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Acorama
botiga

TALLERS

taller

RESTAURACIÓ DE MOBLES

Donem la benvinguda
a la primavera
amb les millors
marques

Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets •
ferro • sabons

s de regal
Botiga d’objecte

Av. Catalunya, 183
Palau-solità i Plegamans

2 93 864 46 72

[Al costat parada

vCan Cortés]

Professores llicenciades en Belles Arts.
Es pot incorporar en qualsevol moment.
No requereix coneixements previs.
Matrícula lliure, preu econòmic i atenció
personalitzada.

www.acorama.es

Més Informarció de cursos i tallers:
acorama.acoramascp

@
acorama19@hotmail.com
E

C/Barcelona, 27 - Palau-solità i Plegamans -

697 253 119
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Dificultat: Molt Alta
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RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Civil
Contrctes
Herències
Reclamacions de
quantitat
Indemnitzacions

Hipotecari
Execucions
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

Mediació
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La roda de molí
En Miquel és al tros. Quatre oliveres i tarongers, sobretot
tarongers. Hi ha vingut amb el tractor i la pala grossa. De la
colla de quan eren nens i joves, encara es van veient tots. Ja
cap d’ells viu al poble, però vénen de tan en tant a veure els
padrins, i si més no, per festa Major no hi sol faltar ningú. Tots
diuen estimar-se la terra, però menys en Miquel, la trepitgen
només per comptades calçotades i camí de l’ermita el dia de
l’aplec. En Joan i l’Emili són els dos amics d’en Miquel amb
els que més s’ha fet tot aquest temps.
L’avi d’en Joan era el fuster del poble, però, un mal dia els
de la Sénia es van quedar tot el mercat i els petits fusters van
haver de plegar. A cal Joan van tancar l’antiga fusteria i son
pare pregonant modernitat i progrés va anar a treballar per un
sou a la fàbrica de mobles. Ara, una altra generació, un altra
reconcentració, en Joan treballa com un més dels milers de
disfressats empleats de l’Ikea, a Tarragona. A La Sénia no hi
queda ni un tauló ni un ribot.
A casa l’Emili tenien una petita botiga de queviures on el
pare d’en Miquel hi duia les taronges a vendre, també hi despatxava força verdura i fruita, que no tothom al poble se’n feia
per ell. La botigueta va passar a ser la sucursal d’un banc i ara
està tancat i barrat. Tothom va a omplir el rebost al Carrefour
a la carretera, tot entrant al poble. Les taronges, els hi porten
de Sud-àfrica i Brasil; i diu l’Emili que les compres les gestionen des de Madrid, o des de París. En Miquel, ni en somnis hi
col·locaria una caixa de taronges.
Feu repàs d’altres gremis, altres sectors. L’artesà ha sucumbit a la gegantina transnacional. Només queda el sector
primari. La pagesia, potser per tossuda, potser per romàntica
o resignada, encara conserva a hores d’ara petits productors
que sobreviuen com poden en un món que ja no és el seu. Un
món en el que érem persones, treballadors, artesans, i formàvem teixit i comunitat. No com el món actual en el que som
números, mà d’obra, consumidors; i formem massa i mercat.
És per tot això que en Miquel avui és al camp, desesperat. És
la tercera vegada que hi ve determinat, amb el tractor i la pala
grossa, a arrancar els tarongers del seu avi i fotre’ls foc. Ja és
mitja tarda, i és la tercera vegada que després de plorar tot
sol al peu dels arbres, torna cap a casa capcot, sense trobar
el valor per arrencar-ne ni un de sol. Torna amb una infundada
i no creguda esperança que ell mateix, la societat, l’administració o la conjunció Venus-Saturn salvarà els tarongers, les
oliveres, la Vida.
Silvestre Entredàlies
‘Finestra oberta’, els dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)
Podeu enviar les vostres
cartes a l’adreça de correu
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
electrònic psipinfo@gmail.
com. La carta ha d’anar signada i amb el número DNI de la persona
que l’envia. Les cartes signades per col·lectius han de dur almenys
el nom i DNI d’un representant del grup, 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’escurçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos
en altres idiomes seran traduïts.
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opinió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Humanitat i rigor
Hem llegit amb atenció l'opinió publicada a L'Informatiu de
febrer signada per Núria .S.H.
Entenem que l'ingrés d'una
persona estimada en una institució sempre suposa un trasbals. Lamentem la situació que
es va produir i ens sap greu
que no fossin suficients les
mesures que l'equip i la direcció van prendre per pal·liar les
circumstàncies exposades.
Les
fundacions
Santa
Susanna ofereixen serveis per
atendre el procés d'envelliment
i de malaltia de les persones
de Caldes i el seu entorn. Hem
deduït que la queixa fa referència a una persona atesa a la
Fundació Sociosanitària tot i
que anomena la residència.
Les places sociosanitàries
ofereixen places concertades
amb el Departament de Salut a les persones amb malalties cròniques complexes i
avançades, prèvia valoració

dels equips de salut externs,
amb uns objectius terapèutics
establerts. I quan són ateses
al nostre centre, són tractades
amb respecte i professionalitat.
En el cas de final de vida, disposem de 5 habitacions individuals per oferir al pacient i a
la seva família viure els últims
moments en intimitat. Però no
sempre és possible. Tot i això,
garantim espais d'intimitat a
la persona que s'està morint i
proposem alternatives al company/a d'habitació.
Estic
convençuda
que
l'equip de professionals de la
Fundació Sociosanitària Santa
Susanna continuarà exercint la
seva tasca assistencial, acompanyant el procés de malaltia
i el seu final, amb humanitat i
rigor.
Anna Ayguasanosa
Directora de Fundació
Sociosanitària Santa Susanna

Solidaris contra el càncer infantil
El divendres 14 de febrer, aprofitant que el 15 de febrer és el
dia internacional del càncer
infantil, es van celebrar al nostre poble dos esdeveniments
solidaris amb l’objectiu de recaptar fons pel laboratori d’investigació del càncer de nens
de l’Hospital de Sant Joan de
Déu de Barcelona: un
esmorzar a
l’institut Ramon Casas
i Carbó i un
berenar
a
l’escola Can
Cladellas. Fent un donatiu de
2’5 € els/les alumnes van poder agafar un suc, un batut de
cacau, xocolata, pastes variades i un tros de coca.
Es van recaptar 1.793 €,
xifra que es va lliurar íntegra
a Sant Joan de Déu. Això és
possible perquè tot el que es
reparteix aquell dia són donacions de particulars i empreses
que, des de fa anys, col·laboren amb aquesta causa: Pastisseries Turon, Corominas i

Inesana; magdalenes Pelayo i
Family; i supermercats Caprabo, Bonpreu, Esclat i Condis.
L’Hospital Sant Joan de Déu
disposa d’un laboratori d’investigació del càncer infantil
format per un equip de més de
30 professionals. Més del 70%
del seu pressupost prové de
donacions
privades, és
a dir, de persones solidàries que
fan possible
que la recerca no s’aturi
perquè somien amb el dia en
què tots els casos de càncer
infantil es puguin curar.
Amb aquest escrit volem
agrair a tothom que va col·laborar amb aquests esdeveniments, per la seva implicació i
suport. L’any que ve us hi esperem de nou, perquè mai es
dóna tant com quan es donen
esperances.
Olga Vazquez
Professora de l'IES Ramon
Casas i Carbó
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LLIGA FOTOGRÀFICA
ARTS & FOTO

Nens i nenes
Aquest mes els nens i les nenes han estat
els protagonistes a la lliga. Sempre aporten una gran dosi de naturalitat a les imatges. S'han presentat fotografies plenes de
complicitat, tant amb retrats d'estudi com
en un ambient espontani i natural.

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

1r classificat / Oscar Fillola - Complicidad

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 electrònic a artsifoto@gmail.com.

Col·laboren

2n classificat / Adelheid de Boulle
A bon pas

2n classificat / Aurelio Soto
Niños

Portes obertes
7 de març

de 10 a 13 h.
Sessió informativa a les 11h.

BATXILLERAT

modalitats salut, tecnològic, social i humanístic

entrevistes personalitzades
caldes@escolapia.cat

CFGM Tècnic/a en
cures auxiliars d'Infermeria
938650333

caldes.escolapia.cat
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El bullying

El PSC evidencia la manca d’experiència i expertesa de l’equip
de govern municipal reflectida en el Pla de mandat (PAM)
Els socialistes palauencs lamentem que l’equip de govern hagi presentat un Pla d’Actuació
Municipal decebedor i negligent que posa de manifest la inexperiència en l’àmbit de la gestió
pública de l’equip municipal
I és que el document publicat deixa de manifest el desconeixement per part de
l’equip de govern inclús de quines són les competències municipals. A més, el
56% de les propostes presentades com a innovadores ja estaven sent executades per part del govern socialista durant els mandats anteriors.
De la mateixa manera, des del PSC ens mostrem decebuts davant la manca de
sensibilitat en aquelles qüestions vinculades a l’atenció a les persones, més enllà
de les quals ja s’estaven portant a terme des del consistori. Per contra, destaquem
que, bona part d’aquest pla versa sobre actuacions que res tenen a veure amb la
millora del dia a dia dels vilatans i vilatanes, sinó que caminen en la via de la crispació i el trencament de la cohesió social de la vila, tensant la meitat de la població.
D’altra banda, el líder del PSC local, Marc Sanabria destaca que “el pla presentat
evidencia la manca de projecte comú per a la vila, de les dues formacions
integrants de l’equip de govern”, donat que “no estem davant d’un Pla d’Actuació Municipal sinó d’un llistat de propostes genèriques, sense concretar,
pròpies de dos partits independents sense vocació de governar”.

El 56% de
les propostes
presentades
com a
innovadores ja
estaven sent
executades per
part del govern
socialista
durant els
mandats
anteriors.

El bullying o assetjament escolar representa una seriosa amenaça per al correcte desenvolupament integral de l’alumne.
Un alumne pateix assetjament quan està
exposat, repetidament i al llarg del temps,
a accions deliberadament hostils per part
d’un o més estudiants.
L’alumne percep el seu assetjador
en una relació de poder respecte
a ell, per això es troba en una
situació d’indefensió de la
qual no podrà sortir tot
sol.
COM ES MANIFESTA?
Agressions físiques: Pegar,
donar empentes, trencar,
robar objectes de la víctima,
etcètera.
Agressions verbals: escridassar, fer burla,
difondre falsos rumors, etcètera.
Agressions relacionals: exclusió deliberada
d’activitats, no se’l deixa participar, ignorar-lo, etcètera.
El bullying es manifesta per una violèn-

cia psicològica que afecta la víctima de
manera reiterada. Molts d'aquests atacs
tenen un rerefons racista, sexual o homòfob. A vegades, xarxes socials com Facebook o Messenger faciliten l'expansió
d'aquestes agressions.
COM DETECTAR-HO?
L’escolar que pateix assetjament no vol

anar a escola ni sortir amb els amics. Torna a casa regularment amb el vestit o el
material esparracats. Té blaus o talls inexplicables.
Pot tenir problemes de salut (vòmits,
cefalees, insomni) o trastorns psicològics

lleus que es poden agreujar si no es resol
la situació.
Baixa el rendiment acadèmic.
QUÈ PODEN FER ELS PARES I MARES?
A vegades els mateixos escolars assetjats
acudeixen als adults per demanar ajuda.
En aquests casos, els pares, mares i la
comunitat educativa s'ha d'implicar per
trobar una solució al problema.
L'escolar se sentirà més recolzat
si viu en un ambient familiar positiu,
ja que per a trobar sortida al conflicte necessita la implicació de
tot el seu entorn.
És molt important buscar
el suport de l'escola i el personal
docent.

