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Telèfons d’interès
EMERGÈNCIES   112
AMBULÀNCIES   061
POLICIA LOCAL   938  649  696
AJUNTAMENT, OFICINES 938 648 056
ASSISTENT SOCIAL  938 643 012
CAMP FÚTBOL  938 649 007
CAN CORTÈS  938 644 177
CAP. Ambulatori  938 649 898
CEIP CAN CLADELLAS   938 644 710
CEIP CAN PERIQUET   938 643 529
CEIP FOLCH I TORRES  938 648 885
CEIP PALAU   938 645 159
IES (Ramon Casas i Carbó) 938 649 595
ESCOLA BRESSOL EL SOL 938 649 674
ESCOLA BRESSOL PATUFET  938 645 853
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA   938 649 832
ESCOLA  MARINADA  938 648 853
DEIXALLERIA MUNICIPAL  938  643 789
ENHER - FECSA AVARIES  900 770 077
JUTJAT DE PAU  938 645 663
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 938 648 204
PARRÒQUIA DE SANT GENÍS 938 648 057
PAVELLÓ D’ESPORTS  938 645 502

Farmàcies de guàrdia a PSIP
De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia 
de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d’agost). 
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el se-
güent calendari:

J. Beatobe:  C/Anselm Clavé, 1 -  938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 649 830
D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 -- 938 644 896 
N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649 680
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046
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D. Lagarda Av. Catalunya n. 138
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De dilluns a divendres, de 8,30h a 21h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d'agost).                                                
  Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:

Publicació mensual gratuïta de Palau-solità i Plegamans.
 
Editor/director: Pep Puig Cluet 
Col·laboren: Rafael Olivé, Silvestre Entredàlies, Ivan 
López, Mariano García, Guillem Delás. 
Impressió: Anman. Gràfiques del Vallès, SL. 
Distribució: Palau-solità i Plegamans i rodalies. 
Tirada: 4.500  Dip. Legal: B-43.798-89 
Contactar:  629 26 26 82 / psipinfo@gmail.com. 
Revista fundada el 1989 per Santi Lumbreras. 
L'INFORMATIU no es fa responsable del contingut 
de les opinions dels seus col·laboradors.

PUBLICITATSERVEIS

Advocats   
Farnés Advocats   1
Iurisbarna    5
Torra Argemi   5
Ajuntaments   
Ajuntament de Psip  38
Arquitectes  
Barcelona S&C Engineering, SCP             13
Francisco Javier Gonzalez    35
Assegurances   
Duran - Molins, Assegurances, SL       13
Automòvil   
Auto taller Taher  27
Comunicació  
Premis Ficció  24
Construcció   
Marbres Aguilar  27
Construcciones Gutiérrez     35
Sánchez Pinturas  35
Materiales Martínez  40
Decoració  
Acorama  3
Montse Flower  31
Caldes Parquet  35
Educació   
Normalització Lingüística     5
Espectacles  
La Xarxa PsiP  22
Agrupacio Teatral Farrigo-Farrago         34
Esports  
Club de Tenis Santa Magdalena     33

Estètica  
Bosa  1
Nua  3
A pelo  3
Naturhouse  3
Gestories  
Gestoria Monmar  13
Ruisan Assessors  13
Immobiliàries  
Immobiliaria Farnes  1
Finques Palau  13
KV Valles   33
Construccions i Projectes Baema 33
Joieres  
Joieria Plegamans  35
Moda   
Chiquitines  3
Papereria  
Jorbachs  3
Partits polítics 
PSC PALAU   6
Assemblea Nacional Catalana       8
Restauració  
Restaurante Pekin  11
Avui cuinem nosaltres  11
Masia Julia  11
Bar l'Esbarjo  11
Milord Restaurant  11
Fira Natural  16
Salut  
Aten Palau  3

