s'anirà 
engrescant fins que se n'adoni 
que s'ha enverinat de ceràmi-
ca.

pep puig

NÚRIA SOLEY - CERAMISTA JOIERA

Al seu taller del carrer Comerç s'hi respiren moltes hores 
de feina. Va arribar a Palau quan tenia 13 anys. La Núria (Bar-
celona, 1960) es va casar molt jove i va començar a remenar 
fang donant classes de treballs manuals als més menuts de 
la Marinada. Amb el temps de la seva habilitat n'ha fet ofici i 
ara viu de convertir la terrissa en una joia.

"Els artistes 
sembla que som 
invisibles a Palau"

Els menús de festes

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

Inf�mació i resves SÒNIA ROSELL MARSAL · T.93 864 64 65 · M. 608 77 82 99

24desembre
MIGDIA OBERT

NIT TANCAT

25desembre
MENÚ ESPECIAL

DE NADAL

26desembre
MIGDIA OBERT (Menú especial)

NIT TANCAT

31desembre
MIGDIA I NIT OBERT

Nit celebració de Cap d’Any

1gen
TANCAT

Detall de Benvinguda  a taula

PRIMER PLAT
Suprema de Turbot amb vichyssoise

i gamba vermella

SEGON PLAT
Cabrit sense feina amb reducció de vi ranci

i la seva bresa

POSTRES
Pastís de Formatge fresc amb maduixetes del bosc

Copeta de cava Brut Roger Gualart Gran Reserva Extra Brut
Raïm i cotilló

CELLER
Vi blanc Bouquet d’Alella

Vi negre Lo Petitó D.O. Montsant
Aigües minerals

Cafès

FESTA CELEBRACIÓ ANY NOU 2020
Dues hores de ball.

(Les consumicions durant el ball es cobren a part)

80,00 €  IVA inclòs.
(Preu per persona)

Cap d’Any a Can Joan



PUBLICITAT 9MÚSICA8 novembre 2019novembre 2019

Vols  Vendre?... 
...Fes-te  Veure

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

CONSULTA GINECOLÓGICA
PALAU

Dr. T. Parra Parra
Núm Col. 17366

Dra. Maite Codina Nesple
Núm Col. 17655

Us atendrem al nostre centre:
Avda. Diagonal, 45, 1º 1ª - Palau-solità i Plegamans

Tel. Dr. Parra: 609 472 320 / 93 866 76 07
Tel. Dra. Codina: 629 710 091 

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

APUNTS D’HISTÒRIA

La història no s'entén sense la música. És 
impossible concebre el Medieval sense 
els cants gregorians, les revoltes del segle 
XIX sense les notes de Beethoven i Cho-
pin, la Guerra del Vietnam sense el rugir 
de la música rock o la Il·lustració sense les 
partitures de Mozart. Els grans episodis 
de la història han necessitat sempre una 
banda sonora que els ha acompanyat per 
pura necessitat. L'home sense música no 
és res. I per això, aquesta no tardà gaire 
a acompanyar-lo en els seus primers ava-
tars i peripècies.
 Probablement, l'humà es convertí en 
tal quan fou capaç d'arrencar els primers 
sons d'instruments primitius que comuni-
caven els seus fets, avisos i desitjos. Hi ha 
proves suficients esteses per quasi tot el 
planeta que donen testimoni a la indisso-
luble unió entre els orígens de la humani-
tat i el que en cada moment, i atenent a 
les seves circumstàncies, es pot conside-
rar música. 
 Els arqueòlegs haurien datat els orí-
gens de la música entre els períodes del 
Solutrià (21,000-15,000 a. de C) i el Mag-
dalenià (15,000-10,000 a. de C), ja que 
d'aquelles etapes de la Prehistòria venen 
la major part dels primers vestigis instru-
mentals trobats fins al moment. També 
serien d'aquestes èpoques les mostres 
de pintures rupestres que suggereixen 
una activitat musical, la dansa primordial-
ment. I on va néixer la música? Segons 
l'escriptor i melòman Ramón Andrés en 
el seu valuós i ben documentat estudi 
"El mundo en el oïdo", per les sistemàti-
ques exhumacions des de finals del se-
gle XIX tenim constància d'una quantitat 
important de rascadors, xiulets i flautetes, 
repartides arreu del planeta. A Europa, 
s'han trobat des de les conques d'Escan-
dinàvia a les valls del Rin i el Mosel·la, i per 

descomptat en els territoris pirinencs i en 
gran part de la península Ibèrica.

MATÈRIA  I AIRE EN LA MÚSICA ANTIGA  

Afirma aquest escriptor que "la música 
neix en els instruments perquè aquesta té 
la seva gènesi en la matèria i l'aire". Així, 
el sistre dels egipcis, les trompes tibeta-
nes, l'ud aràbic o el shakuhachi que toca-
ven els monjos mendicants del Japó per 
aconseguir la il·luminació, entre altres ins-
truments, conserven un fort component 
lligat a la naturalesa: "Sens dubte, els ma-
terials de construcció, les seves formes, la 
sonoritat, obeeixen a un perquè".
 Segons aquest autor navarrès, això 
mateix serveix per a intentar explicar la 
presència de trompes cèltiques o de la 
tíbia de Roma, els quals diferents models 
s'utilitzaren tant per a la música funerària 
com per estimular les legions a l'hora 
d'entrar en combat. En l'antic Egipte, a 
més, pintaven els instruments atenent el 
significat de cada color. La carabassa, 
usada com a ressonador dels tambors o 
dels exemplars de corda, exemplificava 
a Àsia i Àfrica la cavitat de la naturalesa, 
l'úter que conté el so de la Terra. "La flauta 
és l'esperit, l'aire que canta", explica l'his-
toriador. 
 A poc a poc a la primeria, i amb creixent 
i diversa creativitat al llarg dels segles, 
mercès a la seva capacitat transmissora, 
la música fou escalant posicions en un 
avanç imparable que a Europa començà 
a situar-se com a protagonista formal en 
l'Edat Mitjana.

rafael Oliver d’amicS de la múSica clàSSica 
de palau-SOlità i plegamanS

APUNTS D’HISTÒRIA

Les bandes sonores de la Historia

Un sistre, instrument de percussió uti-
litzat en les festes religioses de l'antic 
Egipte i que més tard va ser copiat 
pels romans.

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144



PUBLICITAT 11SALUT10 novembre 2019novembre 2019

LA CONSULTA

La vacuna de la grip, consells per als pacients
La vacuna de la grip és segura i eficaç
Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal que 
us vacuneu cada any, ja que la vacuna es prepara per prote-
gir-vos contra els virus que arribaran aquell hivern.
El període ideal per vacunar-vos és el comprès entre els mesos 
d'octubre i novembre.
La vacuna s'elabora a partir de virus de la grip morts, per la qual 
cosa, mai us pot produir la malaltia. La vacuna pot provocar-vos 
molèsties locals lleus, que afecten un 15 % - 20 % dels pacients 
vacunats, i, rarament, produeix febre o 
malestar.
En cas de malaltia aguda greu o febre 
superior a 39º C, consulteu el personal 
d'infermeria o de la farmàcia que us atén 
habitualment, abans de vacunar-vos.
La vacuna està contraindicada si heu 
tingut una reacció al·lèrgica amb una 
dosi anterior o sou al·lèrgic a algun com-
ponent de la vacuna, com per exemple 
a l'ou. 
Aquesta vacuna protegeix contra la grip, 
però no contra el refredat comú. No hi 
ha vacunes per al refredat.

Us heu de vacunar?
La vacuna antigripal està indicada:

• Si sou una persona amb un risc alt de tenir complicacions per 
la grip

• Si teniu més de 60 anys
• Si teniu una malaltia crònica del cor, dels bronquis, del ronyó
• Si sou diabètic, o esteu afectat per una disminució de les de-

fenses per altres causes. 
També us heu de vacunar si:
Durant la campanya de vacunació de la grip, esteu en el 2n i 3r 
trimestre de l'embaràs. 

• La vacuna antigripal està indicada en 
nens amb malalties cròniques pulmonars o 
metabòliques i en persones internades en 
residències.
• Si teniu cura de persones malaltes a 
casa també cal que us vacuneu.
• A més, es recomana la vacunació a 
les persones que estan en contacte amb 
aquests grups de risc i els poden transme-
tre la grip, i a les persones que treballen en 
serveis públics essencials (com ara perso-
nal de sanitat, bombers, policia, etc.).

On podeu vacunar-vos?
Si formeu part de les persones que heu de 
vacunar-vos, podeu rebre la vacuna gratuï-
tament en els centres de salut.

Especial Nadal

Dinars i sopars de 

grup, amb el local en 

exclusiva a partir de 

20 comensals i 25 € 

per persona.

Zona chill-out 

coberta

Revetlla de 
Cap d’Any 

Sopar amb cotilló, 
festa i ball

Sopars d’empresa amb ball 
els dies 13, 14, 20 i 21 

de desembre 

Especial 
Festes de Nadal

FEU LA VOSTRA RESERVA ARA
938 644 937

Som a C-59, km 5,4 - Palau-solità i Plegamans

Masia JuliàRestaurant

OBERT EL 25 I 26 DE 

DESEMBRE I L’1 DE GENER

TANCAT LA NIT DEL 24 

DE DESEMBRE 
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Tapes de restauradors locals i cerveses artesanes, 
concerts i activitats durant el cap de setmana

Consulteu el programa a www.palauplegamans.cat/    

Cursos
Cursos de català 
Tertúlies per millorar la fluïdesa. Els Dijous a les 10 h.
Gratuït. Lloc: Masia de Can Cortès.
Horari d’atenció al públic. Matins: de 9.30 a 12 h. 
Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 17 h. Lloc: Masia de 
Can Cortès. Organitza: Consorci per a la Normalització 
Lingüística i Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Cursos de Gralla i Timbal
Curs 2019-20 amb l’escola de Gralla i Timbal El Ramat
Inscripcions obertes. Més informació a: 
ramat.palau@gmail.com 

Escola de pessebrisme 2019
Tots els divendres de setembre a novembre. Inici 13 de 
setembre. Preu: 18 € socis, 25 € no socis. Abonament 
primer dia de classe. Inscripcions:a partir 12 anys o 8 
anys acompanyats d’un adult. Hora: De 17.30 a 20h Lloc: 
Tallers de Can Malla. Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-solità i Plegamans

Curset de sardanes tardor/hivern
1 cop al mes. Principiants, petits i grans. Preu:Gratuït
Lloc: IES Ramon Casas i Carbó. Dissabte 30 novembre, 

dissabte 7. Organitza: Agrupació Sardanísta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Biblioteca Municipal
Nou Horari:
Matins de dilluns a divendres de 10 h a 13 h
Tardes de dilluns a divendres de 16 h a 20 h
Mercat gratuït de revistes de la biblioteca  de l’1 d’octubre 
al 30 novembre

Obrim Can Malla per gaudir-ne i informar
Cada dimecres, de 18.30 a 20 h

Fira d’antiguitats
El segon diumenge de cada mes a la plaça de Ca l’Estruch
de 9 a 14 h

Convocatòries
27è Concurs de Nadales Josep Mas 
Tema: Nadal i el Barça. Per infants de 3 a 12 anys i adults. 
Premis per a tots els participants. Presentació de les 
nadales fins al dia 16 de desembre al local de la Penya 
Barcelonista. Organitza: Penya Barcelonista de 
Palau-solità i Plegamans amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Divendres 1, Dissabte 2
Dia 1 - matí 11 h Matinal 
infants  a partir de 6 anys/ 
tarda 18.30 h
Dia 2 - tarda 18.30 h
Sala Polivalent.Passatge del 
Terror Palau 2019. Preu:3 €. 
Organitza: Casa de Andalucia 
de Palau-solità i Plegamans 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament Palau-solità i 
Plegamans

Dimecres 13
8 h │ Masia de Can Cortès
Sortida excursió del soci: El 
Museu del Maqui. Preu:15 €. 
Pagament: del 28 al 31 
d’octubre, tarda de 16 a 19h. 