Autors: J. Pradas Abad, Susana Agruña i
Isabel Solè
Revisió científica: Grup de Salut Mental
Revisió editorial: Alba Moreno i Lurdes
Alonso; Vocalia de Comunicació
web: www.camfic.cat

Análisi de les propostes Pla d’Actuació del govern municipal
Noves propostes
38,44%

En Marxa
56,27%

En Marxa
Repetides
No Competencia
Noves propostes

No Competencia
1,11%
Repetides
4,18%

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

93 864 41 33
psc.palausolitaplegamans

PSC_PalauPleg
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La generació de 1926
Els primers fills del segle XX, són companys
de la generació que pertanyen a una època
en la qual la memòria, la presència i la pervivència dels hàbits i les expectatives del
“Món d'ahir” ja patien una extinció imparable. Entre abril i novembre del 1926, alhora que Manuel de Falla ultimava els detalls
del seu Concert per a clave, i que Dmitri
Xostakóvitx sorprenia el públic amb la seva
Primera Simfonia, Leopold Stokowsky dirigia l'estrena d'Ameriques, d'Edgard Varèse; George Antheil posava música al Ballet mécanique de Fernand Léger; i Walter
Ruttman feia les darreres preses de Berlín:
simfonia d'una gran ciutat.
Totes aquestes propostes contenen traces del que ja eren elements constitutius
de la innovació dels llenguatges artístics de
primers del segle XX: ruptura de la continuïtat narrativa, dissolució i qüestionament
dels marcs de representació, multiplicitat
i heterogeneïtat de codis... Autors esperonats per una fascinació vers les dimensions i possibilitats del desconegut (l'Amèrica dels migrants com a punt de partida i
d'arribada, l'obra de la Revolució Russa, la
República de Weimar o l'imparable avenç
tecnològic). Si les referències anteriors són
fruit de la particular experiència de la modernitat dels seus autors, podem dir que
els nascuts el 1926 són també fruit de la
particular constel·lació de factors i impulsos
presents en aquell moment històric.
El 1926 és l'any en què va néixer, entre
d'altres, Miles Davis, John Coltrane, Morton Feldman, Friedrich Cerha, Chuck Berry
(foto) o George Martín. Les seves singladures són indissociables de les lògiques de
funcionament de la societat postindustrial,
que es consolida en coincidència amb la
seva trajectòria vital i amb el fet que assoleixen l'edat adulta i la presència en el món
de l'art, al llarg dels anys 50. Tot un seguit
de factors condicionen l'engrandiment dels
territoris de l'art i la seva intensificació so-

cial a partir d'aquest moment històric.
Els Estats Units reunien aleshores les
condicions òptimes per a la configuració d'un nou ordre cultural; d'una banda,
l'ingent substrat social immigrant desitjós d'integrar-se a l'american way of life,
i, d'altra banda, la feble constitució i legitimitat d'espais d'alta cultura en foren els
ingredients clau. La dissolució dels grans
conglomerats oligopolis del món de la producció audiovisual, juntament amb l'aparició del disc de vinil, propicià la segmentació
del mercat i l'aparició de xarxes d'agents
(nous segells discogràfics i emissores independents de ràdio) dirigides a públics molt
específics, com el juvenil. És així com s'explica l'emergència del rock i la immediata
popularització i difusió de hits que, com Roll
over Beethoven, de Chuck Berry, desafien
a partir de 1955 el contingut i els procediments dels sistemes de producció i difusió
anteriors.
El jazz és un dels grans beneficiats de la
nova configuració, tot assolint per si mateix
els seus propis circuits, i ampliant l'àmbit
de la seva rellevància social fins a assolir
espais d'elit fins aleshores vedats, com els
que ocuparien Miles Davis i John Coltrane
com a clàssics i renovadors indiscutibles
del llenguatge musical, com ho fou també
George Martín, peça clau en la història de
la música del segle passat com a productor

dels Beatles.
Més enllà de l'explosió de l'anomenat
expressionisme abstracte de compositors
experimentals, entorn de pintors com Pollock, Rothko o Motherwell compartiren no
només inquietuds creatives, sinó també
públic, crítics i mecenes, i accediren a un
mercat mundial de reconeixement i valoració en un moment d'expansió. Morton
Feldman va ser un cas paradigmàtic d'això.
Novaiorquès, fill d'emigrants ucraïnesos,
amb la vida urbana i el món de les arts visuals com a referents constants, durant la
seva carrera viu la progressiva assimilació,
normalització i reconeixement de la seva
obra a les sales de concerts. Foren els
casos també d'Earle Brown i David Tudor,
ambdós del 1926, el primer molt lligat a la
imatgeria d'Alexander Calder i el segon,
pianista i compositor clau en l'escena de la
New York School.
Si bé Europa, per motius obvis després
del 1945, no podia emular el creixement
fastuós dels seus veïns atlàntics, si que visqué durant la seva reconstrucció la creació
i normalització d'una xarxa internacional
de plataformes de difusió de músiques de
nova creació. Els cursos d'estiu de Darmstadt en fou un dels epicentres, i la generació dels nascuts entorn del 1926 fou la que
hi nodrí les primeres fornades d'alumnes,
Hans Werner Henze i Friedrich Cerha, ambdós del 1926, foren alumnes de Darmstadt
que s'aventuraren a dissentir dels cànons
de l'ortodòxia avantguardista. Henze amb
una atenció especial vers l'òpera i Cerha
amb un treball incansable com a director,
difusor i docent alhora que compositor d'alta volada.
La constel·lació musical del 1926 és,
com el segle que l'ha seguit, múltiple, contradictòria i, tanmateix, rica.
Rafael Oliver Oliveras
d'Amics de la Música Clàssica

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €

Som especialistes en
Bodes i Comunions

Celebra amb nosaltres els
teus dies més especials

GAUDEIX
NOSTRE
TAMBÉ DEL
RE
LL
BUFFET IU

Creiem en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans
Estem a la Plaça Ernest Lluch - 665 539 186

ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ

RESTAURANT A PLE RENDIMENT

AMB O SENSE VIVENDA
Molta i excel·lent clientela, fàcil aparcament, jardí, terrasses i bones
vistes. Amb oferta de cuina de mercat amb producte de qualitat.
Situat a Avda. Folch i Torres, 8 - Palau-solità i Plegamans
INTERESSATS TRUQUEU AL

625 474 896

FEU LA VOSTRA RESERVA ARA: 938 644 937
Som a C-59, km 5,4 - Palau-solità i Plegamans
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DANIEL SALGADO - ENTRENADOR I JUGADOR DEL CLUB FUTBOL SALA PALAU

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

"S'ha de competir, però amb valors"

Us seguim atenent a l’adreça:

Falta un minut per acabar el partit. El seu equip
perd d'un gol. Hi ha un contraatac i els seus
nens enfilen la porteria contrària en un 3 contra 1. L'empat està cantat. La pilota passa per davant seu i la para amb els peus. S'ha d'atendre
un rival que s'ha fet mal. L'àrbitre pita final i el
seu equip perd. És una lliçó d'esportivitat que
no tothom pot entendre i que el Daniel Salgado (Santa Coloma, 1980) no va dubtar a donar
als seus nanos en un partit de la màxima rivalitat. Explicant que no tot s'hi val per guanyar,
el Dani, sense saber-ho, va guanyar el premi
'Valors de l'Esport' que l'Ajuntament de PsiP
li va atorgar en la Nit de l'Esport d'enguany.
Viu a PsiP des del 2011. Entrena al prebenjamí i
juga amb el senior del CFS Palau.
pep puig

Quina cara se li queda a un xaval
de 7 anys quan l'entrenador evita
que empatin un partit?
Era un derbi, un partit contra
l'Escola Pia, al seu camp, que
estava a rebentar. L'acció em
va sortir de dins, no vaig pensar en el que dirien els nens.
Crec que el més normal és que
els nens vegin un referent i és
aquí on hem de reflectir-ho.
Tinc la sort que puc entrenar
els nens des de molt petits, ara
estic amb el prebenjamí, i ara
aquesta acció de tirar la pilota fora la fan moltes vegades.
Només veient que un jugador
s'ha fet mal ja els surt de dins.
Jo el que intento és inculcar-los
els valors perquè a la fi és el
que els permetrà tenir grans
amics i a ser respectats. Per
molt bo que siguis en l'esport,
tot passa, tot canvia i a la fi et
queden la família i els amics.
I als pares que estan a la grada?
Jo tinc la gran sort de tenir un
grup de pares excepcional. Els
trasllado a principi de temporada el que jo vull i ells ho entenen. Ningú podrà dir que cap
dels nostres pares ha tingut
una esbroncada en un camp
de futbol, ni ha dit res a ningú.

Saben que això no pot ser. És
més, et reconeixen que són
accions que s'han de fer.
Un entrenador és un mestre?
Cal diferenciar les coses. Jo
estaré sempre ajudant en el
que pugui però no ens podem
convertir en pares. Cada família té les seves coses i a cada
casa passa el que passa. Alguna vegada ha vingut algun
pare que et diu "parla amb ell,
que es porta malament..." Però
això no va així. Jo puc dir-li el
que vull aquí, al futbol, però hi
ha coses que són els pares els
que han de corregir-les.
Vostè, com a jugador, s'ha trobat
seguint instruccions que com a
entrenador no compartiria?
Sí, és clar, tots tenim la nostra
manera de veure l'esport, però
al final has de fer el que et diu
l'entrenador. He après a posar
bona cara. Durant els meus 21
anys a primera divisió he après
que no hi ha cap entrenador
que s'aixequi al matí i digui "ara
vaig per ell o per ella". En l'esport, al final, tothom s'uneix, el
nen que és d'aquí, el que és
de fora, marquen un gol i tots
s'abracen, es fan mal i van tots
a veure com estan. Això és el
que hem d'impulsar.

Calderes adaptades
a la normativa RITE
• Servei tècnic oficial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació oficials de fàbrica
• Reparació i canvis de radiadors i
components
• Instal·ladors propis per a reposició de
calderes de gas i gasoil amb pressupost
sense compromís
• Instal·lacions de calefacció i aire
condicionat domèstic
• Venta de recanvis segons tarifa oficial
• Contractes de manteniment de garantia
total (peces, mà d’obra i desplaçament) +
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certificat ISO 9001
Que és el més difícil de la seva
tasca d’entrenador?
La psicologia, però depèn de
les edats. Dels 16 als 17 és la
més difícil, perquè comencen a
sortir, i cal tenir més mà esquerra. En els nens es tracta més
de divertir-los, que entenguin
que vénen a aprendre. Però tu
no pots tractar igual a un que
a un altre. Has de saber a qui
pots cridar i a qui no.
Quines habilitats ha de tenir un
bon jugador de futbol sala?
Sobretot, tenir ganes d'aprendre i d'entrenar amb un somriure. A mi amb 14 anys em van
fer fora d'un club de Sant Adrià
perquè em va dir l'entrenador
que era molt baixet per a jugar
a futbol. Al cap de pocs dies
em van trucar de l'Espanyol,
però entremig un noi em va dir
si volia provar el futbol sala, i
amb 16 anys estava debutant
en la selecció espanyola. L'important és que ningú et tregui
la il·lusió.
Si un nen s’apunta al seu equip i
veu que no ho passa bé, que fa?
Sempre intento parlar amb els
pares. Nosaltres teníem algun
nen que es veia que el futbol
sala no era el seu i que ara està
en el bàsquet i està encantat.

També cal diferenciar entre
competir i no competir. Quan
diem que no cal competir, ens
estem equivocant. Tothom
competeix, però pots guanyar
o perdre mantenint uns valors.
Això que només han de venir
a passar-s'ho bé, tampoc és
així. Tu jugues contra un altre
equip i vols guanyar.
Un entrenador de nens és també
un entrenador dels pares?
Sí, la psicologia que parlavem
abans també cal utilitzar-la
amb ells. Hi ha pares i mares
que caldria fer-los un curs, eh.
Hi ha molts que han volgut ser
alguna cosa en algun esport i
no han pogut i ara volen que
el seu fill ho sigui. I això no va
així. En l'equip que entreno jo
també està el meu fill, i això a
vegades és difícil.
Com veu el futbol sala a PsiP?
Aquest club té molta txitxa per
millorar. Hi ha un coordinador
i un president que són grans
professionals. Hi ha arguments
per créixer. També cal veure
com es bolca la gent de poble.
Falta que tinguem un equip
que tiri de la gent. Estem ara
amb el sènior tocant l'ascens,
i tenim vímets al juvenil per fer
coses grans.