Aquiles Podología  5
Roque Lucas Sanchez  9
Centre Fisioterapia Boada Vell    9
Centre Fisioterapia Palau         9
Clinica Dental Valloc  9
Centre Podològic Solita        9
Menja Sa  11
Residencial Palau  37
Dental Duarte  40
Centro Odontologic Palau   40
CatWeb  3
Serveis tècnics 
Gippsa Informatica  5
Guber Catalunya Serveis    5
E. Arbo Climatizaciones   13
Masó  27
74_ Bugaderi autoservei     27
Vallas PVC (Cayfi)  27
Tecni servei Palau  27
Antenes Palau  27
VK Piscinas  35
Fumirrat Servicios 2005      35
Subministres d'Aigua Can Padro 36
MRW  40
Taxis 
Taxi Palau     11
J.M Aguilar  11
Trans-Radio Taxis  11
Taxi - X. Caparrós  11
Veterinaris 
Centre Veterinari Palau  13

4-11 / Passatemps, Opinió, Salut, 
Música

12 - L'ENTREVISTA / Alfonso Gon-
zàlez, president del Centro Cultural 
Andaluz

15 / Ple extraordinari per les al·lega-
cions als pressupostos del 2020. 

16 / Paralitzades les obres de Can 
Manén.

17 / Santa Llúcia i la pista de gel fan 
bona parella

18-19 / PsiP es mobilitza per La Ma-
rató.

20-21 - PÒSTER / Pessebres per 
pensar

23 / El vent causa destrosses.

24-25 / Concerts de Nadal i actes 
culturals diversos.

26 - SECTOR JOVE / La Sexmana
Melmelada Musical

28-29 - EL REPORTATGE / Pessebres, 
de la tradició a l'art passant per l'oci.

30-34 - ESPORTS / Nadal sobre rodes 
/ El PAP omple el pavelló 
/ Segona San Silvestre de PsiP 
/ FC Palau, un benjamí de luxe 

36 / Petits Anuncis

     

JA TENS ELS NOSTRE CALENDARI?
ÉS EL NOSTRE REGAL DE GENER

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

C/Barcelona, 27  -  Palau-solità i Plegamans -          697 253 119

FINS AL

50%

Contacto:  653 53 80 04        | admin@catweb.es

creación de Webs para el pequeÑo comercio

SOLUCIONES 
CREATIVAS

TRATO
PERSONALIZADO

GRANDES
IDEAS

WEB
‘LOW COST’

FE D'ERRADES: El Túnel del Terror de la Sala Polivalent a què fa referència el número de desembre, en la 
notícia titulada La Sala Polivalent s'omple de misteri, fantasmes i crits, és una activitat organitzada per la Casa 
de Andalucia de Palau-solità i Plegamans, i no pel Centro Cultural Andaluz, com indica el text.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Gens difícilNo tant difícil

Avinguda Catalunya 217
Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contrctes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

QUan Passin fEstEs,
trUca’ns 

i DEl cOtillÓ nO En 
DEiXarEM ni rastrE!!!

PrEssUPOst sEnsE cOMPrOMÍs

Et falla la 
informàtica?

Nosaltres tenim la solució, 
apunta’t als nostres cursos 

cOnsUlta HOraris i tEMaris!

... ...

AVDA CATAlUNYA, 189
PAlAU-solITÀ I PlEGAMANs 
TEl.- 93 864 81 75 
secretaria@gippsa.com

Novetats ortogràfiques i gramaticals: li ho/ l’hi 

Si voleu saber-ne més: 

CURSOS DE CATALÀ 

Masia de Can Cortès
C. Camí Reial, 56
Tel. 93 864 04 26
palauplegamans@cpnl.cat

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

 tardes: dilluns i dimecres: de 16 a 17 h

El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona 
del singular, tant si és masculí com femení, per exemple: La nena li 
porta això (La nena porta això a la mestra). 

Quan aquest pronom li coincideix amb el pronom de complement 
directe neutre ho, la combinació que s'obté és li ho : La nena li ho 
porta (La nena porta això, a la mestra), però tot sovint diem en el 
mateix cas també: La nena l’hi porta (La nena porta això, a la mestra).