17.30 h │ Auditori de Can 
Cortès. L’hora del conte 
Contes de sol i pluja de 
Susagna Navó
(infants d’2 a 4 anys). 
Organitza: Biblioteca 
Municipal 

Divendres 15
21 h │Teatre de la Vila
Programació Estable de 
Teatre L’amic retrobat
a càrrec del Teatre de l’Aurora 

Preu:12 € i descomptes 
especials. 
Venda anticipada: Masia de 
Can Cortès (a partir del dilluns 
11 de novembre, de 16 a 21 
h). Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya

Dissabte 16 i Diumenge 
17
11 h │Plaça de la Vila
Tapa ‘n’ Birra. Organitza: 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Dissabte 16
20 h │Teatre de la Vila
10è Aniversari.  Festival 
flamenco especial 10 anys
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz de Palau-solità i 
Plegamans

Dimarts 19
17.30 h │Masia de Can Cortès
Club lector els detectius, el 
conte amagat. En Patufet 
adaptació  Eugeni Rosell
Organitza:Biblioteca Municipal

Dimarts 21
10 h │Masia de Can Cortès 
Biblioteca
Club de Lectura Fàcil El llibre 
de la selva de Rudyard 
Kipling. Organitza: Servei 
Local de Català amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

Dissabte 23
17.30 h │Sala Polivalent
Ball de Tarda a càrrec de Alex 
Peris. Preu:4 € (socis /es del 
Casal de la Gent Gran:3 €)
Organitza: Casal de la Gent 
Gran amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Diumenge 24
18.30 h │Teatre de la Vila
L’Escotilló. Mostra de Teatre 
Amateur Nits d’Agost Grup “El 
Ciervo” de Sabadell
Preu:5 €. Organitza: Agrupació 
Teatral Farrigo – Farrago  amb 
la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Dijous 28
20 h │Masia de Can Cortès 
Club de Lectura d’Adults. 

agendacultural
Corazón que ríe, corazón que 
llora de Marise Condé
Organitza: Associació Taller de 
les Arts amb la col·laboració 
de la Biblioteca Municipal

Divendres 29
18.30 h │Masia de Can Cortès 
Club lector llegim junts. 
Sarazad i les mil i una nits  de 
M. Carme Bernal

21 h │Teatre de la Vila
Programació Estable de 
Teatre. Carola. Adaptació de 
la novel·la de M.A. Capmany. 
Feliçment jo sóc una dona. 
Q-Ars Teatre. Preu de 
l’entrada 12 € i descomptes 
especials. Venda anticipada: 
Masia de Can Cortès (a partir 
del dilluns 25 de novembre, de 
16 a 21 h).Organitza: 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya 

Dissabte 30
19 h │Sala Polivalent
Ballada de country. 
Organitza: Associació Country 
Can Falguera Gran amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

novembre2019

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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Lozano encarrega una auditoria 
sobre els RRHH de l'Ajuntament

14.771 habitants, alguns 
bastant emprenyats

Xènia Garcia, calderina de 22 
anys, una de les detingudes a BCN

Satisfacció pel pla de seguretatLa CUP demana dimissions Nou atac a la seu d'ERC PsiP

RECURSOS MUNICIPALS

EL PLE ORDINARI D'OCTUBRE 

REPRESSIÓ POLICIAL

LA FESTA MAJORTENSIÓ INDEPENDENTISTA PARTITS POLÍTICS

El Govern municipal que en-
capçala l'alcalde, Oriol Lozano, 
ha posat en marxa una audi-
toria externa per avaluar l'es-
tat real dels recursos humans 
de què disposa l'Ajuntament. 
L'auditoria, que va presentar 
l'alcalde el 3 d'octubre, servirà 
també per adequar les places 
a les necessitats organitzatives 
i identificar les deficiències en 
cada àrea. 
 Durant la presentació Lo-
zano va argumentar habituals 
queixes del personal munici-
pal per l'excés de càrrega, i 
perquè sovint s'assumeixen 
tasques que no pertoquen a 
determinats perfils. Segons 
dades aportades per Lozano, 
el consistori ha passat de tenir 
211 treballadors en el 2012 a 
tenir-ne només 168 en l'actua-
litat. Segons va dir l'alcalde, 
aquesta disminució de perso-
nal obliga també a fer hores 
extres que no sempre es po-
den remunerar i que acaben 
generant lliurances que alhora 
generen més sobrecàrrega so-

bre la resta de treballadors.  
 L'estudi, encarregat a la con-
sultora Faura-Casas, costarà 
13.310 euros.  La previsió és 
que el Govern disposi de l'in-
forme definitiu a mitjans de ge-
ner del 2020.
 Qüestionat sobre aquest 
tema, Marc Sanabria, cap de 
l'oposició i regidor d'Economia 
en l'anterior Govern, va argu-
mentar "que hi havia una sèrie 
de regulacions que dificultaven 
el cobriment de places i les 
noves contractacions" En de-
claracions a Ràdio Palau, Sa-
nabria va reconèixer que això 
havia canviat i que ara potser 
es podria abordar aquesta 
qüestió amb més opcions. 
 La resta de forces del consis-
tori es van mostrar d'acord en 
general amb aquesta iniciativa. 
Tot i que es van mostrar escèp-
tics sobre la part econòmica, 
tan pel que fa al mateix cost de 
l'auditoria, com per les partides 
pressupostàries necessàries 
per tirar endavant noves con-
tractacions si es dóna el cas.

El ple ordinari celebrat el 30 
d'octubre va servir, entre altres 
coses, per certificar que PsiP 
té, oficialment, 14.771 habi-
tants. I que els de l'Associació 
de Veïns de Can Cortès estan 
bastant emprenyats. 
 La reunió va transcórrer plà-
cidament i ràpidament pels 
punts més tècnics. Alguns es 
van aprovar per unanimitat, 
com els preus de la pista de 
gel que s'instal·larà a la Por-
xada per Nadal o les mesures 
per celebrar el dia Internacional 
dels Estudiants. Altres van tirar 
endavant gràcies a la majoria 
de Govern, com la modificació 
de les ordenances fiscals; i al-
tres van caure davant d'aques-
ta majoria, com la que feia 
referència a revertir la situació 
financera de les universitats 
públiques catalanes, presenta-
da pel PSC i titllada de dema-
gògica pels partits del Govern. 
Quan el ple va començar a 
entrar en el terreny ideològic 
és quan els discursos es van 

posar més tensos. En aquest 
sentit, sorprèn l'equidistància 
que ha adoptat la formació de 
Marc Sanabria quan es tracta 
de votar mocions contextua-
litzades en el procés indepen-
dentista. Escudant-se en el fet 
que la majoria de Govern fa 
inútil qualsevol posicionament 
del PSC en un sentit o l'altre, 
el portaveu socialista va argu-
mentar la necessitat d'apostar 
per la distensió per no recolzar 
ni rebutjar una moció de Ciuta-
dans sobre la condemna de la 
violència amb motiu de les pro-
testes per la sentència.
 Els que sí que es van mani-
festar en el ple van ser els veïns 
de Can Cortès. Insisteixen que 
es compleixi la promesa (no 
documentada) feta pel tècnic 
de l'Ajuntament, Jordi Estruch, 
que el carrer Folch i Torres torni 
a ser de sentit únic. Totes les 
parts es van emplaçar a una re-
unió el 18 de novembre. Va ser 
un final de ple entretingut amb 
alguns estirabots.

Xènia Garcia Riera, jove de 22 
anys veïna de Caldes, va ser 
brutalment detinguda el di-
vendres 18 d'octubre al carrer 
Junqueras de Barcelona, quan 
tornava d'una manifestació de 
protesta per la sentència. La 
seva detenció va ser gravada 
en vídeo per uns veïns i es va 
fer viral en poca estona. Xènia 
encara està ingressada al cen-
tre per a dones de WadRas, 
a Barcelona, després que la 
jutgessa decretés presó provi-

sional sense fiança. La jove va 
explicar a la seva mare que ha-
via estat vexada i maltractada 
en el furgó policial i que li ha-
vien introduït proves falses en 
la motxilla per tal d'inculpar-la. 
La reacció popular va ser im-
mediata, especialment a Cal-
des, on es va organitzar una 
multitudinària manifestació dos 
dies després. També hi havia 
molta gent de PsiP, on la Xènia 
va estudiar el batxillerat  i hi té 
amics i família.

Eva Soler i Jordi Plaza, respon-
sables de Seguretat i Festes 
respectivament, van mostrar la 
seva satisfacció pels resultats 
del pla de Seguretat aplicat en 
la darrera Festa Major. En roda 
de premsa, acompanyats per 
l'inspector Xavier Virgili, de la 
Policia Local, i el sotsinspec-
tor dels Mossos, Antonio Pé-
rez, van destacar com a únics 

punts a millorar l'escassa il·lu-
minació i la brutícia generada a 
la zona del parc de la Verneda. 
També van minimitzar algunes 
queixes de veïns per excés de 
soroll, argüint que els controls 
realitzats havien donat sempre 
xifres de decibels dins el límit 
legal. Tant Policia local com 
Mossos van destacar l'escàs 
nombre d'incidents.

En acabar la manifestació 
que el 14 d'octubre va tallar 
la C-59, mossos i policies lo-
cals van procedir a identificar 
alguns membres de la CUP i 
del CDR local al considerar-los 
sospitosos de voler complicar 
més la situació. L'incident va 
tenir un punt àlgid de tensió 
quan un policia local va fer una 
empenta a un dels ciutadans i 

el va llançar contra un cotxe. 
La CUP i el CDR van emetre un 
comunicat denunciant la passi-
vitat de l'alcalde i la regidora de 
seguretat davant del que con-
sideraven una actitud repressi-
va dels agents. "Si ets incapaç 
de fer que la teva policia es 
comporti de forma democràti-
ca, has de dimitir", concloïa el 
manifest.

La nit de divendres 18 al dis-
sabte 19 d'octubre uns des-
coneguts van fer pintades a la 
façana del local d'ERC de Pa-
lau-solità i Plegamans, al carrer 
Plegamans. Els gamberros van 
ratllar el logotip del partit i van 
escriure la paraula 'Feixistes' a 
la paret lateral. Eva Soler, presi-
denta local d'ERC, va assegu-
rar que presentaran denúncia 

davant els mossos perquè no 
volen que l'agressió quedi im-
pune. 
 PSC, CUP i JxPsip i el CDR 
van lamentar l'agressió, que 
no és la primera que ha patit 
la seu dels republicans. El 10 
desembre del 2018, pocs dies 
després d'inaugurat, uns gam-
berros van intentar despenjar el 
rètol de la façana.

Palau s'agita amb la sentència
PROTESTES CIUTADANES

Dilluns 14 d'octubre, en fer-
se pública la sentència contra 
els condemnats pel procés in-
dependentista, l'alcalde Oriol 
Lozano, va suspendre tots els 
actes institucionals i va con-
vocar un ple extraordinari per 
l'endemà. 
 Aquella mateixa nit, a la plaça 
de la Vila, Taula per la Demo-
cràcia va convocar un acte de 
rebuig a la sentència. Hi van 
participar totes les entitats in-
dependentistes de PsiP, i es 
van llegir diversos manifestos. 
Les prop de 500 persones que 
van omplir la plaça van desfilar 
després en manifestació cap 
a l'Avinguda Catalunya, fins a 
arribar a la rotonda nord de la 
C-59 (foto). Allà s'hi van estar 
uns 15 minuts, tallant el trànsit, 
fins que es va decidir tornar al 
centre. El recorregut es va fer 
sense incidents, amb la con-
signa de Llibertat presos polí-
tics com a lema. Un cop aca-
bada la manifestació sí que es 
van haver de lamentar alguns 
incidents (informació adjunta). 
 En el ple extraordinari de 
l'endemà l'únic ordre del dia 
era la condemna institucional 
de la sentència per part del 
consistori i demanar l'amnistia 
dels presos i exiliats polítics. 
Es va aprovar amb els vots 
d'ERC, JxPsiP i Primàries. PSC 
no va emetre cap vot però va 
destacar que assistia al ple per 
responsabilitat política i en re-
presentació dels seus votants. 