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

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

Més de 40 anys

al vostre servei
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PLE MUNICIPAL DE FEBRER

TRANSPORT PÚBLIC

S'aproven canvis en els serveis
de neteja viària i d'escombraries
El ple municipal del 27 de febrer va aprovar amb els vots de
ERC, JxPsip i Primàries l'adjudicació de contractes dels
serveis de recollida de residu,
neteja viària, gestió de la deixalleria i de recollida de fibrociment. Els serveis, dividits en
aquests quatre lots, s'han adjudicat per un període d'un any
(prorrogable) a l'espera que el
Govern fixi el nou pla de recollida selectiva porta a porta.
L'empresa Corporació CLD,
del grup Soriguè, és la que
s'endú el volum de facturació
més important, ja que ha estat
l'adjudicatària del servei de recollida de residus (1.219.508 €)
i del de neteja viària (554.638
€). La gestió de la deixalleria
municipal i el servei de recollida de fibrociment quedaran en
mans de l'empresa Engrunes,
especialitzada en inserció laboral. Aquestes dues partides
sumen una facturació anual de
93.036 € (89.934 € i 3.201 €
respectivament).
Al compliment dels requisits
tècnics marcats per l'Ajuntament s'hi van afegir criteris
qualitatius com a arguments
de contractació, a més de
l'augment de salari del personal, que en la majoria de casos

El Síndic de
Greuges
informarà el
ple cada any

és del 5%. Les noves adjudicatàries entraran en servei a partir
de l'1 d'abril, data en què cessarà Procedimientos de Aseo
Urbano (PAU), l'actual operador d'aquestes tasques.
Els socialistes van votar en
contra d'aquestes adjudicacions. Marc Sanabria va defensar l'aposta per mancomunar
els serveis amb Polinyà i Sentmenat. Tampoc va considerar
encertat la divisió per lots dels
diferents serveis, cosa que po-

MOCIÓ SORPRENENT

El PSC reivindica el 'sit and talk' amb
l'Associació de veïns de Can Cortès
El mateix ponent de la moció,
Marc Sanabria, va iniciar l'exposició reconeixent que podria
sorprendre a més d'un. El fet
és que el PSC, en el Govern
quan es va executar el doble
sentit del carrer Folch i Torres,
va presentar una moció perquè
Govern i veïns s'assentessin i
parlessin fins a trobar una solució consensuada al conflicte

que enfronta a l'AVV de Can
Cortès amb l'Ajuntament.
Sanabria, que va demanar literalment el 'sit and talk' al Govern, va començar per fer acte
de contrició, reconeixent errors
i promeses incomplides dels
socialistes, en un intent d'escapolir-se de l'origen del conflicte. Jordi Plaza, en la seva rè
plica no li va donar opció i va

dia portar a conflictes de competència entre els adjudicataris, segons va dir. El portaveu
del Govern i regidor de Gestió
Ambiental, Jordi Plaza va rebatre els arguments del cap de
l'oposició dient que la divisió
per lots venia marcada per la
normativa, i que la mancomunació, a part de no ser la seva
aposta, era inviable, ja que el
nou govern de Sentmenat,
també d'ERC, tampoc n'era
partidari.
titllar la seva proposta de "moció de desgast". Plaza va rebatre els arguments del PSC i va
confirmar la decisió ferma del
Govern de mantenir el doble
sentit del carrer Folch i Torres
per criteris tècnics. A més de
la millora del trànsit, el regidor
d'urbanisme advertir del probable cost de revertir l'obra, ja
que el PSC va fer aquest asfaltat amb l'import d'una subvenció de 239.000 euros que
probablement caldria tornar,
totalment o parcialment, a la
Diputació.

El Síndic de Greuges compareixerà un cop a l'any en
el ple municipal per informar
d'aquelles queixes que facin
referència a Palau-solità i Plegamans. A més el seu equip
de treball programarà dues
visites anuals al municipi per
atendre els ciutadans del poble. Aquest és l'acord, signat
per 4 anys, que es va aprovar
en el ple ordinari de febrer.
Ciudadanos va votar en
contra del conveni per considerar, tot i que creien en
la presumpció d'innocència,
que el fet que Rafael Ribo,
el Síndic, estigues investigat
per possible corrupció el feia
persona non grata pel poble.
PSC va aprovar l'acord però
també va criticar la figura de
Ribó. Es dóna el cas que el
mateix dia que es va aprovar
aquest conveni, l'equip del
Síndic va atendre queixes
dels ciutadans de PsiP.
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35 passatgers
de mitjana
diària al bus
de la UAB
Dilluns 11 de febrer del 2019 a
les 7:20h va sortir el primer autobús de la línia 245 que uneix
Sentmenat amb l'UAB, passant per Caldes, Palau-solità
i Plegamans i Polinyà. Durant
el mes de febrer la línia 245 va
ser utilitzada per 529 persones i al desembre, 11 mesos
El Govern en ple va escenificar
El PAM està dividit en cinc web pam.palauplegamans.cat després de la seva posada en
unió i bona sintonia en la pre- àrees: Ciutadania, Ocupació s'actualitzarà cada tres mesos marxa, per 721.
sentació pública del Pla d'Ac- i Benestar, Educació i Cultu- i desglossa el punt en què es
En total, durant l’any 2019,
ció Municipal que es va dur a ra, Territori, i Justícia social. troba cada proposta (per ini- aquesta línia va portar 6883
terme al teatre de la Vila el di- Aquest darrer aspecte, junt ciar, en estudi, en execució o estudiants, repartits de la semecres 19 de febrer. Els nou amb el de la igualtat va estar finalitzat).
güent manera: febrer, 529;
regidors del Govern (6 d'ERC molt present durant el discurs
Durant la presentació es va març, 799; abril, 554; maig,
i 3 de JxPsiP) van pujar dalt de de tots els ponents. L'acte va desvetllar també que l'Ajun- 720; juny, 343; juliol, 33;
l'escenari per defensar les prop servir bàsicament per exposar tament treballa en el projecte agost, sense servei; setembre
de 300 iniciatives que pen- les dues o tres accions princi- d'una marca de poble per po- 827; octubre, 1.204; novemsa dur a terme aquest govern pals de cada àrea i per comu- tenciar la identitat i la comuni- bre, 1.153; i desembre, 721.
durant el mandat 2019-2022. nicar que el Govern ha desen- cació a tots els nivells. Segons Aquestes xifres suposen una
Només van prendre la paraula volupat, amb recursos propis, sembla, en la mateixa web mitjana d’ús de 688,30 persoperò, l'alcalde i els cinc tinents una web que permet seguir el de presentació del PAM ja hi nes/mes i 34,94 persones/dia,
d'alcalde, per exposar cadas- grau de desenvolupament de ha pistes de cap a on apunta tenint en compte només els
cú la seva àrea.
cadascuna
de les accions.
La aquesta
identitària.
en què hi ha servei.
Whatsapp
d'incidències
a la via pública
- del 27marca
de gener
al 24 de febrer dies
de 2020

PRESENTACIÓ PÚBLICA

El Govern presenta les línies mestres
del seu Pla d'Acció Municipal

Missatges rebuts

Tipus de missatges rebuts

Incidències a la via pública rebudes



Incidències a la via pública rebudes per setmana
40

Altre missatge
7,32%
Queixa 28,66%

29

37

118

Incidència via …
60,98%

11

17
5

Incidències a la via pública per àrea responsable

24

20
6

7

8

9

Top 10 incidències a la via pública per barri
Centre

Esports
Medi natural 4,24% 1,69%

Pla de l'Alzina

Can Puigoriol

Plana de Can …

La Pineda

5

4

Urbanisme 8,47%

Brigades 43,22%

Parcs i Jardins
11,02%

9

7

Carrer de Dalt

Can Cortés

Can Riera
19

La Sagrera
Via Pública 13,56%

Gestió Ambiental 14,41%

10

9

7

Pol. Industrial Riera de Caldes

La Serra de Can Riera

Can Llonch

8

6

4

Can Fa…

4

4

Top 15 incidències a la via pública per tipus

12

13
10

8

7

6

6

6

6

5

6
4

3

3

3

3

3

Calçada

Clavegueram

Jocs infantils

Papereres

Recollida de
Residus

0
Voreres en mal
estat

Enllumenat

Registres

COMUNICACIÓ

Balanç del primer mes
del servei de WhatsApp

Carrer cobert
per terra

Calçada en mal
estat

Mobiliari urbà
en parcs

Neteja viària

Recollida de
mobles i
trastos vells

El quadre adjunt, facilitat per
la regidoria de Comunicació
de l'Ajuntament de PsiP,
reflecteix el total, la tipologia i

Xarxa elèctrica
Senyalització
/
vertical trànsit
comunicacion…

la localització dels missatges
rebuts en el servei de WhatsApp
inaugurat fa un més pel Govern
com a canal de comunicació

amb la ciutadania.
Recordem que el número
del canal on s'han d'enviar els
missatges és el 674 740 600.
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car el segon exercici, on s'hi va
tornar a presentar el candidat
que l'havia fet en solitari i havia
suspès, amb la qual cosa va
tenir una oportunitat més que
la resta per passar l'examen.
Així i tot, cap candidat va superar aquest segon exercici.
Sandra Cortiella, tècnica de
l'Ajuntament de PsiP, va actuar de presidenta d'aquest
tribunal. Consultada per L'INFORMATIU, Cortiella avala
la correcció de tot el procés i
argumenta que "els membres
del tribunal van degudament
ponderar els diversos drets i
interessos de les parts, i l'experiència i coneixements dels
diversos membres van portar
a que, per unanimitat, s'aconsellés la retroacció", per la qual
cosa un dels aspirants va tenir
dues opcions per aprovar.

COMUNICACIÓ

Nou compte de
Telegram de
l'Ajuntament

VOLUNTARIAT SOCIAL

Torna el servei de recollida
de roba vella a PsiP
El grup de Voluntariat Social
coordinat per Francesca Casajoana, excoordinadora de
Càritas, ha recuperat el servei
de recollida i repartiment de
roba usada a PsiP. El grup de
voluntaris disposa ara de dos
espais, un per la recollida i
un altre per fer el repartiment.
Tothom que vulgui donar les
seves peces de vestir a aquest
col·lectiu ho pot fer dimarts
i dijous, de 5 a 7 de la tarda

a l'antiga seu de Càritas de
l'Avinguda Catalunya.
El repartiment, en canvi, es
farà l'últim divendres de cada
mes al local del passatge Sant
Lluís (foto) on abans hi havia el
mercat solidari. Casajoana assegura que el repartiment es fa
en coordinació amb els Serveis
Socials de l'Ajuntament i que la
roba es distribueix gratis entre
les famílies necessitades del
poble.
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Les escoles de PsiP es
preparen pel proper curs

El procés per cobrir el lloc de cap de RRHH
provoca queixes d'alguns aspirants
procediment tècnic, on no intervenen ni alcalde ni regidors,
i que en cas de dubtes el que
s'ha de fer és impugnar i veure
si prospera la impugnació.
Les queixes d'algunes de
les aspirants se centren en el
fet que no es van respectar
ni els horaris ni els processos
de publicació i revisió de notes. Quan es van fer públiques
les notes de la primera de les
proves, un dels aspirants estava fent ja la segona prova.
Era l'únic que havia aprovat i
el tribunal va decidir avisar-lo
només a ell. Aquest candidat
solitari va fer la segona prova
i va suspendre. Ara bé, alguns
dels candidats que no van
passar el primer exercici van
demanar revisió i amb la revisió
de nota van obtenir l'aprovat.
El tribunal va tornar a convo-

març 2020

JORNADES DE PORTES OBERTES

CONVOCATÒRIA DE L'AJUNTAMENT

Alguns aspirants han expressat
a l'Ajuntament el seu malestar
per algunes irregularitats en
el procés de selecció per cobrir la plaça de tècnic mig de
l'àrea de Recursos Humans.
A la convocatòria s'hi van inscriure 16 candidats, dels quals
només 9 es van presentar a
la primera de les proves. Cap
d'aquests 9 va superar tot el
procés, per la qual cosa l'Ajuntament ha declarat deserta la
convocatòria i ja ha tramitat el
procés per cobrir-la amb una
persona assignada en comissió de serveis.
L'alcalde i regidor de l'àrea
de RRHH, Oriol Lozano, a preguntes de L'INFORMATIU, va
expressar la seva confiança
en la feina del tribunal que dirigia la convocatòria. Lozano va
assegurar que es tracta d'un

INFORMACIÓ GENERAL

El nou Govern municipal segueix ampliant els canals per
facilitar la comunicació amb la
ciutadania. Si el mes passat
anunciàvem la creació d'una línia de WhatsApp i nous comptes a les xarxes socials, ara
toca el torn de xarxa de missatgeria Telegram. L'Ajuntament ha obert aquest mes un
canal per rebre les comunicacions municipals.
Tothom que vulgui unir-se al
nou canal, en primer lloc, haura
de tenir descarregada l'aplicació Telegram al seu telèfon (disponible per Android i per IOS).
Un cop descarregada, cal buscar al cercador de l’aplicació
'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans' i unir-se al canal,
o bé teclejar al navegador del
mòbil https://t.me/palauplegamans .