Des de la nova Gramàtica catalana de l'IEC de l'any 2016, es 
consideren els dos casos acceptables, tant la combinació li ho com 
l'hi. Ara bé, en els registres formals és més habitual li ho. 

per Mariano García

Difícil

10 barris de Palau-solità i Plegamans

SUDOKU

LA SOPA

LA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES

9 6 4 8 7
2 9 1 3

8 6 7
3 5 4 8 2
2 9 4

7 6 3 1
9 1 8 2 6

8 7 4 1 3 9 2 5 6
3 9 1 6 2 5 4 8 7
6 5 2 4 8 7 9 1 3
4 8 9 2 6 1 3 7 5
1 3 7 5 4 8 6 2 9
5 2 6 7 9 3 8 4 1
7 6 3 8 5 4 1 9 2
9 1 8 3 7 2 5 6 4
2 4 5 9 1 6 7 3 8

Dificultat: Fàcil

6
4 5 7
1 4 6 8

4 2 3 1
1

7 2 3 9
8 9 6 3

5 1 4
5

2 8 6 9 7 1 3 4 5
4 3 9 8 6 5 1 7 2
1 7 5 2 3 4 9 6 8
9 6 8 5 4 2 7 3 1
5 4 3 7 1 6 8 2 9
7 2 1 3 9 8 4 5 6
8 9 4 6 5 7 2 1 3
3 5 7 1 2 9 6 8 4
6 1 2 4 8 3 5 9 7

Dificultat: Mitjana

8
6 9 7 2

3 6 1
5 6 4
8 3 7 9 2

7 5 6
7 6 1

1 7 5 8
9

4 1 5 6 8 2 3 9 7
8 6 9 3 1 7 4 5 2
3 2 7 4 5 9 6 1 8
2 5 1 9 3 6 8 7 4
6 8 3 1 7 4 9 2 5
7 9 4 5 2 8 1 6 3
9 7 6 8 4 5 2 3 1
1 4 2 7 6 3 5 8 9
5 3 8 2 9 1 7 4 6

Dificultat: Alta

Z D I K J J O C A N D U R A N C Q L Q E Z X
S K N I O T W R U W P Q Y Q J Z E R E Q V K
S S P T O T V L A P I N E D A O H G G D R P
C M H Q R K B B D I N R G I A V P Z G W D H
M S L B Q S L J U C P J V P V Q U Q B M Z Y
H S S M A T O B I S Y S W B O R S P O O A T
N I E O R Q I MW C Q T C O N O N GW O R Y
Z U T H E E R M R M F I J G A Y O P Q S E N
S B R S R L O D C U F T T K D Q R K J P U J
P C O R G C G F X D A I A W N B U N H H G X
MW C J A A I C X D R L H V E Q T X X U L W
U U N C S S U I J V E L C G T I S L Y Y A O
I X A P A T P H F Z I R P M A Q L Y H Q F C
O C C X L E N Z I M R B G Q L Z E B G E N O
T L H O P L A R J J N F B L D Z T A B P A W
J X MWM L C A Z T A U S E C R H E U G C H
C U G R E I J D M U C C N G I K D E D X X S

CANPUIGORIOL
CANCORTES
LASAGRERA
CANDURAN
CANFALGUERA
ELSTURONS
CANRIERA
ELCASTELL
LAPINEDA
LATENDANOVA

 dificultad (4)          © 2019 olesur.com     

LA SOPA
Can Puigoriol, Can Cortès, La 
Sagrera, Can Duran, 
Can Falguera, Els Turons, 
Can Riera, El Castell, La Pineda, 
La Tenda Nova

96487
2913

867
35482
294

7631
91826

874139256
391625487
652487913
489261375
137548629
526793841
763854192
918372564
245916738

Dificultat: Fàcil

6
457
1468

4231
1

7239
8963

514
5

286971345
439865172
175234968
968542731
543716829
721398456
894657213
357129684
612483597

Dificultat: Mitjana

8
6972

361
564
83792

756
761

1758
9

415682397
869317452
327459618
251936874
683174925
794528163
976845231
142763589
538291746

Dificultat: Alta
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Podeu enviar les vostres 
cartes a l’adreça de correu 
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’es-
curçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos 
en altres idiomes seran traduïts. 
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

CICLE DE XERRADES 2020
30 de gener: Herències i testa-
ments, a càrrec de Carme Tellez, 
advocada.
27 de febrer: Com era la vida de 
pages al nostre poble, per Jaume 
Olivé, Josep Cuyàs i Francesc Vilarde-
ll.
26 de març: Mesures preventives 
en la 3ª edat, a càrrec del Dr. Roque 
Lucas.
28 de maig: Les nostres mun-
tanyes, a càrrec d’Enric Feitó López, 
membre del CEPsiP 
25 de juny: Imatges de Nova York, 
a càrrec de Jaume Ventura Nualart.  
Totes les xerrades es faran a la sala 
d’actes de Can Cortès, a les 17:00 h.