Els regidors de Ciutadans no 
van presentar-se i van emetre 
un comunicat argumentant 
que "les institucions han de 
representar al conjunt dels ciu-
tadans i no poden posar-se al 
servei d'una ideologia. 
 Els dies següents van seguir 
les mobilitzacions i manifes-
tacions arreu de Catalunya, i 
molts ciutadans de PsiP es van 
posicionar en les marxes per 
la llibertat i en la manifestació 
multitudinària. El 18 d'octubre 
es va convocar una vaga ge-
neral que a PsiP va ser força 
seguida en l'àmbit educatiu tot 
i que no tant en la indústria i el 
comerç.
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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

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
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El risc de legionel·la 
atura el  rec de
l'estadi municipal
El FC Palau fa un mes no pot 
regar la gespa del camp mu-
nicipal Francesc Serracanta 
perquè una inspecció sanitària 
va aconsellar suspendre el rec 
mentre no es doti la instal·la-
ció d'un sistema de clorificació 
de l'aigua. L'alerta la va donar 
el Servei de Vigilància Epide-
miològica del Vallès, que a mi-
tjans de setembre va detectar 
un possible cas de legionel·la a 
Mollet. 
 Arran d'això, el Departament 
de Salut de la Generalitat va 
demanar la inspecció de totes 
les instal·lacions de risc dins 
d'un radi d'acció de 1.500 
metres. Va ser llavors quan es 
va instar l'Ajuntament a aturar 
el rec del camp municipal, ja 
que el dipòsit que subministra 
el sistema de rec no està ben 
condicionat. Aquest dipòsit és 
independent de la resta del 
subministrament de l'estadi. 
 L'Ajuntament ja ha procedit 
a instal·lar un sistema de trac-
tament de l'aigua, segons ha 
informat a l'INFORMATIU Jordi 
Pujol, regidor de Salut Pública. 
El sistema està ara pendent de 
les proves tècniques definitives 
i es preveu que permeti el rec 
del camp a primers de novem-
bre. Un camp que, per cert, el 
darrer cap de setmana d'octu-
bre va patir l'enèsim atac dels 
gamberros, que van entrar a la 
nit a les instal·lacions i van des-
trossar mobiliari i la font d'ai-
gua potable.

POLÍTICA MUNICIPAL

SALUD PÚBLICA

TERRITORI

El PSC presenta una eina per 
seguir la seva obra de govern

El Govern veu difícil aturar 
el polígon de Llevant

El PSC de Palau-solità i Ple-
gamans ha creat una eina in-
teractiva que permet seguir 
l'estat i els detalls econòmics 
de totes aquelles accions que 
es van posar en marxar durant 
el mandat de l'anterior govern 
municipal. L'aplicatiu, batejat 
com 'Feina feta. L'obra pen-
dent del Govern 2015-2019', 
consisteix en un mapa inte-
ractiu sobre el qual s'ubiquen 
geogràficament les diferents 
actuacions aprovades o planifi-
cades durant el darrer mandat 
de Teresa Padrós com a alcal-
dessa.
 La consulta és molt intuïtiva, 
i es pot fer tant clicant directa-
ment al mapa com seleccio-
nant en el llistat l'actuació que 
es vol consultar. L'obra selec-
cionada es destaca en el mapa 
i en la columna de l'esquerra 
es mostra el seu estat (si està 
pendent d'adjudicar, en curs 
o acabada) i el cost econò-
mic pressupostat. S'hi poden 
consultar un total de 27 actua-
cions.
 Marc Sanabria, cap del PSC 

palauenc, defineix aquesta 
eina com un exercici de trans-
parència absoluta. Segons el 
portaveu municipal socialista, 
s'han vist forçats a fer aques-
ta eina "davant del fet que el 
govern d'ERC i Junts per PsiP 
sembla que 
oblidi men-
cionar que 
les inversions 
f i na l i t zades 
aquests úl-
tims tres me-
sos, i moltes 

que vindran de cara al futur, es 
tracten de projectes del Go-
vern anterior liderat pel PSC".
 El regidor socialista Igna-
si Martínez incideix també en 
aquesta idea i remarca que "el 
PSC farà servir als seus canals 

de comuni-
cació propis, 
un segell que 
marca i iden-
tifica aquests 
projectes com 
a obra del Go-
vern anterior".

Aturar la construcció del polí-
gon industrial de Llevant, un 
dels compromisos de cam-
panya d'ERC, no serà tasca 
fàcil. L'alcalde, Oriol Lozano, 
va explicar a Ràdio Palau que 
el Govern s'està posant al dia 
pel que fa a tota la informació 
sobre aquest projecte, i que 
"s'ha d'estudiar tots els pros 
i contres". "El que no farem", 
va dir Lozano, "és prendre una 
decisió que perjudiqui tota la 
ciutadania", referint-se a les 
possibles indemnitzacions que 
el consistori hauria de pagar a 
l'Incasol en cas que no es tirés 

endavant el polígon. L'Incasol 
és l'actual propietari dels te-
rrenys que, segons el POUM 
aprovat fa dos mandats, estan 
destinats a espai industrial. 
 En la mateixa línia es va ma-
nifestar, també a Ràdio Palau, 
la regidora d'Empresa i Ocu-
pació, Laura Navarro, de Junts 
per PsiP. La cap dels socis de 
govern dels republicans va dir 
que "no es descarta que es 
pugui acabar construint", tot i 
que no és la voluntat del Go-
vern. La tercera tinent d'alcal-
de va assegurar que en cas de 
tirar-se endavant, el que s'ha 

de fer és "vetllar perquè sigui 
un polígon que doni llocs de 
treball a la gent del poble, i ja 
que és l'entrada al nostre mu-
nicipi, que les empreses que 
s'instal·lin compleixin uns de-
terminats requisits.

Per accedir a l'eina interactiva:
http://palausolitaplegamans.socialistes.cat
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Nadales culers
PENYA BARCELONISTA

La Penya Barcelonista de PsiP 
convoca  el concurs de Nada-
les (targetes de felicitació) de 
temàtica culer. Les bases del 
concurs són les següents:
1) Pot participar-hi tothom  
amb les següents categories :
 1a. fins els 5 anys.
 2a. fins els 7 anys.
 3a. fins els 9 anys.
 4a. fins els 12 anys.
 5a  Adults.
 Categoria especial: ADISPAP
2) Cada concursant podrà pre-
sentar només 1 dibuix.
3) Els dibuixos presentats cal 
que siguin originals i inèdits.
4) Els dibuixos s'hauran de 
presentar en full DIN-A4.
5) A la part posterior del dibuix 
(mai al davant) hi teniu que po-
sar el nom i cognom, l'edat i 
el  nom de la vostra escola. Els 
adults, l'edat, direcció i telèfon.
6) Les Nadales han de fer re-
ferència a les Festes de Nadal i 

han de tenir com a tema princi-
pal el FC Barcelona.
7) Els membres del Jurat seran 
determinats per la directiva de 
la Penya Barcelonista.
8) Les Nadales s'han de pre-
sentar en el local de la Penya 
abans de les 20:00 hores del 
dilluns 16 de desembre.
9) Tots els nens participants 
tindran un obsequi.
10) Els guanyadors de cada 
categora tindran premis.
11) Les nadales seran ex-
posades al pavelló Ma-
ria Víctor del 20/12 fins al                                                           
12/01/20.
12) La participació pressuposa 
l'acceptació d'aquestes bases.
 Hi haurà un jurat d'admis-
sió. Els dibuixos que no com-
pleixen aquestes normes se-
ran exclosos. Aquest concurs 
compta amb la col·laboració 
de la Regidoria de Cultura i Es-
ports de l'Ajuntament.

tenim
plantilles

PORTAN’S LA TEVA IDEA 
i LA FEM POSSIBLE

INNOVA 
EN LA DECORACIÓ 

D’AQUEST 

NADAL
VINIL TRANSPARENT
DE FÀCIL APLICACIÓ

Envian’s els teus dissenys a:   impressio@jorbachs.com  ·  93 864 81 74 ·

La 37a mostra de diorames ja té calendari

Un passeig per la història del 
del periodisme de Caldes

ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA

EXPOSICIÓ

S'acosta el dia més important 
de l’any per els pessebristes 
de Palau. És el dia de la in-
auguració de l’exposició de la 
mostra de diorames que des 
de fa 37 anys presenten cada 
any i amb totes les obres dife-
rents. Aquest any serà el diu-
menge 8 de desembre.
 Tot i que és ja una mostra ve-
terana, organitzar aquesta ex-
posició no és tasca sencilla. No 
n’hi ha prou que cada pesse-
brista tingui el seu propi 
diorama acabat, en 
el que ha intentat 
aconseguir la 
màxima qua-
litat possible, 
sinó que cal 
una gran 
coordinació 
d’ accions 
que s’han 
d'haver prepa-
rat. Coordinar-se 

amb el sardanistes per la ba-
llada de sardanes del dia de la 
inauguració; la confecció del 
cartell anunciador; les nove-
tats que preparen per al pis de 
dalt i del vestíbul de Can Malla; 
haver acabat a temps els cur-
sets de pessebres i exposats 
els diorames; la preparació de 
diorames per a altres entitats; 
tenir tota la casa de Can Malla 
a punt de revista; la publicació 
del nº 32 del Grèvol; la organit-

zació de les guàrdies;, 
l’enviament dels 

cartells a les 
inst i tuc ions, 
medis de 
comunica-
ció i entitats 
pessebr is-
tes d’arreu; 
organitzar les 

activitats de la 
nit del pesse-

bre, que serà el 

"1886 – 2019. La premsa cal-
derina. Passió per informar 
(malgrat tot)" és el títol de la 
mostra que es pot veure fins 
al 12 de gener al museu Ther-
malia de Caldes. L'exposició 
és un excel·lent treball de do-
cumentació que presenta un 
recorregut pel patrimoni pe-
riodístic de la vila. L'exposició 

està comissariada per Raquel 
Puig i Benjamin Recacha, que 
han dedicat gairebé un any de 
feina a la recerca i selecció del 
material, en col·laboració amb 
l'Arxiu Històric Municipal i el 
museu Thermalia. La mostra 
recull més de 20 capçaleres de 
premsa i també referències a la 
ràdio i la TV calderines.

Inauguració: diumenge 8 de desembre, 12.30 amb ballada de sardanes.
Últim dia d'exposició: diumenge 12 de gener de 2020 
Horaris:
Dissabtes de 17h a 20.30h 
Diumenges i festius de 12h  a 14 h i de 17h a 20.30h 
Dissabte 28 de desembre, Nit del pessebre, fins la 1 de la matinada
Diumenge 5 de gener de 12 a 14 

Patge Reial:   2, 3 i 4 de gener de 17h a 19h.
Caga tió: 25 de desembre de 12h  a 14 h
Festa de Vigília de Reis:  5 de gener a partir de les 7 del vespre  a  Can 
Cortés, amb brou  gratuït per a tothom.
Botifarra amb pa amb tomàquet i traguet de vi, per 3,50 €.

28 de desembre; i molts més 
detalls, tots ells imprescindi-
bles perquè l’exposició sigui 
un èxit.
 Aquest dia també han d’es-
tar encarrilades les activitats 
paral·leles a l’exposició, com 
el Tió a Can Malla per Nadal, 
el patge Reial per els dies 2, 3 
i 4 de gener, les tasques d’or-

ganització de la botifarrada i el 
brou de la vigília de Reis que 
munten a Can Cortés
 Ja ho veieu, el pessebris-
tes no paren, si algú, dels que 
pensa que la “tele” és aborrida, 
que  passar-se hores al sofà és  
molt pesat  i li agrada l’activitat 
social o artística, que  s’animi a 
fer-los un cop de ma.

Descobreix la 
comoditat i 

l’elegància de les 
noves col·leccions 

de llenceria per 
aquesta tardor. 