INFORME ECONÒMIC

La llevantada de
gener va causar
danys per valor
de 150.000 €
L'Ajuntament de PsiP va xifrar
en 151.560 euros el cost total
dels desperfectes causats per
la llevantada Glòria al municipi,
el passat gener. Els principals
costos han estat per les esllavissades i les afectacions als
edificis municipals.
Els principals danys són els
que es van produir arran de les
esllavissades i de la reparació
de talussos, com és el cas del
de l’avinguda Navarra, que té
un cost aproximat de 65.000
euros. En total els costos per
les esllavissades ascendeixen
a 96.320 euros.
Les afectacions a edificis
municipals sumen un total de
27.660 euros, entre les quals
cal destacar les provocades
a la Masia Can Boada, on va
caure la coberta, i a l’Espai
Jove l’Escorxador.
Pel que fa a la via pública,
el balanç econòmic puja a
6.780 euros, degut a la caiguda d’arbres, uns 1.000 euros
en el cablejat de l’enllumenat
públic afectat, 12.000 euros
en la reparació de la xarxa
del clavegueram, 5.000 euros
en l’arranjament de camins i
2.200 euros per esvorancs. La
reparació de guals i passos a
nivells de rieres com és el cas
del de Santa Magdalena i de
Sant Roc, ha ascendit a uns
600 euros.

Els centres educatius de la vila
inicien les jornades de portes
obertes, primer pas de la campanya de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021.
Aquestes jornades tenen com
a objectiu que les famílies puguin conèixer les instal·lacions
i els projectes educatius dels
centres abans de formalitzar
les preinscripcions. A més,
l’Ajuntament editarà com cada
any la Guia de centres educatius 2020-2021, on es presenta tota l’oferta formativa
del municipi. El calendari, que
s’inicia amb la jornada de portes obertes a l’institut Ramon
Casas i Carbó, és el següent:
Escola Can Cladelles:
• Divendres 6 de març.
• 15.15-16.15 h: Visita guiada
• 16.30-18.00 h: Visita lliure
• 16.30 h: Xerrada Informativa
• Visita concertada: trucar al
938 644 710.
Escola JM. Folch i Torres:
• Dijous 12 de març.
• Visites guiades de 9.30 a
11.00 h. i de 15.00 a 16.30
h. (concertar visita a conser-

geria o al 938 648 885)
• 16.45 h: Xerrada Informativa
famílies de P3 a l'edifici d’Infantil (Carrerada, 49).
• Visita lliure:16.30 a 18.30 h.
Escola Palau:
• Divendres 13 de març.
• Visites guiades: Xerrada informativa i visita.
• Torn 1: de 9.30 a 10.30 h.
• Torn 2: de 15.15 a 16.15 h.
• Torn 3: de 17.00 a 18.00 h.
• Visita concertada: trucar al
938 645 159.
Escola Marinada:
• Dissabte 14 de març
• de 10.30 a 13.30 h.
Institut Ramon Casas i Carbó:
• Educació Secundària Obligatòria: dilluns 2 de març, a
les 18.00 h.
• Educació Post obligatòria:
dilluns 27 d’abril, a les 18.00
h, xerrada informativa i visita
per grups.
Institut Can Periquet:
• Dissabte 21 de març
• Xerrada i visita per grups,
d’11.00 a 13.00 h.

XERRADA DE JORDI PINA

Intimitats i anécdotes del
judici del procés
Jordi Pina, advocat defensor
de Jordi Sànchez, Jordi Turull
i Josep Rull en el judici del procés, va passar per PsiP el dilluns 10 de febrer, convidat per
Junts per Palau-solità i Plegamans. L'auditori de Can Cortès
es va quedar petit per acollir la
xerrada en la qual el lletrat va
presentar el seu llibre 'El judici
de la meva vida'. Laura Navarro, cap de JxPsiP, va fer la presentació de l'acte.
El Pina (com l'anomenen
els seus defensats i les seves
famílies per no embolicar-se
amb tants Jordis) va dissertar
durant una hora desgranant
anècdotes i situacions viscudes no només durant el judici,
sinó durant tot el temps que va
durar la instrucció i els mesos

posteriors. Així vam poder saber perquè Jordi Sànchez va
endarrerir una setmana la seva
primera sortida de la presó (el
seu fill tenia exàmens i no volia
destorbar-lo); o perquè els presos es prestaven voluntaris a
recollir el menjador (per obtenir
un vis a vis amb la família extra
al mes); o perquè no els deixaven entrar els carregadors dels
portàtils en les trobades amb
els seus clients (perquè els presos es podien penjar amb ells!);
o la sensació que els espiaven
les converses (els feien seure
en un locutori determinat quan
n'hi havia molts de lliures).
En acabar, i abans de firmar
exemplars del seu llibre, Jordi
Pina va respondre algunes preguntes del públic.

de la Ronda Verda. Durant les
obres es condicionarà un itinerari alternatiu. També es trauran els jocs saludables i, finalitzades les obres, es tornaran
a reubicar. La durada prevista

de l’actuació és de sis mesos, i
pel que fa als treballs que afectaran la Ronda Verda entre el
pont de Can Cladellas i el pont
de la Carrerada, s’estima en
uns dos mesos.

INFRAESTRUCTURES

La Ronda Verda, tallada durant
uns mesos per les obres del
col·lector de la Riera de Caldes
La renovació del col·lector de
la riera de Caldes situat al terme municipal de PsiP implica el
tall de la Ronda Verda entre la
Carrerada i el pont de Can Cladellas durant uns mesos.
Les obres les executa el
Consorci Besòs Tordera i
l’empresa contractista Obres i
Serveis Roig S.A. El cost dels
treballs és de 899.379,36 €.
Aquests treballs contemplen
l’enderrocament i la realització
d’operacions provisionals per
donar continuïtat al servei, així

com complir amb els requeriments mediambientals de no
produir abocaments i una correcta gestió de residus.
Per a dur a terme les obres
de renovació serà necessari
tallar alguns pollancres, pins i
plataners de la zona. Tot i això,
l’objectiu és eliminar el mínim d’exemplars possibles en
aquesta actuació.
Un cop finalitzats els treballs,
es replantarà amb arbres de la
mateixa tipologia i àmbit alhora
que es reposarà el paviment
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CONCURSOS

Es busquen
escriptors, poetes
i dibuixants

27è CONCURS JOSEP MAS

La Penya omple el teatre de la Vila
La Penya Barcelonista de PsiP
va celebrar el passat 7 de febrer l'acte de lliurament de
premis del 27è concurs de nadales Josep Mas. El teatre de
la Vila es va quedar petit per
acollir nens i nenes i seguidors
barcelonistes que van voler sumar-se a la festa, un clàssic del
calendari de premis palauenc.
Com és habitual, la convocatòria va comptar amb representants del club, amb Xavier Ilincheta (directiu de la Comissió

de Penyes del FCBarcelona) i
Josep Maldonado (Patró de la
fundació del FCBarcelona) al
capdavant. També van participar en l'entrega de premis els
exjugadors del Barça Andrey
Xepkin (handbol), Miquel Tarin
(bàsquet) i Ricardo Serna (futbol). L'Ajuntament hi va estar
representat per l'alcalde, Oriol
Lozano, per la regidora Patricia
Freire i pels regidors Ignasi Fargas i Marc Sanabria.
La festa va començar a les

18:30 hores, amb l'espectacle dels pallassos Panettone
Brothers, que van aconseguir
delectar, sorprendre i arrencar unes rialles a tots els assistents. L'entrega de premis,
conduïda per Jordi Ruano,
va comptar amb la presència
de multitud de representants
d'entitats i escoles de Palau.
Vicenç Aixàs, president de la
Penya, va agrair la participació
i va animar a tothom a seguir
participant els anys vinents.

Ja s'han publicat les bases
pels premis de prosa i poesia
que convoca l'Ajuntament de
PsiP cada any. Hi ha temps fins
al dia 27 de març per presentar-s'hi. Té tres categories: Infantil (A i B), Juvenil i Adult. En
cadascuna s'estableixen tres
premis, en metàl·lic per als joves i els adults i un lot de llibres
per als més menuts.
L'Ajuntament també ha obert
un concurs de dibuix per celebrar els 30 anys dels cursos
d'Educació Viària a les escoles
de PsiP. Hi poden participar
tots els nois i noies que durant l'any escolar actual (20192020) estiguin cursant cicles
d'infantil i primària a qualsevol
escola de la vila. A la web de
l'Ajuntament es poden trobar
les bases de tots dos concursos (palauplegamans.cat).

INFRAESTRUCTURES

RENOVACIÓ DE CONVENI

S'obra al públic el parquing 40.000 euros per impulsar
de la plaça 1 d'Octubre
el comerç local
Dissabte, 22 de febrer, coincidint amb el mercat municipal i
amb la celebració del Carnestoltes, l'Ajuntament va habilitar
l'accés a la zona de pàrquing
de la plaça 1 d'Octubre, entre
els carrers Josep Tarradellas,
Camí Reial i Josep Brunes. La
zona enjardinada es va acabar
de condicionar la mateixa setmana i va quedar accessible
als vianants pocs dies després.

Aquest espai es recupera al
trànsit amb gairebé cinc mesos
de retard sobre el previst. Les
obres de condicionament de
Mas Pla, adjudicades per l'anterior govern municipal, es van
iniciar el primer dilluns de juny,
i tenien una durada prevista
de tres mesos. L'adjudicatària
de les obres ha estat l'empresa Conspai SL, que tenien un
pressupost de 227.847 €.

L’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants de PsiP han signat un nou conveni de col·laboració per a l’organització
d’activitats que potenciïn el comerç local. Amb aquest acord,
es continuarà atorgant 40.000
€ per finançar els actes que
organitza l'associació, com el
Comerç Fest -que tindrà lloc el
4 i 5 d’abril-, el Fora Estocs, el
Black Friday, o les campanyes

de Nadal i Reis, a més d'accions destinades a la dinamització comercial del municipi.
Ovidi Popescu, regidor de
Comerç i Turisme, va destacar
que “el conveni canvia en molts
aspectes, un d’ells és definir
molt bé els objectius a seguir,
la qual cosa permetrà fer una
anàlisi concret per veure si es
compleixen, i així saber si les
accions van per bon camí”.

L’OLLA
MÉS GROSSA
DE CATALUNYA

1.500
LITRES

CALDES
DE MONTBUI

NUCLI ANTIC

Passegeu
pel nucli antic
de la vila termal
entre parades
i activitats
infantils

AAFF_ANUNCI_MERCAT_OLLA_2020_PALAU_INFORMATIU_132x190.indd 2

Degusteu
llegums amb
botifarra fetes
amb aigua
termal i foc
de llenya

14 i 15
MARÇ
Assalteu el
mercat fent ràpel
per la façana de
l’Ajuntament en
l’anada d’olla
d’enguany

24/2/20 15:13

L´INFORMATIU

28
20

maig 2019

PUBLICITAT

L’AUCA DELS COMERCIANTS

ÀLEX I JOSEP
Sanivet (veterinaris)

MARIA ROSA
Petjades (sabateria)

PAQUITA
Òptica Tibau

MARTA
Marta Cañado Arquitectura

MARIA I QUIM
Estrada Ferreters
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maig 2019

21
29

JORDI I CRISTINA
Nino (sabateria)

OSCAR, BEA I EDITH
Remax (immobiliària)

SILVIA
Green’s (perruqueria canina)

TXELL
Txell Castells (disseny)

JORDI I ZAIRA
Kids & Us (idiomes)

CARLOS
Pinturas Carlos (drogueria)

JOAN
Ajuda’t (ajudes tècniques)

GIOVANNA
Palau Paper (llibreria)

MONTSE
Montse Flower (floristeria)

ESTHER I GUILLEM
Bosa Tecnoestètica

FRANCESC
Finques Palau (immobiliària)

JORDI I ZAIDA
Jorbachs (impressió)

MONTSE I JORDI
AutoPlegamans (taller)

MATEU I NURIA
Mateu Vila (taller)

RAQUEL I SANDRA
Vet Palau (veterinàries)

MONTSE I JOAN
CatCom Racing (taller)

IMMA
Selmy (llenceria)

PEP
L’Informatiu (comunicació)

MERCÈ
Turon (fleca)