SESSIONS DE CINEMA

23 de gener: Casablanca, amb 
Humprey Bogart i Ingrid Bergman
20 de febrer: El portero de noche, 
amb Charlotte Rampling i Dirk Bogar-
de
19 de març: Doce hombres sin 
piedad, amb Henry Fonda, Lee J. 
Cobb i d’altres.
21 de maig: Solo ante el peligro, 
amb Gary Cooper i Grace Kelly.
21 de juny: Los miserables, amb 
Antony Perkins i Richard Jordan

Les sessions de cinema es faran a les 
17:00 hores a l’auditori de Can Cor-
tés. 

Bon dia Vida!
Agraïments

Som animals socials, molt socials.
 Per més que aquests dies de festes, potser massa contí-
nues i absorbents, hem tingut algun moment en que voldríem 
ser anacoretes, pujar dalt d’un arbre, no parlar amb ningú 
i passar desapercebuts una bona estona. Però com deia 
Ende, aquesta és una altra història, i és circumstancial.
 Les societats humanes s’estructuren a diferents nivells. Des 
de l’individu a l’univers. Passant per la parella, la família, les 
amistats, el barri, ciutat, país... Aquestes relacions han de ser 
fermes i clares, hem de saber on som, amb què comptem i 
quin és el nostre lloc dins la societat. Per la nostra estabilitat 
i salut mental, pel nostre desenvolupament com a persones. 
Però també, i no menys important, pel bon funcionament en 
tots els graons de l’organització humana, per què els engra-
natges d’aquesta gran maquinària funcionin correctament. 
Aquest és l’ideal a perseguir.
 Aquesta claredat i fermesa de les estructures socials pot 
assolir-se o mantenir-se per diferents mètodes. Uns basats 
en la participació, la confiança, el sentit de pertinença i el 
compromís mutu; amb la força de la raó. Altres basats en la 
imposició, l’autoritarisme, la mentida, la violència institucional; 
amb la raó de la força. Els primers són duradors i tendeixen 
per sí sols a la millora i a l’estabilitat. Els segons necessiten de 
l’aplicació constant d’injustícies i abusos de poder per tal de 
mantenir una falsa i sempre fràgil estabilitat. Quan una relació 
entre persones, es fonamenta en principis imposats i compta 
amb la disconformitat d’una de les parts el fracàs està servit. 
Més tard o més d’hora el sistema col·lapsa.
 Però, a vegades, els comandaments de certes estructu-
res descuiden durant massa temps la cohesió entre iguals, 
o entre capes d’un grup. Pot arribar el moment en el que la 
recuperació de l’harmonia sigui tan difícil que requereixi una 
llarga i delicada feina d’orfebreria social.
 És llavors quan estructures socials complexes amb la base 
de fang poden tenir temptacions d’adoptar estratègies alie-
nes a la democràcia i els Drets Humans. És típic d’Estats 
immadurs, insegurs i poc convençuts de la seva raó de ser. 
Aquests tipus d’actuacions salvaran momentàniament una 
crisi puntual, recuperaran l’estabilitat a curt termini, però hau-
ran destruït tota possibilitat d’allargar en el temps la seva ma-
teixa existència com a societat cohesionada. I hauran perdut 
la capacitat de fer-se respectar  i de ser reconeguts interna-
cionalment com una societat madura i democràtica.
 Un cop en aquesta situació, els individus buscaran o cons-
truiran altres grups on se’n sentin part voluntària, i establiran 
activament altres llaços afectius, deslligats de la imposició, on 
siguin tinguts en compte i respectats com a persones. I tin-
gueu per segur que són aquests els que perduraran.
 Les comunitats humanes imposades per la violència insti-
tucional o els enganys mediàtics ens han perdut a molts com 
a part integrant. Potser encara som a les seves llistes, i els 
nostres documents oficials diuen que en formem part, però si 
han perdut els nostres cors, ens han perdut del tot.
 Adéu, irrespectuós Regne d’Espanya; adéu, capitalisme 
salvatge; adéu, híper-consum destructor del planeta; adéu, 
violent patriarcat; adéu, neocolonialisme extractor!
Bon dia Vida! 