Ens trobaràs al centre 
de Palau-solità i 

Plegamans, 
al Camí Reial, 162. 
Tel.- 937 494 204

Selmy
La tardor 
més íntima
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La restauració del retaule, en marxa
ARIADNA TRUYOLS / MIQUEL 
TRUYOLS .- El retaule de Santa 
Maria de Palau-solità, encarre-
gat l’any 1511  al taller valencià 
del Mestre d’Artés, és un con-
junt de taules pictòriques d’un 
gran valor artístic, cal destacar 
les quatre pintures centrals, 
atribuïdes totalment al mestre 
d’Artés,  d’una  gran qualitat 
d’estil i composició. La pintura 
que representa la Pentecosta 
és una peça de referència  de 
la pintura dels segles XV i XVI 
pel seu plantejament amb una 
perfecta simetria.
 A les dues taules inferiors 
s'hi veuen defectes en les pro-
porcions de les figures, pel fet 
que van ser realitzades per 
diverses mans. Aquest fet, cal 
veure’l com un valor afegit, ja 
que explica com es treballava 
en els tallers de l’època, on hi 
havia especialistes de cares, 
de mans i peus, de cossos i 
d’elements. Les tres pintures 
superiors denoten una altra 
mà. En aquest cas el deixeble 
que les va portar a terme ens 
deixa entreveure, a la cara de 
Jesucrist, traces d’estil romà-
nic o orientalitzat i altres sor-

SANTA MARIA DE PALAU-SOLITÀ

preses que s’estan descobrint 
com la porta del sagrari en la 
pintura central inferior.
 Els treballs de restauració 
consisteixen en una neteja su-
perficial, consolidació de les 
parts danyades, restauració 
de les parts on ha caigut la 
pintura, eliminar la corcadura 
activa que s’ha detectat en al-
guna zona, restauració de les 
parts danyades de l’estructura 
gòtica i estudis analítics dels 
vernissos i patines que s’han 
donat al llarg del temps.
 La restauració estarà llesta a 
primers de novembre i  servirà 
també per fer un informe tèc-
nic per determinar futures in-
tervencions. Els treballs tenen 
un cost de 8.000 €, 3.190 són 
sufragats pel Departament de 
Cultura de la Generalitat i la 
resta són a càrrec de la pa-
rròquia de Santa Maria, que 
fa una crida a entitats i parti-
culars que vulguin patrocinar 
la restauració perque facin do-
natius. Les tasques les estan 
realitzant tècniques del Centre 
de Restauració de Béns Mo-
bles de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural.  

MONTSERRAT I SANTUARI DE PUIGGRACIÓS

Dos homenatges a 
Ramon Folch i Camarasa
MIGUEL TRUYOLS .- El primer ho-
menatge va ser en el monestir 
de Montserrat el passat dia 28 
de setembre. L'acte va ser pre-
sidit pel pare abat Josep Maria 
Soler (foto) i va consistir amb 
una representació poètica/mu-
sical a càrrec del grup del Ca-
sal de Santa Eulàlia de Ronça-
na i la música d'en Paulí Peña i 
Joan Malla. La sala d'actes es 
va fer petita pel gran nombre 
d'assistents que formaven part 
del romiatge organitzat per 
l'Arxiprestat de Puiggraciós/
Montbui del qual en formen 

part les nostres parròquies.
 També es va commemorar 
amb una exposició i una ofre-
na floral el 20è aniversari de la 
inauguració del monument a 
Josep Maria Folch i Torres en 
el camí dels Degotalls a Mont-
serrat.
 L'altre homenatge es va fer 
en el Santuari de Puiggraciós, 
el diumenge 13 d'octubre. 
L'acte formava part de la trilo-
gia dedicada als presos polítics 
i també va consistir a recitar 
poemes d'en Ramon Folch per 
part del grup del Casal de San-

ta Eulàlia i la música de Paulí 
Peña i Marc Heras.
 Oriol Izquierdo, president de 
la Fundació Folch i Torres va 
parlar sobre l'obra i persona-
litat de l'homenatjat. Per aca-

bar l'acte, es va llegir una carta 
enviada per Jordi Turull, escrita 
explícitament per aquest dia. 
La seva germana Isabel, pre-
sent a l'acte, també va dirigir 
unes paraules als assistents.

El PSC Palau-solità i Plegamans 
presenta “Feina feta. L’obra 
pendent del Govern 2015-2019”

http://palausolitaplegamans.socialistes.catpsc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg

Projecte Estat del projecte Import Estat obra

Parc Infantil plaça Doctor Robert (proposta del Consell d’Infants). Aprovat 127.338,00 € Finalitzada

Parc amb tobogans al Parc de l’Hostal del Fum (Pres. Participatius) Fase final redacció 120.000,00 € -

Parc Ball de Gitanes: tirolina i piràmide per enfilar-se (a proposta dels joves) Aprovat 30.120,24 € Finalitzada

Parc Infantil a la Masia de Can Falguera Aprovat 30.498,00 € Finalitzada

Parc Infantil a Can Riera (carrer del Vent) Aprovat 81.622,00 € Adjudicada

Espai d’esbarjo per a gossos a La Pineda. Aprovat 45.166,20 € Pendent d'adjudicar

Espai d’esbarjo per a gossos i voreres a Can Falguera Aprovat 25.450,87 € Finalitzada

Nou vehicle més eficient per la Policia Local Aprovat 43.128,48 € Entregat

Obres de reurbanització del polígon de Can Cortès Nord Aprovat 1.292.109,39 € Finalitzada

Nova Biblioteca Municipal Fase final redacció 3.352.000,00 € -

Noves pistes de Petanca i Bitlles Catalanes Aprovat 172.825,84 € Pendent d'adjudicar

Dues places d'agent de Policia Local Aprovat Ppressupost 2019 En curs

Nova Plaça al Mas Pla amb pàrquing Aprovat 275.694,87 € En curs

Asfalt del Camí Reial (Zona P. Ind. Riera de Caldes) Aprovat 490.877,00 € Pendent d'adjudicar

Rehabilitació Torre Casa Folch Aprovat 299.002,43 € Adjudicada

Reparació, conservació i accessibilitat de voreres a diferents punts Aprovat 121.000,00 € Adjudicada

Projecte Renovació plaques del nomenclàtor Aprovat 211.745,50 € Pendent d'adjudicar

Projecte de millora de la Ronda Verda Avantprojecte 155.000,00 € -

Projecte Rotonda Av. Catalunya - C/Indústria Avantprojecte 750.000,00 € -

Ampliació vorera i enllumenat C/ Sant Galdric Avantprojecte 41.400,00 € -

Reurbanització Av Catalunya amb baixada del C/ Can Cortès Avantprojecte 250.000,00 € -

Nova Estació del Trenet de l'Hostal del Fum Redactat 32.000,00 € Pendent d'adjudicar

Teatre de la Vila: Nou projectes de graderia Redactat 25.000,00 € Pendent d'adjudicar

Cameres de videovigilància exteriors d'equipaments municipals Aprovat 18.000,00 € Pendent d'adjudicar

Masia Can Boada Vell: arranjaments varis Avantprojecte 25.000,00 € -

Comanda Templera: nou conveni i arranjaments vàris Redactat 10.000,00 € Pendent d'adjudicar

Masia de Can Maiol: arranjament teulada Avantprojecte 20.000,00 € -

Amb el nom “Feina feta. L’obra pendent del Govern 2015-
2019”, des del PSC de Palau-solità i Plegamans hem elaborat 
una eina composta d’un mapa interactiu i una taula per expo-
sar les inversions i noves millores a la vila pendents d’executar 
i endegades pel Govern liderat pel PSC entre els anys 2015-
2019, i que veuran la llum al llarg dels pròxims mesos.

Entra a la pàgina 
http://palausolitaplegamans.socialistes.cat
o escaneja aquest codi amb el teu telèfon.

Consulta l’eina i el
mapa de “Feina feta”!

El llistat 
de projectes
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La problemàtica dels 
senglars, vista pels experts

DIVULGACIÓ

El divendres, 11 d'octubre, la 
societat de caçadors L'Alzina 
de Palau-solità i Plegamans 
va organitzar una sessió de 
xerrades tècniques sobre la 
problemàtica de la incursió 
del senglar en les zones urba-
nes.   Per abordar el tema des 
de diferents punts de vista, es 
va convidar al teatre de la Vila 
a tres experts: a Josep Maria 
López, Cap de Secció d’Activi-
tats Cinegètiques i Pesca Con-
tinental; Jorge Ramón López, 
veterinari del Servei d’Ecopato-
logia de Fauna Salvatge; i Santi 
Ferrón, tècnic de la Federació 
Catalana de Caça. 
 Cadascun des de la seva 
àrea va abordar el títol de la 
jornada, Perspectives de futur 
en la gestió del porc senglar al 
Vallès Oriental i Occidental. El 
primer va ser López, que va 
desgranar l'evolució del pro-
blema en els darrers anys, evi-
denciant el creixement absolut 
de senglars a Catalunya. El va 

seguir López, veterinari, que es 
va centrar en el vessant sanitari 
delproblema, tant pel món ani-
mal com per les persones. I va 
tancar el caçador Ferron, que 
va exposar les condicions ac-
tuals de la caça a casa nostra i 
la necessitat de facilitar la feina 
als caçadors per tal augmentar 
la seva eficàcia contra aquest 
problema. 
 Joaquin Zarzoso, president 
de la societat L'Alzina, va la-
mentar, en declaracions a Rà-
dio Palau, que la majoria del 
públic fossin caçadors, ja que 
la intenció de la jornada, oberta 
i gratuïta per tot el públic, era 
precisament divulgar la pro-
blemàtica entre tota la pobla-
ció. Zarzoso va explicar que 
avui els caçadors estan gaire-
bé obligats per l'administració i 
els mateixos municipis a caçar 
set mesos a l'any, amb la des-
pesa econòmica i sacrifici fami-
liar que això suposa, i que no 
sempre tothom reconeix.

Voluntaris agraïts

Nou local i nou sistema de 
repartiment de Càritas

La solidaritat també és una 
assignatura que cal aprovar

HOMENATGE A FRANCESCA CASAJOANA

ACCIÓ SOLIDÀRIAEDUCACIÓ Francesca Casajoana, fins fa dos mesos coordinadora de Càri-
tas parroquial de PsiP, va rebre el 10 d'octubre un homenatge 
per part dels qui van ser amb ella voluntaris d'aquest servei. Els 
col·laboradors la van citar al bar Tapas, del carrer Estació, i li van  
fer entrega d'un quadre on s'hi podia llegir el següent text: 

La nova junta interparroquial 
de Càritas Palau-solità i Plega-
mans ja ha près les primeres 
decisions i ha dut a terme can-
vis importants en el sistema de 
repartiment d'aliments a les fa-
mílies necessitades del poble.
 El primer canvi ha estat 
deixar la nau del polígon de 
Can Cortès i instal·lar-se en un 
local del carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer, 5-7. Allà es fa ara el 
repartiment d'aliments al cen-
tenar de famílies que els Ser-
veis Socials de l'Ajuntament té 
identificades com a necessita-
des al nostre municipi.
 La recollida dels aliments és 
també una novetat respecte el 

que es feia fins fa uns mesos. 
Els dies de recollida segueixen 
sent el primer i tercer dimarts 
de cada mes, d'11 a 13,00 i de 
18,00 a 19,50. Ara, però, les 
persones que venen a recollir 
ho fan amb una hora concer-
tada, d'aquesta manera poden 
ser ateses individualment per 
un voluntari, que els ajuda a 
recollir el menjar que els per-
toca segons els seu perfil i ne-
cessitats. Aquesta disposició, 
tipus supermercat, dignifica la 
recollida i fomenta el contacte 
personal entre voluntaris i fa-
mílies, segons remarca la nova 
coordinadora del servei, Eulàlia  
Soley.