‘Tot és possible a Palau’ és el títol del conte que edita l’Associació de Comerciants de PsiP per aquest Sant Jordi. La protagonista és Ainet, una nena que visita diferents comerços del poble per un motiu que caldrà descobrir tot llegint el conte. L’Associació va convidar als
seus socis a participar en la iniciativa a canvi d’un cost, i aquells que s'hi van adherir surten també representats en la història. Aquesta orla és el recull dels comerços que van apuntar-se a la idea. El llibre està produït per l’editorial Excellence, amb text de Susana Lòpez i
il·lustracions d’Alberto Sastre, autor també dels personatges d’aquesta pàgina. Podreu trobar el conte en els comerços de Palau-solità i Plegamans a partir del mateix dia 23 d'abril, Sant Jordi.
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El jurat del Taller de les Arts

Banterra - Candombe Bantú

INFORMACIÓ GENERAL

Marinada Street - Escola Marinada

CARNESTOLTES 2020

11 comparses
per a una Reina
Amb un vestit blanc i blau adamascat, amb rivets d'or i brodat amb fil de plata; botins de
vellut blau; perruca blanca de
rinxols pomposos; careta veneciana amb plomalls a joc;
impecablement
maquillada,
amb llavis de vermell explosiu,
atrevits i juganers, sa majestat Carnestoltes va presidir el
Carnaval 2020
de PsiP. Fins
aquí tot normal, propi
de qualsevol festa de
Carnaval.
La
novetat era que
no va ser
ell sinó ella,
la Reina del
Carnestoltes, qui va
convidar
els
palauencs i
palauenques a
la festa i a
l a

disbauxa.
Aquest any, en un gest
per remarcar la seva política
d'igualtat, el nou Govern municipal va decidir que fós la reina
qui comandés la festa. I, vist
el bon resultat del seu regnat,
sembla que la idea ho té fàcil
per convertir-se en tradició.
La rua d'aquest any va aplegar 11 comparses, 4 menys
que l'any passat, que van reunir 460 persones. El nivell de
les disfresses va ser molt alt, i el
jurat, integrat per membres del
Taller de les Arts no ho va tenir fàcil per atorgar els premis.
Aquí hi havia una altra de les
novetats d'enguany. La regidoria de Festes, dirigida per Jordi
Plaza, va modificar el sistema i
va decidir no fer premis escalonats sinó premiar conceptes.
Així, aquest any es van fixar 4
guardons, de 300 € cadascun,
per l'originalitat, el vestuari, la
simpatia i la coreografia. Es va
mantenir el premi a la millor carrossa, sense dotació econòmica però que garanteix una
carrossa i equip de música de
l'Ajuntament per l'any que ve.
Els participants es van concentrar davant de Can Cortès
cap a quarts de cinc de la tarda
del dissabte 22 de febrer. A les
17.00 va començar el recorregut en direcció a la plaça de la
Vila, on esperava el Jurat per
Sa majestat, la Reina Carnestoltes

Els Picaflors - Escola Can Cladellas

Frida Kahlo - Casal de la gent Gran

Les Abelles Zumberes - Piscines Sant Carles

Dones Emoji - Dones per les Dones

Els guerrers d'Odin - Cabres i vaques

Somni de Gaudí - Escola Palau

Els Plegamans del Folch - Escola Folch i Torras

7 novias para 7 hermanos - Penya Barcelonista
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Els Tabalauencs

observar cadascuna de les coreografies. Vistos tots els balls,
la desfilada va enfilar cap a la
pista descoberta passant pels
carrers Barcelona, Dom Bosco
i Carrerada.
Obria la comitiva el cant a
la terra de Candombe Bantú,
que com és habitual portaven
la seva pròpia banda de música. El seu homenatge a la
natura, batejat
com a Banterra, se'n va endur el premi a
la millor coreografia. Darrere
seu, l'espectacular desplegament d'ales
dels Picaflors
de
l'escola
Can Cladellas,
amb un vestuari de premi,
tant aparatós
com treballat.
Les Abelles Zumberes, de
Piscines Sant Carles, se'n van
endur el premi a la simpatia,
desfilaven en tercera posició.
Les perseguia un grup de guerreres i guerrers vikings, més
donats a la festa que a la guerra, com és propi de Cabres i
Vaques.
El centre de la rua l'ocupava
una plaga de mantis religioses
arribada de l'Escola Folch i Torres. Els Plegamans (sobrenom
amb què es coneix aquest
insecte pel seu característic gest amb les
potes) del Folch van
guanyar en la categoria de millor carrossa.
Marinada Street,
inspirada en l'etern
Barri Sèsam, era el

títol de la comparsa de l'Escola
Marinada. Darrere de les galetes, l'homenatge a Frida Kahlo
dels Casal de la Gent Gran,
colorista i exuberant, com
l'obra de l'artista mexicana.
D'inspiració més contemporània era la idea de Dones per les
Dones, que es van disfressar
d'emoticones.
Ja cap a la cua de la rua,
en la novena
posició,
va
aparèixer Gaudí, convertit en
somni de l'Escola Palau. Els
vestits de trencadís i les corones de la Sagrada Família
li van valdre a
aquesta comparsa el premi
a l'originalitat.
La rua es
tancava amb
dues comparses amb ritmes
molt diferents. Per un costat, la
Penya Barcelonista, que va decidir viatjar al Far West i interpretar els alegres balls de Siete
novias para siete hermanos, el
clàssic de Stanley Donen que
és també un homenatge al
country. I tancant la comitiva,
la contundència i la força dels
Tabalauencs.
La desfilada va ser un desplegament d'imaginació, música i alegria que va ser seguida
per una multitud de
gent entre la qual
també hi havia
molta
disfressa, algunes de
més senzilles i
d'altres molt
més treballades.

24

INFORMACIÓ GENERAL

març 2020

març 2020

L´INFORMATIU

Pallasos i
malabaristes

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Vols VENDRE?...
... FES-TE VEURE

Armats amb quatre galledes,
un micròfon sense cable (literalment parlant), i quatre estris
mal comptats, els Barlou van
omplir una hora de rialles el
diumenge 9 de febrer al teatre
de la Vila, en una nova proposta de la Xarxa PsiP. En el
seu espectacle Set Up els tres
membres del grup demostren
una habilitat especial per la
descoordinació, però sempre
dins del més estricte ordre.
L'espectacle va fer riure els
més petits i els no tan petits, ja
que també es van poder sentir
rialles d'una certa edat.

629 26 26 82
psipinfo@gmail.com

Renovat el conveni
de l'Ajuntament
amb la Gent Gran

Xocolata contra
el càncer infantil

700 euros va recaptar la tercera Xocolatada Solidària organitzada per Asun Duran i la Penya
Barcelonista de PsiP. La convocatòria va ser el dissabte 15
de febrer a la plaça de la Vila.
Es va reunir força gent, que va
poder gaudir d'un got de xocolata calenta a canvi d'una
aportació que s'ha donat íntegrament a l'Hospital Sant Joan
de Déu per la lluita contra el
càncer infantil. Es va fer un sorteig de regals cedits per alguns
comerços i es va poder gaudir
de sardanes, ball en línea i el
ritme dominicà del grup A Palo.

La Gresca ompla el teatre de la
Vila de canço catalana i espanyola
SANTI LUMBRERAS .- El grup
de teatre La Gresca del Casal
d’Avis va presentar el diumenge 9 de febrer, al teatre de la
Vila, el seu nou repertori musical davant un nodrit i fidel
públic. La presentadora Montserrat, entre acudit i acudit, va
anar presentant els vocalistes.
Una darrera l’altra vam poder
escoltar conegudes cançons
catalanes i espanyoles del repertori popular, Un gran dia,
Perdóname, Els tres tombs,
No llores por mi Argentina... finalitzant l’actuació amb la peça
brindis de l’opera La Traviata,

PUBLICITAT

interpretada per Mercè, Salvador i el cor. Cal fer menció especial del vestuari, en molts casos realitzat per elles mateixes i
que canvien a cada cançó.
El grup va comptar, com ja
és habitual, amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista,
que va ballar la sardana El saltiró de la cardina, interpretada
per Nuria Masip, i La Maria de
les trenes.
En Salvador, finalitzada la
representació, va fer una crida
als assistents per convidar a
aquelles persones interessades a unir-se a La Gresca.

L'Ajuntament i el Casal de la
Gent Gran han renovat el conveni anual pel qual el consistori
subvenciona amb 11.630 €
l'activitat d'aquest col·lectiu. El
pacte regula que l'Ajuntament
aporta aquesta quantitat per
la gestió quotidiana del Casal
de la Gent Gran i la realització
d'activitats d'interès mutu. Les
activitats detallades al conveni, amb el compromís del
Casal de dur-les a terme, són
els balls de saló quinzenals, el
taller de ball en línia setmanal,
les activitats relacionals del Casal, viatges i excursions, participació en festes populars com
el Carnestoltes, les revetlles
de Cap d'Any i de Sant Joan,
el Vermut de Festa Major i la
Castanyada. A banda, s'hi inclouen xerrades, tallers i altres
esdeveniments d'interès.

Si no tens qui et faci l’anunci, te’l fem gratuïtament. Informa’t.

Inici del curset
de sardanes

primavera-estiu 2020
Dissabte 21 de març iniciem el curset de sardanes.
Cada dissabte, excepte l'11 d'abril de Setmana Santa, fins al 13 de juny.
Pots iniciar-te a les sardanes, o bé anar perfeccionant el que ja saps i
aprendre a comptar i repartir.... Siguis nen, jove o gran vine i t'ho passaràs d'allò més bé.
Lloc: IES Ramon Casas i Carbó
Horari: de 18.00 h a 19.30 h.
Les classes són lliures i gratuïtes

FOTO: SANTI LUMBRERAS

Jornada de Portes Obertes 2020
PER SEMPRE NO HI HA RES,
millor ara que demà

dissabte 14 de març
10.30 h a 13.30 hores

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària

Cooperativa de pares

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

www.marinada.cat
@escola_marinada_de_palau

Palau-solità i Plegamans
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TEATRE

ACTIVITATS

'Els invisibles', o el perill
d'invocar els esperits

Pessebristes estrena nova
activitat per als més menuts

'Els invisibles' és l'obra que el
grup Segle XX, de Sant Fost
de Campsentelles, va portar
al teatre de la Vila el 23 de febrer, dins del cicle L'Escotillò,
de teatre amateur. La comèdia
juga amb l'espiritisme i la invocació del més enllà. Un escriptor famós busca inspiració
en la figura d'una mèdium de
la qual pretén enriure-se'n. La
cosa, però, es complica quan

Quan encara estan acabant de
desmuntar la darrera exposició, l'Associació de Pessebristes posa en marxa una nova
proposta d'activitat, aquesta
dirigida a nens i nenes a partir de 8 anys. Es tracta d'una
aula oberta de treballs manuals
on els més menuts podran començar a familiaritzar-se amb
les tècniques de modelatge de
pasta, paper maixé, reciclatge

la vident aconsegueix invocar
la primera dona de l'escriptor,
morta fa set anys.
La correcta interpretació del
grup de Sant Fost no va aconseguir trobar el to humorístic
que pretén el text. Només alguns moments de trànsit de
la mèdium o la hiperbòlica
parsimònia del majordom van
aconseguir arrencar alguna rialla de la platea.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

de materials, pintures i altres
habilitats relacionades amb el
món del pessebrisme. L'aula
es farà els dimecres a la tarda
a Can Malla, a partir del 4 de
març fins al 17 de juny, de dos
quarts de 6 fins a les 8 del vespre. Per més informació podeu
passar per la mateixa masia un
dimecres en aquest horari o bé
enviar un correu a pessebrepalau@gmail.com.

COMERÇ FEST
FIRA DE COMERÇ I SERVEIS

D PALAU
WIL

2020
LA

AL
PAVELLÓ
D’ESPORTS

PUBLICITAT

Palau-solità i Plegamans

W & OR DER

Dissabte de 16.30 a 21 h · Diumenge de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h

ANTENES PALAU

Mecànica - Reparació automòbils
Carrosseria i Pintura
Diagnòstic - Control Pre-ITV
Venda cotxes Nous i Ocasió

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

Visita el nostre estand Far West
al Comerç Fest

4 i 5 d’Abril
C/ Santiago Rusiñol, 12 Palau-solità i Plegamans
93 864 67 34 - autoplegamans@telefonica.net

SERVEI OFICIAL

Tel.- 938643837 - 661 914 323
- 635 636 493
antenespalau@yahoo.es
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ELS MÉS FREQÜENTS DELS PARC
PARDAL XARREC
(Passer montanus)
Descripció
De la mida d’un canari, semblant al
pardal comú però el cap és de color
xocolata i té una taca negra molt característica a la galta. Sexes iguals. Cria a
forats dels arbres o edificacions.
On trobar-lo
Sobretot a la part sud del parc, a tocar
de Santa Perpètua. També al voltant de
la masia.

EL PARC DE L'HOSTAL DEL FUM

FOTO: JORDI MOROTE

Escola
d'ornitòlegs
El Parc de l’Hostal del Fum s’està convertint en un pol d’atracció per
als aficionats a l’observació d’ocells de la comarca i rodalies. Associacions i entitats diverses estan aprofitant la riquesa de la seva
avifauna per formar els principiants que volen aprendre a identificar els ocells. No és només que el parc sigui ric en biodiversitat,
també és la facilitat amb què els ocells, acostumats a una important
presència humana però suficientment respectuosa, es deixen observar a plaer. De fet, moltes vegades els propis professors ornitòlegs
que porten el grup se sorprenen de la facilitat amb què puputs, picots i tords es deixen fotografiar a curta distància.
ABEL JULIEN
Al segle XXI podríem dir que
ja forma part del coneixement
popular el concepte que ens
diu que tots els organismes,
vegetals i animals, estan relacionats entre si, en allò que
anomenem cadena ecològica.
Els cucs i erugues necessi-

ten determinades plantes per
desenvolupar-se, les papallones i abelles necessiten flors,
els ocells petits es mengen
aquests insectes, guineus es
mengen nius d’ocells. Rapinyaires s’alimenten d’ocells petits, conills i ratolins, etcètera,
i així fins a l’infinit. L’Hostal del
Fum conté les característiques

PAPAMOSQUES DE COLLAR (Ficedula albicollis)
Descripció
Semblant al mastegatatxes, ocell comú en migració, però en la
combinació blanc/negre de l’ocell predomina el blanc, especialment en un
collar d’aquest color al voltant del coll de l’ocell, d’aquí el seu nom.
On trobar-lo
Habitualment només apareix entre zero i un parell de vegades
l’any, sempre en època de migració, però la primavera de 2019 va ser
excepcional i hi va haver un influx de dotzenes d’individus a tot el país.

principals que un ecosistema
necessita per a ser variat. A
més, està situat a tocar de la
Riera de Caldes, de la qual forma part com a sistema natural,
i a l’interior del parc l’estructura de la vegetació potencia la
presència de fauna.
Hi tenim arbustos al llarg del
rierol artificial, que serveixen
d’aliment i refugi per a molts
ocells. Els arbres són variats
(pins pinyoners, pollancres, àlbers, gatells, tamarius i oms).
Les praderies es deixen al seu
lliure desenvolupament bona
part de l’any (no estan polides
com la gespa ornamental, que
és poc menys que un desastre ecològic). Es mantenen
espècies fonamentals com els
cards i els esbarzers i —un
dels punts més importants— hi
tenim molta fusta en descomposició, d’arbres vells amb
parts mortes, que són el racó
més ric d’un bosc (malgrat que
això sembli una contradicció).
És un petit museu de tots els
elements que componen un
ecosistema natural.
Xavier Riera, professor de
l’Institut Català d’Ornitologia,
sovint hi porta els alumnes
dels cursos d’aquesta entitat.

Segons afirma "el parc conté
una varietat d’hàbitats que em
permet ensenyar ocells d’aiguamoll, ocells forestals, mediterranis, de zones obertes o
altres que viuen sempre amagats als esbarzers. No conec
gaires llocs on pugui ensenyar
tot això junt".
ADDICTES AL PARC
Un servidor i Pau Ortega som
dos visitants freqüents del
parc, no només per portar-hi
aprenents d’ornitòleg sinó
també per fer-hi observacions
pròpies. Perquè per als aficionats que s’hi dediquen amb
cos i ànima, l’Hostal del Fum
és també un hotspot, un punt
calent en què s’hi poden observar ocells rars o peculiars.
En migració de primavera, cal
estar amatent perquè martinets de nit, polles pintades
o l’enorme agró blanc, entre
molts altres, veuen la riera com
un punt d’alimentació i descans. I, molt important, cal estar vigilant també el cel perquè
rapinyaires d’unes quantes
espècies interessants poden
estar sobrevolant l’observador.
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

CABUSSET
(Tachybaptus ruficollis)
Descripció
Com un anaguet petit, de color marró
amb el coll vermellós i una taca blanca
a la comissura del bec. Es capbussa
constantment per buscar els invertebrats dels que s’alimenta sota l’aigua.
On trobar-lo
Al dipòsit és impossible no veure’l. La
diferència de mida s’aprecia perfectament al costat dels ànecs.

CUERETA BLANCA
(Motacilla alba)
Descripció
petit ocell que combina els colors
blanc, negre i gris, amb la cua molt
llarga que mou amunt i avall sense
parar. Molt actiu. Vola, corre, es para i
gira mentre persegueix petits insectes.
On trobar-lo
a totes les zones obertes del parc, praderies, la riera o el dipòsit. El veurem
molt poc als arbres.

PUPUT
(Upupa epops)
Descripció
Color general del cos ocre ataronjat
amb les ales i la cua amb una bonica
combinació de blanc i negre. Té una
cresta prominent i un bec llarg i corbat
que la fan inconfusible.
On trobar-lo
A qualsevol zona del parc però és més
probable a la zona de la masia i les
parts més freqüentades del parc. No té
gaires problemes amb la gent.
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Xavi Escobar, sabadellenc
vinculat a l’associació ecologista ADENC, un apassionat
de les aus que ve molt sovint
al parc, ens explica que "Quan
hi ha moviment meteorològic
miro de fer una visita al parc
perquè és pràcticament segur
que apareix alguna espècie
interessant, amb l’afegit que
molt sovint són rares de veure
a tota la comarca. Per què es
queda a l’Hostal del Fum i no
a un altre lloc? Els ànecs i altres ocells aquàtics han de fer
parada obligada en punts amb
aigua. El gran dipòsit d’aigua
és un oasi enmig de la plana
vallesana. Gràcies a les seves
dimensions i a la tanca que
l'envolta, els ocells hi troben
una cosa imprescindible: molta tranquil·litat per poder menjar i descansar."
En una sortida d'Aula
i Natura un imponent
astor va caçar una
garsa i se la va
començar
a cruspir
davant
d ' u n a
dotzena de garses enfadades que van organitzar una cridòria que es devia
escoltar des de Caldes. Els
observadors no podien donar
crèdit al que veien i, Eulàlia Soler, una alumna que ja té força
recorregut observant ocells,
ens comenta: "no em podia
creure l'espectacle que es
desenvolupava davant meu.
Això és molt difícil de veure a
la natura i ho tenia allà, davant
meu, com si fós un documental del National Geographic".
Una altra addicta és Pepa
Ollé, treballadora d’Uriach i
aficionada a l’ornitologia, que
té la sort que des de la seva
finestra veu el parc. Malgrat tot
ens diu, "no sé si és una sort
o un inconvenient que pugui
veure el parc tot el dia. Els dies
en què es percep moviment
de l’aviram és un autèntic suplici no poder sortir immediatament!". Ho compensa, però,
fent un entrepà al parc a l’hora
de dinar, a veure si hi ha sort i

apareix algun ocell interessant,
com passa sovint.
La darrera primavera, després d’una llevantada, a Catalunya hi va haver una arribada
massiva de papamosques
de collar, un ocell molt rar al
nostre país i del qual se’n van
comptabilitzar més de 50 observacions en aquells quatre
dies, un fet megaextraordinari. Els ornitòlegs locals sabien
que si aquí n’arribava algun,
seria a l’Hostal del Fum, així
que un servidor no s’ho va
pensar dues vegades i va sortir disparat al parc a veure si
ens havia tocat la grossa. Res,
després de quatre hores de
prospecció en dues tandes,
no el vaig trobar. Però l’Hostal
del Fum no es podia quedar
sense papamosques de collar
i l’endemà al matí tenia un missatge al mòbil de Jordi
Morote, un aficionat
de Granollers, amb
una foto de l’ocell i
un missatge: "Acabo
de fer aquesta foto a
l’Hostal del Fum. Per
si t’interessa per a la
teva col·lecció personal". En reconeixement
de l’amistat que ens uneix, no
vaig engegar el Jordi a pastar
fang després d’aquest missatge irònic. Malgrat que jo me’l
perdés, sempre és un orgull
saber que el meu parc no s’havia quedat sense l’ocell estrella
d’aquella temporada.
SI US PLAU, NO TOQUEU
El parc atrau ocells i ornitòlegs
a parts iguals, com si fos un
imant. La seva preservació
en l’estat actual és important
que continui en el futur i, en tot
cas, es podria efectuar alguna actuació que incrementi la
biodiversitat natural d’aquest
entorn però en el seu estat actual ja és pol d’atracció per als
ocells, així que només cal ferne una gestió adequada i poc
invasiva que deixi l’ecosistema
evolucionar de forma natural.
Després de tot, els llocs més
bio diversos del món no són
gestionats de cap manera. O
és que algú manté la selva tropical com si fos un jardinet?

PUBLICITAT
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ELS MÉS BUSCATS DELS PARC
BLAUET
(Alcedo atthis)
Descripció
Inconfusible. Bellíssim. Impressionant.
El dors i totes les parts superiors són de
color blau intens, amb reflexos iridescents, el bec és llarg i recte i el seu cos
és compacte. Pesca peixets llençant-se
a sobre des d’una branca.
On trobar-lo
A la riera, al rierol del parc o al dipòsit.
A vegades creua per les zones de gespa
o entre els arbres a tota pastilla quan
es desplaça d’un lloc a l’altre.

Centre d’impressió integral

IMPRESSIÓ DIGITAL
Ideal per a curt tiratge
Temps d’execució molt curt
Preu molt competitiu per a curts tiratges
Bona qualitat d’impressió

IMPRESSIÓ ÒFSET
Excel·lent qualitat de la impressió
Gran fidelitat als colors corporatius
Millor preu per a llarg tiratges
Podem fer: reserva UVI, relleu en sec, plegats
especials, troquels, impressió sobre
papers de gramatge i textures especials

ASTOR
(Accipiter gentilis)
Descripció
Rapinyaire de mida mitjana, ales
amples i arrodonides i cua llarga.
Molt difícil de veure o només els ulls
experts poden reconèixe’l quan passa
volant a baixa alçada alternant batec
d’ales i planada.
On trobar-lo
Sobretot a la zona on neix el rierol,
passant volant del parc als boscos de
pins a l’altra costat de la riera.

GRAN FORMAT
PICOT GARSER PETIT
(Dendrocopos minor)
Descripció
Picot molt petit, pràcticament com un
pardal, amb combinació de blanc i negre com a coloració general del cos. El
mascle té el casquet vermell, tot i que
només es visible de prop.
On trobar-lo
Al bosquet d’àlbers de la zona sud del
parc. El veurem a les branques primes
dels arbres, picant a la recerca d’invertebrats. Necessita fusta morta.

DURBEC
(Coccothraustes coccothraustes)
Descripció
Fent honor al seu nom, té un bec
desproporcionadament gros i potent
que li permet trencar nous d’un cop.
És més gros que un pardal, té la cua
curta, les ales arrodonides i no es
deixa veure gaire, és més aviat tímid.
On trobar-lo
Als oms de la part sud del parc o als
pollancres que ressegueixen el rierol.
Sol posar-se força amunt, cap a la
punta de tot dels arbres.

Impressió en gran format sobre suport de polièster, PVC (lona), canvas (semblant tèxtil), paper
fotogràfic, vinils impresos, vinil de tall, impressió sobre suports rígids. Impressió de plànols en CAD.

MANIPULATS I ACABATS
Enquadernacions, plastificats, plegats, manipulacions especials, troquelats, guillotinat.

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
Escàner professional fins a 110 cm d’ample d’alta qualitat.