150 alumnes de 4t d'ESO de 
l'Institut Ramon Casas i Carbó 
i 30 de 3r d'ESO de l'Esco-
la Marinada tenen aquest any 
una assignatura que hauran 
d'aprovar al carrer. Es tracta 
del Servei Comunitari, una ini-
ciativa que els obligarà a pres-
tar 1.800 hores de servei co-
munitari durant el curs. 
 Es tracta d'un projecte de 
voluntariat que vol promoure 
que els alumnes de secun-
dària protagonitzin activitats de 
compromís cívic, aprenguin en 
l'exercici actiu de la ciutadania, 
i posin en joc els seus coneixe-
ments i capacitats al servei 
de la comunitat. Les entitats i 

equipaments adherits a aques-
ta experiència són l'Escola 
d'Adults; les escoles Bressol El 
Sol i Patufet; el Punt TIC; Càri-
tas; el Centre de dia Els Meus 
Avis; les escoles Can Periquet, 
Can Cladellas, Palau i Folch i 
Torres; la Biblioteca Municipal; 
Residencial Palau; l'Agrupació 
Sardanista; el Taller d'Arts; i 
Ràdio Palau. 
 El dilluns 28 d'octubre va te-
nir lloc al Teatre de la Vila l'acte 
de presentació de la campan-
ya d'aquest any (foto), on es va 
explicar als alumnes algunes 
de les opcions que tindran per 
dur a terme aquesta assignatu-
ra.

CONTA LA HISTÒRIA DE PALAU QUE: 
Surten d’unes mans que treballen molt 

i amb molt d’esforç
i per la gent del poble,
d’un cor nu i noble…

i mes gran que el castell de Plegamans,
amb una fortalesa  pròpia

i un coratge innat
i  amor ple, a vessar...
donat a petits i grans.

Francesca, ens ho has donat tot als Palauencs
Anims…per tothom,

Amor…per donar i vendre,
Heu sabut escoltar la veu del poble,

I això no es pot pas perdre.
Que mai aquí, ningú  ha lluitat, 

pel nostre poble i amb tan d’amor…
I es per això que avui els teus voluntaris

T’ho reconeixem amb orgull i honor.
Sempre amb tu Francesca:

Ens has ensenyat que, unint esforços
Per petits o grans, granets de sorra, 

que tots siguem,
TOTS SOM CÀRITAS!!!

perquè com a casa i a una família, cada granet de sorra suma!!

Amb molta estimació i agraïment, 
els sempre teus voluntaris de Càritas parroquial.

Gimnàstica i solidaritatLliçons sobre igualtat de gènere
DONES PER LES DONESFORMACIÓ INSTITUCIONAL

L'associació Dones per les Do-
nes va iniciar octubre amb una 
nova activitat, classes de gim-
nàstica hipopressiva. Les ses-
sions es fan a la sala Polivalent. 

Un cop cuidat el cos, les sò-
cies també van tenir temps de 
respondre a la crida solidària 
que va fer mossèn Prakash per 
recollir aliments per Càritas.

Els regidors i regidores de 
l'Ajuntament han rebut un cur-
set per incorporar la perspec-
tiva de gènere a la gestió mu-
nicipal. Al taller es van donar 

eines i estratègies bàsiques 
per al disseny de polítiques 
públiques amb perspectiva de 
gènere, així com els recursos i 
els serveis per aplicar-los.



novembre 2019novembre 2019 SECTOR JOVESECTOR JOVE 2726

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 

(si llamas departe del Infor-
matiu, 15% dto. en cocinas 

y baños)

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

Reformes integrals, manteniments i construcció d'obra nova
Qualitat, bon preu i millor servei            informació: 656 960 002

Demani 
pressupost 

sense 
compromís

Pintura de fachadas 
Interiores de viviendas y locales

Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654       - Palau-solità i Plegamans
TALLER
Aprendre a mirar cap a l'interior 
en un món ple de pantalles
G. D. -- El 21 d'octubre, l'Espai 
Jove Escorxador va fer una 
sessió de portes obertes per 
al taller "Respira". Adreçat a 
joves d'entre 12 i 19 anys, té 
l'objectiu de treballar l'autoco-
neixement i autopercepció en 
una etapa com l'adolescència, 
que comporta una presa de 
decisions difícil en un entorn 
molt competitiu i ple de pan-

talles que ens fan centrar en 
l'exterior. Vanesa Queral i Síl-
via Palou, les formadores del 
taller, utilitzen tota mena de di-
nàmiques de grup per facilitar 
l'obertura emocional i que no 
hi hagi cap classe de prejudici 
dins el grup. A la imatge podeu 
veure els joves ballant durant la 
sessió de demostració.

@yasi.matzi

G. D. -- La palauenca Yasmín 
El Jilali organitza una exposició 
d'art a la Sala d'Exposicions 
de Can Cortés entre el 5 i el 
12 de novembre. Des de pin-
tures al més pur estil Banski, 
fins a dibuixos que semblen 
extrets d'un còmic de Marvel, 
l'exposició està constituïda 
per versions lliures del quadre 
'Juan Baptista', que Leonardo 
Da Vinci va pintar el 1503. Els 
quadres exposats són obra de 
10 artistes del municipi, Valèn-
cia i Barcelona. També n'hi ha 
una de la jove estudiant. 
   Yasmin és alumne del bat-
xillerat artístic de l'INS Ramon 
Casas i Carbó. Ha fet el seu 
treball de recerca per tractar de 
definir què és l'art avui dia, tant 
per les galeries, com per als 
observadors i aficionats. Per 
extreure conclusions, ha dut a 
terme enquestes a professio-
nals i experts, i una exposició 

on els assistents podran votar 
quins elements dels quadres 
els criden més l'atenció. La 
jove ha organitzat l'exposició 
amb l'ajuda del seu tutor, Llu-
ís Rodríguez; de Roser Alegre, 
de Palau Avança, que va ges-
tionar l'espai, i de l'Espai Jove 
l'Escorxador, que va facilitar els 
marcs.

Interpretant Leonardo16 grups inscrits 
al Palau Ressona
G. D. -- Aquest any se celebra 
la XV edició del concurs Pa-
lau Ressona, organitzat per la 
Regidoria de Joventut i l'Espai 
Jove l'Escorxador, que acull a 
grups d'arreu de Catalunya. 
El període d'inscripcions es va 
tancar el 25 d'octubre, amb 
un total de 16 grups inscrits, 4 
més que la darrera edició. 
 El procés de selecció dels fi-
nalistes es fa segons criteris de 
musicalitat, originalitat, projec-
ció i posada en escena. També 
compta la inclusió de la pers-
pectiva feminista. La final tindrà 
lloc el dia 16 de novembre a 
la Sala Corral de l'Espai Jove 
l'Escorxador, on cada finalista 
disposarà de 20 minuts d'ac-
tuació per defensar en directe 
la seva candidatura.

Salta, però segur
G. D. -- L'Espai Jove l'Escor-
xador, entre el 16 d'octubre i 
el 8 de novembre, realitza un 
taller de Parkour per als joves 
que vulguin aprendre la tèc-
nica necessària per practicar 
aquest esport d'una forma 
segura i correcte per evitar 
lesions i situacions de perill. 
L'activitat ha reunit a un grup 
de 10 joves que cada dime-
cres i divendres, de 17,00 a 
19,00 fan salts com cangurs 
per diferents indrets del poble.

L'IES Ramon Casas acull un 
torneig estatal de Nintendo 
GUILLEM DELÁS -- Qui ha dit 
que a l'institut no es pot jugar 
a videojocs? El cap de set-
mana de l'11 al 13 d'octubre, 
l'IES Ramon Casas i Carbó 
va acollir el torneig nacional 
Smash La Cúpula, organitzat 
per Smash Bros Spain, que 
va comptar amb l'assistència 
de 106 persones d'arreu de 
l'Estat espanyol i més de 100 
visualitzacions en streaming al 
canal Twitch de l'organització.

L'esdeveniment 'gamer' va 
començar el divendres a les 
19,00 amb un petit torneig per 
escalfar motors i trencar el gel 
a cops de puny virtuals. A més 
a més, els jugadors portaven 
les seves Nintendo Switch i es 
batien en duel els uns contra 
els altres en la zona 'free to 
play', una sala habilitada per 
tots aquells assistents que vo-
lien practicar fora de la compe-
tició. Com diu l'organització, és 
"una ocasió perfecta per poder 
jugar amb molta gent de dife-
rents parts d'Espanya, millorar 
el teu nivell i fer amics." 

L'esperada final que va 
congregar als 10 millors juga-
dors d'Espanya i a 5 joves que 
s'havien classificat prèviament, 
en torneigs d'arreu de l'Estat. 
L'últim competidor, Aleix Bri-
ansó, es va decidir al municipi, 
en una mini classificació du-
rant la segona jornada, en la 

VIDEOJOCS CONCURS MUSICAL

PARKOUR

EXPOSICIÓ

QUÈ ÉS SUPER 
SMASH BROS ULTIMATE? 

És un videojoc on el juga-
dor pot escollir el seu lluita-
dor preferit entre múltiples 
personatges de Nintendo.

qual també van participar els 
palauencs Iker Gozálvez i Aitor 
Maraver. Els 16 classificats van 
jugar durant hores fins que el 
diumenge 13 a les 17,30 Javier 
Ureña, de València, es va pro-
clamar el campió nacional. 

El torneig s'ha organitzat a 
PsiP gràcies a la iniciativa d'al-
guns membres de les entitats 
FanCon i El Racó del Gollum, 
que formen part de la comuni-
tat Smash Bros Spain. L'orga-
nització va valorar que la sala 
d'actes de l'institut és un espai 

gran per poder acollir a tots 
els assistents. Així mateix, el 
fet que es tracti d'un municipi 
i no d'una ciutat, els va per-
metre obrir tota la nit. Fins i tot 
32 persones es van quedar a 
dormir a l'institut, la qual cosa 
no va agradar a molts 'players', 
que havien de dormir i jugar a 
la mateixa sala. 

Smash Bros Spain ha que-
dat satisfet amb l'acollida que 
ha tingut Smash La Cúpula i, 
per tant, no tindrien inconve-
nient en tornar a repetir. Això sí, 
van lamentar la difícil comuni-
cació amb Barcelona i la poca 
freqüència del transport públic, 
cosa que el cooperativisme de 
la comunitat 'gamer' va resol-
dre fent que molts dels juga-
dors locals acollissin a d'altres 
a casa seva.

@SmashBrosSpain
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Construcción 
y reforma de piscinas

Sistemas de 
filtración 

 Electrolisis salina

Bombas de calor 

Cubiertas

VK PISCINAS

Victor - 647 068 303  .        
 vk.piscinas@gmail.com
Palau-solità i Plegamans

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

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

Can Cortès ha acollit aquest 
octubre dues exposicions. La 
primera va ser 'En els seus 
tretze són tretze', emmarcada 
dins l'Any Joan Brossa i des-
tinada a commemorar els 100 
anys del naixement de l'artista 
català. L'exposició presentava 
13 facsímils amb poemes vi-
suals de l'autor que s'acom-
panyaven de 13 poemes es-
crits amb la finalitat d'establir 
un joc de correspondències 
entre la paraula i la imatge. Els 
poemes de Brossa van ocupar 
l'auditori de la masia des del 4 
d'octubre fins al 30. 
 La segona es va inaugurar el 

divendres 18 i va estar dispo-
nible fins al dijous 31. Es trac-
ta de la mostra d'aquarel·les 
de Marie Vanderlinden titulada 
'Travessant els anys' (foto). 
Aquesta exposició, organitza-
da per Adelheid de Boulle, filla 
de l'artista, i amb la col·labo-
ració del Taller de les Arts, feia 
un repàs cronològic per l'obra 
de l'autora, des dels inicis 
més figuratius fins a l'expres-
sió abstracta. La mostra es 
va inaugurar el divendres 18, 
amb presència de la mateixa 
pintora. Les dues exposicions 
comptaven amb el suport de 
l'Ajuntament de PsiP.