HORARI
De dilluns a divendres
de 8.30 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h

www.jorbachs.com

93 864 81 74

650 406 021

Vendes comercial@jorbachs.com
Comptabilitat comptabilitat@jorbachs.com
Serveis gràfics serveisgrafics@jorbachs.com
Disseny disseny@jorbachs.com
Impressió impressio@jorbachs.com
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ALPINISME

FUTBOL

Un palauenc
als cims de
l'Atles

Éxit de públic i participants de
les Minichampions del FC Palau
El cap de setmana del 22 i
23 de febrer, el parquing del
camp d'esports municipal es
va quedar petit per acollir tots
els participants en el torneig de
Minichampions, en categories
benjamí i aleví, organitzat pel
FC Palau. Aquesta ha estat la
tercera edició d'aquest torneig,
homologat per la Federació
Catalana i que per primer cop
s'ha ampliat a dues categories.
Les dues primeres havien estat
només de benjamins.
FC Palau va limitar el nombre de participants a 16 equips
per categoria, tot i que tenia
llista d'espera d'equips de tot
Catalunya. La condició per inscriures en el torneig es que els
equips han d'ocupar un lloc
entre els quatre primers de la
seva classificació.
Dissabte es van enfrontar
els benjamins, en partits de 20
minuts i amb quadres d'eliminatoria. La final d'aquesta categoria la van jugar el Masquefa FC i el Júpiter, amb victòria
dels primers. El benjamí local
(foto superior) va quedar classificat en una meritòria quarta
plaça.
Diumenge va ser el torn dels

OKLLIGAF

L'HC Palau afronta
partits decisius
per no allunyar-se
del liderat

alevins. Amb el mateix sistema
d'eliminatòries es va arribar a
una final entre la Damm, el favorit, i l'UD Taradell. Hi va haver
sorpresa, perquè es va imposar l'equip osonenc. El alevins
del FC Palau (foto inferior) van

PATINATGE ARTÍSTIC

El PAP es classifica pel
campionat d'Espanya
Les noies del Patinatge Artístic Palau s'han classificat pel
Campionat d'Espanya de Xous
Petits després de quedar novenes en el Campionat de Catalunya, que es va celebrar a
Lleida el passat diumenge 23 i
on competien 18 equips de tot
el territori.
El grup està integrat per 9
patinadores, entrenades per
Carles Gasset, Juliana Giovanardi, Oriol Terrades i Núria
Preses, i aquest és el tercer any
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que competeixen en aquesta
modalitat.
La coreografia que van presentar a Lleida es titula Atrapada, i està inspirada en el món
de la hipnosi. Aquest exercici
serà el mateix que defensaran
el pròxim 14 de març (en el
mateix escenari) en el campionat d'Espanya.
El mateix grup va aconseguir
la sisena posició en el Campionat de Barcelona celebrat a Vic
el 6 de febrer.

ocupar la 12a plaça. Davant
de l'èxit de la iniciativa, els responsables del FC es plantegen
també organitzar un torneig
similar on hi tinguin cabuda
equips que no ocupin llocs
destacats en la classificació.

Després de la derrota contra el
Cerdanyola CH (5-1) i de guanyar al Girona CH a casa (7-1),
l'HC Palau se situa a 9 punts
del líder, el CP Manlleu i a 4 del
segon, el mateix Cerdanyola
CH, això sí, amb dos partits
menys que ells. Això fa que
les noies que entrena Miquel
Busquets no tinguin cap marge si no volen quedar-se despenjades de la lluita pel títol de
Lliga. En cas de comptar per
victòries els dos partits ajornats de les palauenques, es
col·locarien segones, a 3 punts
del CP Manlleu i mantindrien
el pols pel primer lloc, sempre
amb permís del Cerdanyola (a
1 punt) i, ja a més distància, del
CP Voltregà, a 5 punts (amb un
partit menys).

DISC VOLADOR

Els Flying Squirrels, forts
en herba però no en platja
L'equip palauenc de disc volador, els Flying Squirrels, no va
tenir la sort de cara en el recent
campionat de platja celebrat a
Castelldefels el 15 de febrer. Els
esquirols (Squirrels) van patir
un correctiu en aquest torneig
que es va jugar en categories
masculina i femenina per separat. Els nois van perdre tots els
partits i fins i tot la categoria,
tot i obtenir bona nota en spirit

molt bona. Les noies no van tenir molts millors resultats.
Això no és cap desànim,
ja que on són forts els Flying
Squirrels és en la lliga sobre
herba, on militen a la categoria
reina. Una altra bona notícia és
que dues jugadores, Laia Tió
i Aroa Montilla, aniran amb la
selecció espanyola sub 20 a
jugar el mundial de Suècia el
pròxim juliol.

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

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

PISO en el centro de Palau. 80 m. 3
hab. Buen estado. 153.000€

ÀTICO EN PALAU Duplex. 160 m2
Excelentes vistas. 260.000€

CASA Can Falguera. 220 m2. 5h 2b.
500m de parcela 310.000€

CASA adosada en Can Mallot. 5
dormitorios dobles. 255.000€

DOS CASAS independientes a 5' de
Palau. Con piscina 220.000€

CASA en Can Riera. 85 m2. 2 h. 450
m2 de parcela. 279.000€

El palauenc Vicenç Pros va
coronar la tercera setmana de
febrer quatre cims de més de
4.000 metres de l'Atles, entre
ells el Toubkal (4.167 metres)
el sostre de la serralada marroquina. Pros, aficionat a la
muntanya i experimentat excursionista, va invertir X dies en
aquesta expedició. El palauenc
anava acompanyat de dos alpinistes bascos, Felix (49 anys)
i Julio (45 anys), i d'un guia local, Ibrahim.
Els tres alpinistes es van
marcar una ruta de 41 quilòmetres que incloïa els principals cims de l'Atles. A més de
l'anomenat Toubkal, el grup integrat per Pros va coronar els
següents pics: Toubkal West
(4030 m.), Ras Ounoukrim

(4083 m.), Timzguida (4088
m.), Tizi N'Toubkal (3900 m.),
i el Oulmililene (3876 m.). Van
sortir de Marrackech el 20 de
febrer, ciutat a la qual van tornar 3 dies després de suportar temperatures de fins a 11
graus sota zero, i de caminar
per geleres i cims coberts de
neu. Vicenç Pros, de 55 anys
acabats de complir, ha culminat amb èxit una de les seves
expedicions més somiades.
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INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

Obertes de nou les
pistes de Can Falguera
El 17 de febrer es van tornar a
obrir al públic les instal·lacions
esportives municipals de Can
Falguera. Les pistes estaven
tancades des que el passat
xxx l'Ajuntament va retirar la
concessió del bar de les instal·lacions, ja que no complia
la normativa. La falta de personal per atendre les instal·lacions va obligar a tancar-les.

Ara, el Govern local ha arribat
a un acord amb l'Associació
de Veïns de Can Falguera perquè les instal·lacions estiguin
disponibles en un determinat
horari. A l’hivern l'horari serà
de dilluns a divendres de 16 a
19 h i els dissabtes, diumenges
i festius de 10 a 19 h, a l’estiu
s’ampliaran aquests horaris. El
complex esportiu compta amb

EXPERTS EN TARIMES D’EXTERIOR

diferents espais per a la pràctica de futbol, futbol sala, bàsquet, una pista de tenis, quatre
pistes de petanca i equipament per jugar a tenis taula.
L'Ajuntament recorda que no

està permès realitzar-hi festes
ni competicions esportives no
autoritzades per l’Ajuntament,
que cal mantenir netes les instal·lacions i respectar els veïns
que les envolten.

uet
Parq e
d
des
IVA
2
m +
19€ tal·lat
ins

ATLETISME

Una mitjà maratò en temps d'elit
Òscar Plata, atleta del Club Atlètic Palau, va participar en la
30 edició de la Edreams Mitja
Marató de Barcelona que es
va celebrar el diumenge 16
de febrer. Plata, amb un ritme
de carrera gairebé de corredor d'elit, va entrar en meta

E specialistes

en tot tipus de parquet
Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta
| Portes lacades | Tarimes d’exterior

en la posició 1.292 d'un total
de més de 23.000 corredors.
L'atleta del club palauenc va
invertir 1h 24m en fer els 21
quilòmetres del recorregut, el
que suposa una mitjana de
gairebé 15 quilòmetres per
hora.

C/Avel·li Xalabarder, 18
Caldes de Montbui
Tel. 93 865 50 21

www.caldesparquet.com

Pintura de fachadas

Grup AMALGAMA TEATRE de Barcelona

29 de març a les 18,30
Al Teatre de la Vila

Construcción de
obra de todo tipo

Interiores de viviendas y locales

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

Presupuesto sin coste

más de 30 años
de experiencia

Trabajos en Pladur

L'HOSTAL DEL CRIM

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

Presupuestos
sin compromiso

606 038 654

- Palau-solità i Plegamans

AVíS
Associació de Veïns Can Falguera
L'horari d'atenció als veïns és de 19.00 a
21.00 els últims divendres de mes.
També podeu contactar mitjançant el mail:
aavvcanfalguera@gmail.com

Reformas
en general.
Especialidad
en cocinas y baños

(si llamas departe del Informatiu, 15% dto. en cocinas
y baños)

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

VK PISCINAS
Construcción
y reforma de piscinas
Sistemas de
filtración
Electrolisis salina
Bombas de calor
Cubiertas

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

CASA EN VENTA EN EXCLUSIVA

En Can Falguera. Parcela de 400 m.
Vivienda de 145 m2 y trastero de 25 m2.
Piscina y zona de barbacoa, 5 hab, 2
baños, comedor con chimenea, calefacción. Visítala, te gustará.

249.900€

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

OCUPACIÓ
SE OFRECE Chica responsable con conocimientos de enfermeria, para cuidado de
personas adultas o niños, o tareas de limpieza. 633 485 646.
S'OFERIX Auxiliar Sociosanitaria amb experiencia per cuidar i atendre les necesitats de la gent gran. Lidia 617 012 549
SE OFRECE chica de 25 años para trabajar
por horas con experiencia en limpieza y
cuidado de personas mayores. Disponibilidad por las tardes. Keilyn 640 841 439
SE OFRECE chica colombiana para trabajar
en limpieza y como canguro. 642 566 713
Anyi
SE OFRECE Señora para limpieza general
y cuidado de personas mayores. Amparo
631064354
SE OFRECE Señora se ofrece para trabajo
con personas mayores, disponibilidad día
y noche. 671197269 Esther
BUSCO TRABAJO de limpieza o de cuidar
abuelos, por horas o Interna. Excelentes
recomendaciones. Bety 632331843
SE OFRECE muchacho para soldador, metalúrgica, montaje o mantenimiento industrial. Augusto 632653457.
SE OFRECE señora paracuidar personas
mayores o niños, y para limpieza por horas. Zoila 612 478 985
SE OFRECE chica con experiencia para

cuidar personas mayores y niños en horario de mañanas, abstenerse de llamar sin
contratación. 657952507 Sugel
SE OFRECE chica para limpieza cuidado de
personas mayores chica responsable y
con referencias. 633197902 Ángeles
SE OFRECE chica para cuidar personas
mayores como externa o limpieza de casas. 633729324 Isabel
SE OFRECE Sra para cuidado de niños o
personas mayores o para tareas del hogar, incluso fines de semana y festivos.
607400354 Charo .
SE OFRECE Señora extranjera para toda
clase de tareas: niñera, acompañante,
cocina, organización de fiestas y eventos,
etcétera. 671 303 838 Julia.
S'OFEREIX Mestra per donar classes de
reforç per alumnes de Primària i E.Infantil.
Moltaexperiència. Isabel.676024525
SE OFRECE chica responsable para el cuidando personas mayores o dependientes , acompañamiento y aseo personal.
Lily. 603 171 644.
SE OFRECE Chico de 22 años se ofrece
para cualquier trabajo. Disponibilidad por
las mañanas. Jonathan 642 568 034.
SE OFRECE chica para tareas de limpieza.
Elieth 631842540
SE OFRECE chico para cuidado de personas mayores o labores de limpieza. Juan
Carlos 631 22 99 29
BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidados de
niños o adultos. Lourdes. 640 216 252
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar,
cuidado de personas mayores o niños.
Dsiponibilidad total. 640 21 62 52. Lourdes
SE OFRECE chico para el cuidado de personas mayores, para el cuidadode la casa o
jardinería. Disponibilidad total. Alejandro.
632 32 70 46
S'OFEREIX Sra per neteja de cases i per
planxar. Mari. 662 148 396
S'OFEREIX noia, amb Educació Infantil i
amb molta experiència, per cuidar nens,
o portar-los a l'escola. Silvia 686 869 776.
SE OFRECE enfermera colombiana para
limpieza y cuidado de personas mayores
por horas, a media jornada o a jornada
completa. Camila. 612 224 331
SE OFRECE Sra para trabajo por horas de
limpieza, para cuidar personas mayores o
para llevar niños al colegio y recogerlos.
Yaneth. 633 461 721
SE OFRECE Sra. de Bolivia, con mucha experiencia y referencias, para cuidar personas mayores, Guadalupe. 634 835 849.
S'OFEREIX estudiant de filologia anglesa i
catalana per fer classes de repàs a alumnes de primària i ESO. 638655597. Aleix.
SE OFRECE señora para cuidar personas
mayores o tareas del hogar. Eustàquia.

654 430 172.
SE OFRECE chica colombiana para trabajos
de limpieza, cuidado de personas mayores, cuidado de niños. Por horas o tiempo
completo. 631 879 415. Jekeline.
SE OFRECE señora para hacer limpieza en
casas con experiencia y buenas referencias. Gala. 667 256 234
SE OFRECE señora para el cuidado de personas mayores por horas. 631798648.
Isabel

VARIS
FUSTER
Treballs d'interior i exterior
Reparacions de la fusta
679 104 565

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

ARREGLO DE PERSIANAS
Cambio cintas y motores de persiana
Experiencia. Económico.
JORDI - 649 524 967
SE PRECISA CAMARERO/RA
Para restaurante en Palau-solità i Plegamans
Media jornada, de miércoles a domingo.
625 474 896
PINTO TU PISO
7 € M2
Incluye pinturas y materiales
MANUEL - 662 201 928

Per anunciar-se
en aquesta secció
Envieu un missatge de
Whatsapp amb el text que
voleu publicar al telèfon

PUBLICITAT

Actualitat Residencial Palau
A Residencial
Palau cuinemPalau
Actualitat
Residencial
A Residencial Palau ja estem preparats per l’arribada del Carnestoltes, i hem fet moltes
coses. Viure a Residencial Palau és estar immers en múltiples activitats. Hem celebrat els
aniversaris dels nostres residents, ens hem disfressat per Carnaval i hem iniciat una
projecte molt interessant per tots els nostres residents i familiars que es "Cuinant pel
mon". No tenim temps d’avorrir-nos!
Al final de Gener vam celebrar els
aniversaris del mes.
Aquest mes tenim
molts residents que van
néixer.
Al febrer ens hem
preparat pel Carnaval,
hem
dissenyat
i
confeccionat
les
disfresses i vam tenir
una gran festa. A
Carnaval tot s'hi val,
que be ens ho vam
passar.

Compartir la cuina entre grans i petits,
així com amb persones
d'altres regions a través
d'eines MasMedia ha
estat i seguirà sent un
dels
majors
aprenentatges per a
tothom. Un projecte
que encara té molt món
per transitar.
Ha sigut una eina de
treball amb els nostres
residents i les seves
famílies, però també ens
ha permès un treball
intergeneracional.

I no ens podem oblidar
del gran projecte que
hem
desenvolupat,
"Cuinant pel mon".
Aprofitant les diverses
procedències
dels
nostres residents, hem
fet un viatge culinari per les seves terres
d'origen.
Aquest projecte ha estat
presentat als premis NUTRISENIOR 2020.

629 262 682

o bé deixeu
l'escrit en la bústia de

Llenceria Selmy,
C/Camí Reial,162.

març 2020

Residencial Palau
Residència Geriàtrica
Residencial
Palau
Residència Geriàtrica

Podeu veure les fotos a
la nostra pàgina de
Facebook:
www.facebook.com/resi
dencialpalau/
A Residencial
intensament.

Palau

vivim

la

vida

Avinguda Catalunya, 264- 266
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
TelèfonCatalunya,
93 147 9026400 266
Avinguda
Fax
93
147
90
02
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
e-mail:
info@residencialpalau.com
Telèfon
93 147
90 00
Fax 93 147 90 02
e-mail: info@residencialpalau.com
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AGENDA D’ACTIVITATS

DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

social, Igualtat, Feminisme i Polí·
tiques LGTBIQ+ i l’Alcalde, lectura
del manifest i actuació musical
organitza: Ajuntament i la col·
laboració de l’Escola de Música,
l’Associació Dones i el PFI:PTT

» Dissabte 7 i diumenge 8
8 h | Masia de Can Cortès

SORTIDA: CARNAVAL A
TOSSA DE MAR I L’ESTARTIT
Hotel Panorama, gran rua pels
carrers de Tossa
preu: 125 €

www.palauplegamans.cat

MARÇ
» Dijous 5

18 h | Masia de Can Cortès

VIATGE SOLIDARI
A L’ÍNDIA NOVEMBRE 2020
reunió Informativa

organitza: Casal de la Gent Gran
i HARIBALA.org

18 h | Sala Polivalent

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA
DONA Concurs d’amanides obert
a tot el poble. Petits curts de teatre
oferts per les sòcies.
organitza: Associació Dones per
les Dones i Ajuntament
20.30 | Sala Polivalent

SOPAR DE DONES

Commemorar el 8M. Porta alguna
cosa per menjar i compartim una
estona totes juntes! Inscripció a:
igualtat@palauplegamans.cat
organitza: Associació Dones per
les Dones i Ajuntament

» Divendres 6

12 h | Plaça de la Vila

ACTE INSTITUCIONAL

Parlament de la regidora d’Acció

» Dissabte 7

17.30 h | Sala Polivalent

BALL DE TARDA

a càrrec de Jordi Bruch
preu: 4€ (socis/es: 3€)
organitza: Casal de la Gent Gran
i la col·laboració de l’Ajuntament

» Diumenge 8

11 h | Parc del Hostal del Fum

DIA DE LA CONFRATERNITAT
ANDALUSA 2020
Obert a tots els públics amb Missa
Rociera, dansa, ofrena floral i ho·
menatge a la bandera d’Andalusia
organitza: Federació Andalusa
de Comunitats i la col·laboració de
l’Ajuntament
12 h | Teatre de la Vila

TEATRE INFANTIL I
JUVENIL: TXEMA THE
POSTMAN a càrrec de la
Cia. Màgic Txema

Venda anticipada d‘entrades una
hora abans de l’inici de l’especta·
cle. preu: 6€
organitza: Associació Local La
Xarxa i la col·laboració de l’Ajunta·
ment, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya
16 h | Plaça de la Vila

ANEM TOTES JUNTES
CAP A LA MANIFESTACIÓ
DEL 8M A BARCELONA!

Des de l’Ajuntament es posaran
autobusos per anar-hi. Si vols reser·
var una plaça escriu-nos un correu:

igualtat@palauplegamans.cat
organitza: Ajuntament

» Dimarts 10

17.30 h | Masia de Can Cortès

CLUB LECTOR ELS
DETECTIUS: ABECEDARI
POÈTIC de Salvador Comellas
organitza: Biblioteca Municipal
18.30 | Auditori de Can Cortès

INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ El plaer i el desig

també són nostres!: Relats eròtics
en femení a càrrec del grup del
taller d’escriptura i amb l’actuació
de la Sherezade Bardaji.
organitza: Ajuntament

» Dimecres 11

17.30 h | Masia de Can Cortès

L’HORA DEL CONTE:
LA LLUNA LA PRUNA a
càrrec de Blai Senabre

Inscripció de la propera sessió
dilluns 16/03/2020
organitza: Biblioteca Municipal

» Dijous 12

8 h | Masia de Can Cortès

SORTIDA: PANTÀ DE LA
BOADELLA ST. LLORENS
DE LA MUGA I MAÇANET
DE CABRENYS

pagament: 2 i 3 març, de 16 a 19 h.
preu: 49 €

» Divendres 13

de 18.30 a 22 h | Espai Jove L’Escorxador

JORNADA “No me toques
el pelo: moviment i cultura
afrodescendent” Presentació

del col·lectiu, taller de dansa
africana, sopar intercultural i
Afroparty!
organitza: Ajuntament

19.30 | Castell de Plegamans

XERRADA a càrrec de
Josep-Lluís Carod-Rovira.
L’altre J.M. Folch i Torres un
compromís polític vigent

organitza: Fundació Folch i
Torres amb la col·laboració de
l’Ajuntament

» Dimecres 18

18.30 | Auditori de Can Cortès
XERRADA COL·LOQUI Es pot
fer una sèrie feminista? El repte
de Les de l’hoquei. Les Creadores
i guionistes de “les de l’hoquei”
parlaran sobre la seva experiència
i sobre l’audiovisual des d’una
perspectiva feminista.
organitza: Ajuntament

» Dissabte 21

17.30 h | Sala Polivalent
BALL DE TARDA a càrrec de
Duet Montseny preu: 4€ (socis/es
del Casal de la Gent Gran: 3€)
organitza: Casal de la Gent Gran i
la col·laboració de l’Ajuntament

» Diumenge 22

12 h | Teatre de la Vila
CONCERTS Acte obert a tots els
públics amb dansa, cant i cançó
espanyola.
organitza: Federació Andalusa
de Comunitats i la col·laboració de
l’Ajuntament

» Dimecres 25

17.30 h | Masia de Can Cortès

L’HORA DEL CONTE

Ralet, ralet a càrrec de Clara
Gavaldà. Inscripció de la propera
sessió dilluns 30/03/2020
organitza: Biblioteca Municipal

» Dijous 26

17 h | Auditori Masia Can Cortès
CICLE DE XERRADES Mesures
preventives en la 3ª edat a càrrec del
Dr. Roque Lucas – Metge de família
organitza: Casal de la Gent Gran
20 h | Masia de Can Cortès

CLUB DE LECTURA
D’ADULTS. EL BALL DE
IRENE NÉMIROVSKY

organitza: Taller de les Arts i la col·
laboració de la Biblioteca Municipal

» Divendres 27

18.30 h | Masia de Can Cortès

CLUB LECTOR LLEGIM JUNTS.
L’enigma del vaixell Mery
Celeste de Josep Mª Ibarra
organitza: Biblioteca Municipal
21 h | Teatre de la Vila

PROGRAMACIÓ ESTABLE
DE TEATRE De mares i filles de

la Cia. Mosicamix i Puy&Co preu:
12 € i descomptes especials. venda
anticipada: Masia de Can Cortès
organitza: Ajuntament i el su·
port de la Diputació de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya

» Dissabte 28

» Biblioteca Municipal

nou horari: Matins de dilluns
a divendres, de 10 a 13 h
Tardes de dilluns a divendres,
de 16 a 20 h

» Cursos
CURSOS DE CATALÀ

Tallers de llengua i grups
de conversa
Masia de Can Cortès
horari d’atenció al públic:
matins: de dilluns a divendres,
de 9.30 a 12 h. tardes: dilluns i
dimecres de 16 a 17 h.
organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística i Aj. de
Palau·solità i Plegamans.

BALLADA COUNTRY DE MARÇ

CURSOS DE
GRALLA I TIMBAL

» Diumenge 29

CURSET DE SARDANES

19 h | Sala Polivalent

organitza: Associació Country
Can Falguera amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Palau·solità i
Plegamans
18.30 h | Teatre de la Vila

L’ESCOTILLÓ. MOSTRA DE
TEATRE AMATEUR. L’hostal
del crim a càrrec del grup
Amalgada teatre de Barcelona
preu: 5 €
organitza: Agrupació Teatral
Farrigo·Farrago i la col·laboració
de l’Ajuntament

» Exposicions

DEL 10 AL 20 DE MARÇ
EL PLAER I EL DESIG TAMBÉ
SÓN NOSTRES!: RELATS ERÒTICS EN FEMENÍ
matí: de 9 a 15 h
tarda: de 16 a 21 h
Sala Museu Masia Can Cortès
Aquests relats, escrits de forma
col·lectiva, són el resultat d’un
taller d’escriptura creativa que es
va realitzar en el marc del 28 de
maig, Dia Internacional d’acció
per a la salut de les dones.
organitza: Ajuntament

Curs 2019-2020 amb l’escola
de Gralla i Timbal El Ramat
Inscripcions obertes
més informació:
ramat.palau@gmail.com
Tardor-hivern / 1 cop al mes
Principiants, petits i grans.
preu: Gratuït
IES Ramon Casas i Cambó
organitza: Agrupació Sar·
danística i la col·laboració de
l’Ajuntament

» Obrim Can Malla
Per gaudir·ne i donar informació
Cada dimecres | de 18.30 a 20 h

» Fira d’antiguitats

de 9 a 14 h | pl. de Ca l’Estruch
El segon diumenge de cada mes.

Segueix-nos a
@ajpalauplegamans
@ajpalauplegamans
@palauplegamans
t.me/palauplegamans

39

L´INFORMATIU

març 2020

El somriure
de Palau
des de 1989

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

Primera
visita
gratuïta

Cuidem la salut de
la teva boca,
tenim cura de tu!
Financiació fins a 12 mesos sense interessos

¡OFERTA!

50 lts. 5€
Saco tierra
abonada