Els Tabulaencs, el grup de per-
cussió de Palau-solità i Ple-
gamans, va convocar el 19 
d'octubre el seu tercer Corre-
canyes, una trobada que com-
bina timbals, ball i cervesa. La 
festa va reunir tres grups de 
percussió convidats pels orga-
nitzadors. A la plaça del carrer 
Comerç s'hi van aplegar els No 
m'atabalis, de Sant Feliu de 
Codines, els Drums Batuka-
da, d'Esplugues de Llobregat, 
i els palauencs de Candombe 
Bantú. 
 Les tres formacions van anar 
desfilant fins a la plaça de la 
Vila, passant pels carrers An-

selm Clavé iEstació. Uns i altres 
s'alternaven fent sonar els seus 
tambors davant de les parades 
de cervesa i aperitiu que cada 
local col·laborador havia pre-
parat per rebre la comitiva. 
 Els Tabulaencs s'encarre-
gaven que tot rutllés, i no van 
deixar sentir els seus ritmes 
fins a la traca final. Els amfi-
trions s'hi van ajuntar quan tots 
els grups van arribar al final del 
recorregut, fent sonar també 
els seus tabals. 
 La festa va ser un èxit de 
públic, la qual cosa fa pensar 
que l'any vinent podrem gaudir 
d'una nova edició.

L'Associació Country Can Fal-
guera va celebrar el seu desè 
aniversari el diumenge 27 d'oc-
tubre amb una marató de ball i 
una paella popular. Durant tres 
hores, des de les 11 del matí 
fins a les 2 del migdia, els afi-
cionats a aquest ball de saló 
van lluir botes, barrets i ritme 
a la plaça de Ca l'Estruch. Van 
ser un total de 56 cançons que 
van posar a prova la resistència 
dels 'cowboys' i les 'cowgirls' 
palauencs. En acabar, un bon 
plat d'arròs per recuperar for-
ces i una sobretaula on no va 
faltar tampoc la música.

Brossa i aquarel·les a Can Cortès

Cervesa, ball i batukada

10 anys de 
country
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Una tragèdia que 
no s'ha d'oblidar

"El problema principal va ser 
l'estrenyiment de la llera a la 
corba que hi havia a la riera 
al principi del municipi la qual 
contenia el cabal, fent-ho pu-
jar fins a sobrepassar la vorera 
de la llera", segons Santi Lum-
breras, vicepresident de l'AVV 
de La Pineda i damnificat de la 
riuada que el 10 d'octubre del 
1994 va anegar el barri de La 
Pineda i va causar la mort d'El-
vira Herrando, de 70 anys, i de 
la seva filla Teresa Guillamot, 
de 46. "Va baixar una trom-
ba d'aigua en trencar-se els 
taps, originats per la malesa 
arrossegada per la riuada, als 
ponts de Caldes de Montbui i 
Torre Marimon, agreujada per 
l'arrossegament de dos-cents 

arbres abandonats a la llera 
de la riera procedents de la 
construcció de la depuradora 
de Caldes", explica Lumbre-
ras, que va deixar constància 
de la tragèdia en la crònica del 
Palau Informatiu de novembre 
d'aquell any (pàgina següent).
Va ser una jornada dramàtica, 
en la que tot el poble es va bol-
car en ajudar els veïns afectats. 
Un cop va passar l'ensurt va 
començar la lluita per la cana-
lització. L'Associació de Veïns 
de La Pineda va començar una 
sèrie d'accions per reivindicar 
el condicionament de la llera 
del riu. Fins i tot van arribar a 
acampar dos dies a la plaça 
de Sant Jaume. Finalment, 
l'Agencia Catalana de l'Aigua 

El 10 d'octubre de 1994 Eu-
sebio Fernández va tornar a 
nèixer. Intentant salvar la vida 
de l'Elvira i la seva filla Tere-
sa quasi perd la seva. Se li 
barregen els records quan li 
pregunten per aquells fets. 
Llavors tenia 50 anys. 
 Des del balcó de casa seva, 
al carrer Cirera, 4, del barri de 
La Pineda, descriu com va 
veure les dues veïnes 
sortin de casa. "Es 
van entretenir a tan-
car les portes i l'ai-
gua cada cop baixa-
va amb més força", 
recorda.
 Ell i un altre noi 
que els ajudava en 
el taller de casa van 
sortir per auxiliar-les. 
"L'aigua ens arriba-
va pels genolls, era 
molt difícil aguan-
tar-se dret i per això 
vaig pensar que, si no les aju-
dava, no podrien arribar fins a 
la riba". L'Eusebio va arribar 
fins a les dues dones i els va 
dir que s'agafessin a ell. "La 
dona gran no volia agafar-se, 
la seva filla em va agafar pel 
braç i jo vaig estirar de la seva 
mare. Però la senyora gran 

es va desmaiar, vaig veure 
que tenia els ulls en blanc, i 
llavors es va deixar anar del 
tot i se la va endur l'aigua". 
El cabal, cada cop més alt, 
els va arrossegar fins a un pi. 
L'Eusebio i la dona s'hi van 
agafar. El noi del taller tam-
bé hi era, però va aconseguir 
emparrar-se a la part alta de 
l'arbre.

Francisco, fill de l'Eusebio, va 
seguir tota l'escena des del 
costat de les cases properes. 
"Els vaig dir que no es mo-
guessin, que anava a buscar 
ajuda, però quan va arribar 
la gran onada provocada pel 
trencament del pont de Cal-
des, els va anegar i se'n va 
endur la dona", recorda el fill, 
llavors amb 21 anys.

 "Vaig aconseguir 
una corda i amb l'aju-
da d'un veí vam po-
der arribar fins al meu 
pare." "Quan vaig 
voler emparrar-me a 
l'arbre vaig veure que 
estava atrapat pels 
peus, tota la brossa 
que arrossegava l'ai-
gua m'havia fet un 
garbuix que em tenia 
lligat a l'arbre," recor-
da Eusebio.
 "Vam trigar una hora 

i mitja en treurel, fins que no 
va baixar el nivell i tallar to-
tes les branques i matolls 
que li havien destrossat els 
turmells", explica Francisco. 
No va aconseguir salvar les 
dones però l'Eusebio va tenir 
sort i encara és viu per expli-
car-ho.

"La dona gran es va desmaiar i es va 
deixar anar del meu braç"

25 ANYS DE LA RIUADA MORTAL EUSEBIO FERNÁNDEZ, L'HEROI DE LA PINEDA

A dalt i al centre 
en blanc i negre, 
aspecte que pre-
sentava el carrer 
Marina després 
de la riuada. Da-
vant del número 
14 s'aixecava, just 
a tocar de la ma-
teixa riera, la casa 
on vivien les dues 
dones mortes (da-
munt d'aquestes 
línies). A la dreta, 
l'esplanada de 
la paperera Pere 
Pons SA total-
ment coberta per 
l'aigua.

foto: margarita prades foto: margarita prades

foto: margarita pradesfoto: margarita prades

El 10 d'octubre del 1994 un fort aiguat va desbordar 
la riera de Caldes al seu pas pel barri de La Pineda. Va 
anegar cases, tombar murs, i es va emportar la vida 
de dues veïnes, Elvira Herrando i la seva filla Teresa 
Guillamón. 25 anys després, als veïns del barri enca-
ra els preocupa que aquell malson es pugui repetir.

foto: pere pons sa

Eusebio i la seva dona, 
Montse, el 7 de març 

del 2000, quan va rebre 
la medalla d'Honor de 

Palau-solità i Plegamans. 
Els acompanya la llavors 
alcaldessa, Teresa Padrós. 

Eusebio al costat del pi al qual va estar agafat durant una hora i mitja després d'intentar salvar les seves veïnes.

(Passa a la pàgina següent)

pep puig
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TERRENO en Can Falguera de 390 m. 
Bien situado.  97.000€ 

CASA Can Falguera. 90 m2. 3h 1b.  
600m de jardín 225.000€ 

PISO en el centro de Palau. 80 m. 3 
hab. Buen estado.  155.000€ 

PISO en el centro de Palau. 85 m. 3 
hab. Pta baja con jardín.  165.000€ 

3332

CASA EN CAN FALGUERA 240m2. 5 
h. 2 baños. Buen estado. 285.000€ 

CASA en Can Duran 140 m2. 400 m. 
Buardilla y garaje 40m  240.000€ 

PISO EN VENTA Cerca del colegio. 80 
m2. Totalmente ref. 139.000€ 

CASA en el centro de Palau. 85 m2. 3 
h. Jardín. A reformar 250.000€ 

Pàgina del Palau Informatiu de novembre de 1994 amb la crónica dels fets de Santi Lumbreras, fundador de 
la revista i veï de  La Pineda.  A dalt, el magatzem de paper de Pere Pons SA totalment anegat per l'aigua.

foto:  pere pons sa

(Ve de la pàgina anterior)

(ACA) va destinar 1.500 milions 
de pessetes (uns 9 milions 
d'euros) a canalitzar la riera al 
seu pas per PsiP.
 Malgrat això, 25 anys des-
prés encara hi ha qui pateix 
perquè aquella catàstrofe es 
pugui repetir. Josep Carreras, 
president de l'AVV de La Pine-
da, en declaracions al progra-
ma 'El meu carrer' de Ràdio 
Palau, va confessar que "no 
tenim la confiança que allò no 
torni a passar. De La Pineda 
en amunt, la riera és una sel-
va". Josep Cuyàs, president de 
l'ADF de Palau, expressava el 
mateix temor: "Si no s'hi posa 
mà, si ve una riada gran, ja hi 
tornarem a ser".
 Els veïns reclamen que 
l'Ajuntament de PsiP passi al 
davant i demani tant a Caldes 
com a la mateixa ACA la neteja 
de la llera. Jordi Plaza, regidor 
de Medi Ambient, explica que 
"les converses amb l'ACA són 
difícils, per què et diuen que no 
tenen diners i que ens n'enca-
rreguem nosaltres, per això el 
que volem fer és fer un front 
comú amb l'Ajuntament de 
Caldes per pressionar junts". 
 Plaza reconeix que "la riera 
està malament, sí, però que la 
canalització actual fa molt més 
difícil que es pugui repetir una 
riada com la del 94". L'Ajunta-
ment", explica el regidor, "vol 
fer un estudi per dissenyar un 
pla de manteniment de la rie-
ra, però encara no sabem si 
es farà a través de la Diputa-
ció o a qui se li encomanarà". 
L'estudi no té data però la pre-
visió és posar-lo en marxa en 
els mesos vinents. "Nosaltres 
estem al costat dels veïns i fa-
rem el que estigui en les nos-
tres mans, però si Caldes no fa 
també la seva part, no estarem 
mai segurs al cent per cent", 
acaba sentenciant Plaza.
 Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent el que va passar el 1994, i 
recordar també que ja 32 anys 
abans, el 1962, la riera va mos-
trar la seva fúria al pas per PsiP. 
Cal ficar tots els mitjans i recur-
sos perquè en aquest cas no 
es faci bona la dita.

EspEcialistEs En tot tipus dE parquEt
Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 

| Portes lacades | Tarimes d’exterior

PORTES A MIDA

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

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat
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Fotos de família
Aquest mes passat s'han po-
sat en marxa ja definitivament 
totes les competicions oficials 
dels esports majoritaris on 
Palau-solità i Plegamans hi té 
representació. A excepció del  
ACB Palau, que ho farà a finals 
de novembre, els clubs pa-
lauencs han presentat oficial-
ment totes les seves seccions 
i s'han fet la tradicional foto de 
família.
El més multitudinari i sorollós, 
sens dubte, és l'Hoquei Club 
Palau que va fer la seva gal·la 
de presentació de tempora-
da el divendres 11 d'octubre 
al pavelló Maria Víctor. Per la 
pista del vell edifici van desfilar 
238 jugadors, integrants del 
total de 35 equips que l'HC 
Palau té en diferents edats i 
categories. Per fer rodar tots 
aquests patins, el club compta 
amb una plantilla de 25 entre-
nadors i 30 delegats.
 Atès el volum de practicants, 
el següent club palauenc és 
el de futbol sala, que amb els 
seus 20 equips aplega un to-
tal de 206 esportistes. El CFS 
Palau presenta 18 formacions 

federades (16 masculines i 
2 femenines) i 2 d'escolars. 
El cos tècnic està format per 
25 entrenadors, que estan 
coordinats amb 18 delegats 
de camp. El club, que es va 
presentar oficialment a la pis-
ta nova del pavelló el passat 
4 d'octubre, compta amb un 
coordinador general que actua 
d'enllaç entre la Junta i el grup 
de 20 pares delegats.
 L'altre futbol, el gran, mou 
gairebé el mateix nombre de 
gent. El Futbol Club Palau 
té 197 jugadors i jugadores 
(aquest any incorpora un equip 
femení en categoria aleví). 
L'equip amfitrió de l'estadi mu-
nicipal Franscesc Serracanta 
va muntar un show amb mú-
sica en directe per presentar, 
el 25 d'octubre, els seus 14 
equips, que competeixen en 
9 categories. Un equip de 41 
persones, entre tècnics, dele-
gats i personal de club, s'enca-
rreguen que la pilota rodi cada 
cap de setmana al cap munici-
pal.
 La foto de família que falta en 
aquesta pàgina és la de l'ACB 

Palau. La nova Junta del club 
de bàsquet contempla el 23 
de novembre com a data de 
presentació oficial, però en-
cara estava per confirmar al 
tancament d'aquesta edició. 
El basquet a casa nostra mou 
102 jugadors, compten els ve-
terans, l'escola i els 7 equips 
que juguen lliga regular de la 
seva categoria. La plantilla tèc-
nica és bastant més curta que 
la de l'hoquei o la del futbol, 
només 10 entrenadors per di-
rigir i coordinar el joc a la pista 
nova del Maria Víctor. L'ACB 
Palau compta a més amb una 
vintena de persones que col·la-
boren amb el club en l'àmbit 
administratiu i com a delegats.
 Aquest àlbum multitudinari 
és un reflex de l'excel·lent salut 
esportiva que té el nostre po-
ble, salut que es veu reforça-
da amb la pràctica de molts 
altres esports no tan aparato-
sos fotogràficament però tan 
rellevants com l'atletisme, el 
patinatge artístic, el disc vola-
dor, l'excursionisme, les arts 
marcials, el pàdel, el tenis i fins 
i tot les bitlles catalanes o la 

PRESENTACIONS DELS CLUBS PALAUENCS

Bon paper dels més 
petits i marcadors 
justos pels més gran

ACB PALAU

IVAN LÓPEZ .- Els jugadors i ju-
gadores de l’ACB Palau van 
començar la competició el 
passat 6 d’octubre, a excepció 
del Sots 21 On Tour que va co-
mençar la jornada següent. Els 
primers partits que es van dis-
putar a Palau van deixar bones 
sensacions, tot i que alguns 
equips no van aconseguir as-
solir la victòria.
 Després de 4 jornades dis-
putades s’ha detectat que els 
equips més petits tenen millors 
resultats que els grans del club, 
que pateixen més i obtenen re-
sultats més igualats. Tot i això, 
des del club es mostren opti-
mistes amb el treball realitzat 
pels equips, ja que hi ha partits 
en els quals es perd però el ni-
vell i el joc són bastant bons.
 El primer equip del club, el 
Sots 21 On Tour, ha jugat qua-
tre partits, aconseguint dues 
victòries i dues derrotes. Tot 
i portar un partit menys que 
alguns dels seus adversaris 
tenen una bona posició a la 
taula classificatòria, situant-se 
a la meitat. Després de cele-
brar-se la cinquena jornada el 
passat 27 d’octubre, l’equip 
es col·loca en sisena posició, 

empatats en punts amb els 
cinquens i quarts. Sí que és 
cert que els seus resultats són 
bastant ajustats, amb victòries 
i derrotes per poca diferència al 
marcador. Això demostra que 
els jugadors del primer equip 
competeixen en una lliga ajus-
tada.
 El mini masculí també està 
fent un molt bon inici de tem-
porada. Després de jugar 
l’últim partit contra el Caldes 
de Montbui, la jornada 4 dis-
putada el 6 d’octubre, l’equip 
segueix invicte i, per tant, líder 
de la classificació. En tots els 
partits han demostrat un bon 
nivell, tot i que no es confien, 
ja que saben que han de seguir 
treballant per mantenir la seva 
posició.
 Això no obstant, la resta 
d'equips també està treballant 
per estar a la part alta de les 
seves respectives classifica-
cions. Són molts els equips 
que han experimentat una mi-
llora respecte a la temporada 
passada. Per aquest motiu, 
des del club fan una valoració 
positiva i optimista de cara a la 
fase regular, que començarà a 
inicis de l'any vinent.
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Informació al canal de Telegram - ANC PALAU o bé a -  
t.me/Palau_xR. Contacte a - palausolitaplegamans@assemblea.cat  

 
Les Marxes per la LLIBERTAT han estat un èxit aclaparador 24 km de 
llargada plens de gent -  8 km ocupats per cada columna a l’hora d’entrar 
a Barcelona. Una resposta popular i contundent de país per la 

LLIBERTAT   i la 
INDEPENDÈNCIA 
 

 

El més ràpid de la Milla Urbana de Caldes

Primera prova superada camí d'Europa

CLUB ATLÈTIC PALAU

HOQUEI FEMENÍ

Després de la ressaca espor-
tiva que va significar l'èxit del 
1r Cros Popular Atlètic Palau, 
toca tornar al dia a dia i conti-
nuar amb els entrenaments per 
complir els objectius d'aquesta 
temporada. 
 Durant aquest octubre, els 
corredors del Club Atlètic Pa-
lau han participat a diverses 
proves, però el més destacat 
ha estat, sens dubte Pedro Ar-
cos, que va participar en la IX 
Milla Urbana de la Festa Major 
de Caldes. Pedro, a la foto amb 
la seva filla, va fer un temps de 
5′ 050″ i no només va guanyar 
la seva categoria, la de vete-
rans, sinó que va aconseguir el 
millor crono absolut de la pro-
va. Un gran resultat per aquest 
atleta, que fa temps que arros-
segava lesions que li impedien 
assolir bones marques. 
 Altres participacions del Club 

han estat la de Mati Meneses i 
Rafa Subirats a la Salomon Ul-
tra Pirineu 201. Mati i Rafa van 
córrer la Mitja Pirineu (19 km) i 
al Trail Pririneu (56 km) respec-
tivament. Un grup de 12 socis 
van participar també a la Rural 

Trail Bigues i Riells. Diversos 
corredors del CAP van estar 
presents als 100 Kilòmetres 
de Caldes, cita solidària amb 
la lluita contra el càncer i que 
alguns van aprofitar per col·la-
borar amb la causa.

El partit contra el Telecable 
Gijón HC va començar amb 
un ensurt. No havia passat ni 
un minut que les asturianes ja 
s'havien avançat en el marca-
dor. Però va ser això, un es-
glai. Al cap de cinc minuts les 
lleones del Generali HCPalau ja 
guanyaven per 2-1 aquest pri-
mer partit de la fase de grups 
de la Copa d'Europa d'Hoquei 
Femení. 
 El pavelló Maria Víctor es va 
omplir, com ja és habitual en 
els partits importants del HC 
Palau. A les 20.00 del dissabte 
26, quan va començar el matx, 
ja costava trobar un seient buit 
i més d'un va haver de seguir 
el matx des de les portes del 
fons de la pista o assegut a les 
escales de la grada. Aquest 
primer partit enfrontava a les 
dues rivals més fortes del grup, 
les dues candidates a passar 
a la següent fase, la Final Four 
que decidirà qui són les cam-
piones d'Europa 2020. 

 L'HC Palau va acabar im-
posant-se per un clar 5 a 1, 
un marcador inesperadament 
contundent fins i tot per les 
mateixes jugadores de l'equip 
local, ja que el Telecable (cinc 
cops guanyadores de la Copa 
d'Europa femenina) és el rival 
a batre en aquest grup. Però 
sembla que aquest any les pa-
lauenques estan decidides a 
què no se'ls escapi el títol que 

la temporada passada els va 
arrabassar el CP Voltrega en la 
final de Manlleu. 
 La mateixa seguretat de-
mostren en la Lliga regular, on 
han guanyat els 4 partits jugats 
fins ara, amb l'espectacular xi-
fra de 19 gols a favor i només 3 
d'encaixats. Ara són segones, 
però amb dos partits menys 
que les líders, precisament les 
noies del CP Voltregà.

Tant guanyat 
com perdut

'Les de l'hoquei' 
seguiran 'vivint'
a PsiP

L'equip de bitllets catalanes 
de PsiP, els Va Tornem-hi, han 
iniciat la Lliga Barcelona. El 6 
d'octubre (foto superior) van 
jugar dues partides a Castellar 
del Vallès, perdent la primera 
contra el Guinardó i guanyant 
la segona contra el Termites 
A.  El 20 d'octubre van jugar 
dues partides més, aquest cop 
a Poblenou (foto inferior). En la 
primera partida van superar al 
Termites C i en la segona van 
perdre contra els amfitrions, 
el Poblenou A. La palauenca 
Candi Fernández va ser esco-
llida millor bitllaire femenina de 
la jornada.

TV3 i Netflix han anunciat que 
'Les de l'hoquei' tindrà una 
segona temporada. I les pro-
tagonistes seguiran 'vivint' a 
Palau, com així ho confirma el 
conveni que l'Ajuntament ha 
signat amb la productora Bru-
tal Media per tal de seguir fent 
ús de les instal·lacions i serveis 
municipals en el rodatge de la 
nova temporada. La producto-
ra costejarà  les despeses ex-
traordinàries de la filmació de la 
primera temporada, un total de 
6.858,18 euros, i de les que es 
puguin generar durant la gra-
vació dels nous capítols.

BITLLES CATALANES

SERIE DE TV3
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Residencial Palau 
Residència Geriàtrica 
 

Avinguda Catalunya, 264- 266 
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) 
Telèfon 93 147 90 00 
Fax 93 147 90 02 
e-mail: info@residencialpalau.com 

Actualitat Residencial Palau 

La postal de Nadal de Residencial Palau  
 

Un any més participem en el concurs de postals de Nadal que organitza ACRA (l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials). Aquest any volem que la postal de Nadal que 
representa a Residencial Palau sigui fruit de la colaboració entre els nostres residents i els 
seus familiars i amics.    

Desde que tenim ús de raó 
hem escrit i enviat postals 
per felicitar el Nadal als 
nostres éssers estimats. Va 
ser l’ideòleg anglès Sir Henry 
Cole que a l’any 1843 va 
iniciar aquesta tradició amb 
la seva primera postal. 

El que s'acostumava a fer en 
aquella època era escriure 
una petita carta amb els 
millors desitjos per al 
destinatari de la missiva, però 
això es feia molt farragós 
quan s’havien d’escriure 
moltes felicitacions. 

Donades les dificultats per 
elaborar tantes cartes, Sir 
Henry Cole va encarregar a 
un amic seu, el pintor i dibuixant John 
Callcott Horsley, que dissenyés una 
targeta amb motiu nadalenc, que 

posteriorment portaria a 
una impremta per treure’n 
copies i així estalviar-se 
escriure a ma totes les 
felicitacions de Nadal. 

Això va significar una idea 
revolucionaria perquè poc 
a poc es va anar estenent 
pels diferents territoris, 
editant i imprimint postals 
en sèrie, donant origen a la 
tradició nadalenca tal i com 
la coneixem avui dia. 

Veniu a visitar-nos a 
Residencial Palau! Farem 
moltes coses! 

A Residencial Palau vivim la 
vida intensament. 

Podeu veure les fotos a la nostra pàgina 
de Facebook: 
www.facebook.com/residencialpalau
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Fax 93 147 90 02
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   NITS D'AGOST
            Grup “EL CIERVO” de Sabadell 

                24 de novembre a les 18,30
                          Al Teatre de la Vila        

Laura Gómez, cinquena d'EspanyaJazmin Arjona es penja el bronze
PATINATGE ARTÍSTICSUPERCOPA DE JUDO 

Laura Gómez Funes, patinado-
ra palauenca del Club Patinat-
ge Artístic Palau, ha obtingut la 
cinquena plaça al Campionat 
d'Espanya Infantil 2019, ce-
lebrat a Saragossa el 18 i 19 
d'octubre.
 Durant el Campionat, la Lau-
ra va competir amb les millors 
d'Espanya i va demostrar un 

gran talent individual, amb dos 
balls d'excel·lent qualitat, en 
una final apassionant i d'altís-
sim nivell.
 Amb aquest resultat, i des-
prés del bronze al Campionat 
de Catalunya, la Laura tanca la 
seva etapa a la categoria infan-
til amb una magnífica tempora-
da.

Dissabte 12 d’octubre, el Po-
lideportivo Trinquete Mendi-
llorri en Pamplona, va acollir 
la VII Supercopa de Espanya 
de Judo Absoluta de Pamplo-
na-XXVI Torneo Internacional 
de Judo San Fermin. La pa-
lauenca Jazmin Arjona (segona 
per la dreta),  representant del 
club Cerdanyola Gym Valles, 

va guanyar el bronze. Les dues 
primeres lluites les va guanyar 
contra les contrincants locals 
de Navarra i País Vasc. En la 
semifinal va perdre contra la 
judoka de Madrid que es ac-
tualmente la primera del ran-
quing Nacional. Va lluitar per 
la medalla de bronze contra la 
judoka Valenciana.
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LLIGA FOTOGRÀFICA ARTS & FOTO

Ombres

Arts&Foto és un grup d’aficionats a la fotografia que es 
reuniex cada dimarts, de 20 a 22 hores, al primer pis 
de la Sala Polivalent, en Camí Reial,142 a Palau-solità i 
Plegamans. Si voleu més informació sobre les activitats 
que fem i com integrar-vos envieu-nos un correu elec-
trònic a artsifoto@gmail.com.

El tema d'aquest mes ha estat “Ombres”. Es tractava de realitzar una foto on les ombres tinguin 
un paper rellevant.  Sobre tot s’han aprofitat les formes geomètriques creades per la llum solar 
en un entorn urbà, i també s’han aconseguit composicions originals utilitzant llum artificial.

1r classificat /  Joan Suñé -  Triangles1r classificat /  Joan M. Guimerà -  Entre ratlles

3r classificat /  Adeleid de Boulle
Reixes i rombes

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

Homenatge als subcampions d'Europa
DISC VOLADOR

Gerard González, Pau Segalés, 
Laia Tió i Clàudia Bernabé van 
rebre l'homenatge de l'Ajunta-
ment de PsiP pel fet d'haver-se 
proclamat subcampions d'Eu-
ropa Sub 20 mixta amb la se-
lecció espanyola. 
 Acompanyats pels seus fa-
miliars, van ser rebuts per una 

àmplia representació de regi-
dors, encapçalats per l'alcalde, 
Oriol Lozano. Durant l'acte es 
va projectar un vídeo de resum 
de l'actuació dels quatre pa-
lauencs en el campionat euro-
peu i se'ls va fer entrega d'un 
lot de productes de la comar-
ca.
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El CEPSIP 
s'escapa al 
Pirineu aragonès

EXCURSIONISME

El 4 i 5 d'octubre, diversos 
membres del Club Excursionis-
ta de Palau, acompanyats per 
socis del Centre excursionista 
de Santa Coloma de Farners 
van fer una sortida cap al Piri-
neu aragonès. La primera pa-
rada va ser Baños de Pantico-
sa, on van acampar per passar 
la nit. L'endemà, la jornada va 
començar a les 07.00 amb les 
primeres llums. El primer cim 
de l'agenda era el Garmo Ne-
gro, de 3066 metres, que un 
cop superat va donar pas al pic 
Algas N, de 3023 metres d'al-
titud. D'aquest peculiar cim, 
que segons els últims mesura-
ments no compleix els requisits 
per a ser considerat pic, neix 
la cresta que va dirigir els ex-
cursionistes cap als pics Algas 
(3034 m.) i posteriorment cap 
al cap a la cresta en què aca-
ba amb la petita ascensió al pic 
Argualas (foto).

Xerrada Prevenció de violències de gènere dirigit a famílies 
Hora: 19:00h
A càrrec de: Candela Cooperativa 
Inscripcions a: joventut@palauplegamans.cat

Unides contra la violència masclista! 
Inauguració del mural feminista, dinàmiques participatives, micro 
obert i molt més. Tot acompanyat d’un bon berenar!
Hora: 17:00h
Lloc: Espai Jove l’Escorxador 
Col•labora: Comissió feminista de l’Escorxador

Taller “Dona, coneix-te!” 
Taller vivencial on es treballa la relació amb una mateixa de manera creativa i lúdica. 
Adreçat a dones grans.
Hora: 17:00 a 19:00 h 
Lloc: Auditori de Can Cortès
A càrrec de: Fundació Aroa
Col•labora: Associació Dones per les Dones
Inscripció prèvia a: igualtat@palauplegamans.cat

Taller d’Autodefensa Feminista
Taller dirigit a dones a partir dels 14 anys.
Hora: 10:00 a 14:00 h
Lloc: Espai Jove l’Escorxador
A càrrec de: Mireia Muñoz 
Inscripció prèvia a: igualtat@palauplegamans.cat

Tallers de sensibilització “Vull ser una fada ninja”
Adreçat a l’etapa d’educació infantil 
Lloc: Escola Can Cladelles
A càrrec de: Miriam Comet

Acte institucional
Lectura del manifest, actuació musical, poesia i 
projecció de vídeo “Rompe tu silencio”.
Hora: 12:00h
Lloc: Sala Polivalent
Col•labora: Escola de Música Municipal, Associació Dones per les Dones i PQPI-PTT

Obra de teatre: “És de conya” 
Lloc: IES Ramon Casas i Carbó
A càrrec de: Companyia Nus Teatre
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O F E R T A  L LO G U E R  P L A C E S
A PA R C A M E N T

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

L L I B R E S  I  M A T E R I A L H I S T Ò R I C  
S O B R E  PA L A U

Estic interessat en compar llibres i 
material històric (fotos, postals, revistes, 

documents...) de Palau-solità i Plegamans.
 629 262 682

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

BUSCO PLAÇA DE PÀRQUING PER COTXE
Per llogar, a la zona de La Sagrera

 629 888 648

VARIS

Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un missatge de 
Whatsapp amb el text que 

voleu publicar al telèfon 
629 262 682 

o bé deixeu 
l'escrit en la bústia de 

Llenceria Selmy, 
C/Camí Reial,162. 

novembre 2019novembre 2019

SE OFRECE chica de 28 años, uruguaya, 
para limpiezas por horas, para ayudante 
de cocina o para cuidar ancianos en Pa-
lau. Maria. 631988737.
SE OFRECE Sra para hacer limpieza en 
casa o cuidar niños y adultos. Por horas, 
mañana o tarde. 631 70 09 87 Ana Ideth
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar o 
para el cuidado de personas mayores. 
688 406 909 Mariana.
SE OFRECE chica joven con experiencia en 
limpieza general, casas, pisos o chalet. 
Trabajo garantizado. 657 436 046 Erika
BUSCO TRABAJO para cuidar personas ma-
yores, limpiezas de casas o canguro. Ten-
go libres martes, miércoles y jueves.Tengo 
experiencia. 632 468 190. Johana
SE OFRECE chico para cuidado de perso-
nas mayores, paseando y acompañando. 
En Caldes de Montbui y alrededores. Dis-
ponibilidad inmediata. 663 592 687 René
SE OFRECE chico de 22 años para trabajos 
de reformas y pintura. 642568034. Daniel.
SE OFRECE señora para limpieza en el ho-
rario de la tarde con experiencia y referen-
cias.comunicarse al 643 286 136. Nancy
SE OFRECE chica española para limpieza 
y plancha con experiencia de mas de 20 
años con vehículo propio y referencias 
697 744 861 Elena

SE OFRECE chica responsabl para cuidar 
personas adultas, para hacer sus com-
pras o pasear. Disponibilidad inmediata. 
662074282 Lili
SE OFRECE auxiliar de servicios, con expe-
rencia y referencias en casas, y cuidados 
de niños. Tel 642 767 728 Carolina
SE OFRECE chica para cuidado de niños.
Disponibilidad horaria. Tel 642 768 719. 
Florencia.
SE OFRECE Señora extranjera para toda 
clase de tareas: niñera, acompañante, 
cocina, organización de fiestas y eventos, 
etcétera. 671 303 838 Julia.
SE OFRECE Jóven de 25 años, músico, de 
buena apariencia como mozo de bar o ta-
reas similares. 671 303 838. Agustín.
S'OFEREIX Sra per cosir, fer arreglos de 
roba o feines de costura a casa. 93 864 
81 72. Asunción.
SE OFRECE Chica seria y responsable para 
refuerzo escolar, cuidado de niños o adul-
tos, limpieza, camarera o dependienta. 
Interna o externa. 632 053 831. Sabrina
SE OFRECE auxiliar administrativa con ex-
periencia y en activo para días puntuales 
o por horas para realizar todo tipo de ta-
reas administrativas. 687575926. Isabel
BUSCO TRABAJO para los fines de semana, 
para cuidado de personas mayores. Julia.   
652327631
SE OFRECE carpintero para reparaciones 
de todo tipo de muebles y colocación de 
parquet. José 644 554 318
SE OFRECE chica venezolana de 25 años 
para limpieza en casa, cuidar niños o ma-
yores, pasear perros. 603 623 582 Ale-
jandra
SE OFRECE chica para cuidar niños o lim-
pieza. Responsable y con experiencia.
Amplia disponibilidad. 671 312121 Valeria
SE OFRECE Sra con disponibilidad inmedia-
ta, con conocimientos de enfermeria, para 
el cuidado de niños y adultos mayores, o 
limpieza por horas. Diana 631783864
SE OFRECE Sra de Palau para acompañar 
niños al colegio. Inma. 652 885 156 
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, con 
experiencia en limpieza y plancha. Puntual 
y responsable. Margarita. 664 533 482
MESTRA amb molta experiència fa classes 
de repàs per nens i nenes d'E. Infantil i 
Primària. Isabel. 676024525.
SE OFRECE Chica para cuidar gente mayor 
o para tareas de limpieza del hogar. Vilma 
612279375
SE OFRECE chica con experiencia para ha-
cer limpieza de casas, oficinas y locales 
o de ayudante de cocina. 603820710. 
Svetoslava
SE OFRECE chica de 24 años para trabajar 
por horas; experiencia: limpieza, cuidado 
de personas mayores. Disponibilidad de 

9:30 a 16:00. Josselin. 688 414 775
SE OFRECE chica con experiencia en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. 
Por las tardes. Cindy. 688 40 28 33
S’OFEREIX professora d’anglès per fer 
grups de conversa. Tots els nivells. Si 
vens sol, et buscaré grup. Horaris a con-
venir. Helena - 629979057
SE OFRECE Chica responsable con cono-
cimientos de enfermeria, para cuidado de 
personas adultas o niños, o tareas de lim-
pieza. 633 485 646.

IMMOBILIARIS

OCUPACIÓ

FINCA RÚSTICA. 5.500 
m2 en Caldes de  
Montbui.  
49.000 € 

DOS PARCELAS
Juntas, en la zona 
de La Pineda. 
Oportunidad.  
159.000€ las dos 

TERRENO EN EL CEN-
TRO. C/San Juan. 
Zona Can Maiol, 
150 m - 100% 
edificables para 
construir 3 pisos 

independientes o 2 casas adosadas + 
3 parkings.  150.000 €

IMMOSORT PALAU
C/Sant Miquel, 318
Tel 605 39 17 14

Vols  Vendre?... 

Fes-te Veure!!!
629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

Si no tens qui et faci l’anunci, nosaltres 
te’l fem gratuïtament. Informa’t:
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¡oFerta!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

gratuïta
Dra. Eva Montalvillo
Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral
Postgrau en Periodòncia i Estética Dental
Especialista en Implantologia

Dra. Anabel Montalvillo
Màster en Ortodòncia
Professora de la Universidad de Barcelona

Dr. Oscar Baquero
Màster Implantologia, Màster en Oclusió i 
Rehabilitació Oral

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