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

Com cada any aquest 24 de novembre passat s'ha celebrat el dinar 
anual del Aeri Club PALAU – MOIÀ al restaurant del Camp de Vol El 
prat de la Plana, amb la assistència de gaire be la totalitat del socis 
del Club, representació de la propietat del Camp, i com a convidats 
rellevants tres persones relacionades amb el club, totes tres amb 
edats avançades  ( 98, 102 i 106 anys), i que encara tenen les ganes 
i la il·lusió de acompanyar-nos en aquesta celebració, dintre de un 
ambient de la aviació.
No cal dir, que això ens demostra una vegada més, que voler es po-
der, i que gràcies a persones amb aquest esperit, avui en dia podem 
gaudir del planer de volar, no com els ocells, però si amb cert grau 
de llibertat que a terra no tenim.        

Ramon Figols Gamiz
President Aeri Club Palau-Moià

psc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg

Gener 2020 - Número 325
L’informatiu dels Palauencs

Paràlisi econòmica i nefasta gestió: la pujada d’amagat 
de l’IBI a més d’un centenar d’empreses i locals 
comercials del govern d’ERC i Junts

El nou equip de govern d’ERC i Junts va decidir pujar un 15% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a més 
d’un centenar d’immobles d’usos comercial, industrial, sanitari i solars. En el seu moment, el PSC va votar 
en contra perquè ho considerem una mesura errònia, ja que resta competitivitat al teixit econòmic de 
la vila i al seu futur desenvolupament empresarial, la qual cosa pot afectar sense pal·liatius a la creació 
de nous llocs de feina. També perquè no sabem si per desconeixement o de manera malintencionada, 
en la mesura es confonia el valor cadastral amb progressivitat fiscal. 

També hem denunciat que no es va informar prèviament als sectors afectats 
per les noves ordenances fiscals. I així va quedar palès en les al·legacions en 
contra de la mesura que van registrar desenes d’afectats posteriorment. I 
és que el nou govern s’ha reunit, durant aquests mesos, dues vegades amb 
representants empresarials de la vila i mai es va informar de la decisió presa. El 
cas més flagrant és que el dia abans d’iniciar l’aprovació d’aquest augment, 
en una reunió amb l’Associació d’empresaris del polígon convocada per 
l’Alcalde, el Sr. Lozano (ERC), a la qual finalment va decidir no assistir deixant 
tota la responsabilitat en la regidora d’Empresa, la Sra. Navarro (Junts), en cap 
moment es va informar els afectats de la mesura. 

Aquest exercici de cinisme, trenca una tradició de transparència i d’entesa 
permanent amb el món empresarial de la vila mantinguda per part de 
l’Ajuntament des de 1989.
 
Una nefasta gestió que un cop més, demostra que l’equip de govern amaga el 
cap sota terra quan han de prendre decisions complicades. 

Els socialistes defensem una vila oberta, conscient del seu paper en l’àmbit 
territorial i d’ubicació estratègica. Una vila d’oportunitats i competitiva 
econòmicament. Per això rebutgem la política de castigar i menystenir als 
sectors empresarials de Palau-solità i Plegamans, a la qual des del govern 
municipal se’ns està acostumant, com amb la negativa de donar suport al nou 
sector d’activitats econòmiques de Llevant. 

IBI
+15%

Comerços
Indústries 

Solars
Sanitari

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
Concert amb les principals 
mútues

Consultes de dilluns a 
divendres amb cita prèvia:
93 864 41 33

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

LA CONSULTA

Basat en: Onades de fred. 
Departament d’Interior. Gene-
ralitat de Catalunya Revisió 
Editorial: Lurdes Alonso
Més informació a la web: 
www.camfic.cat

Onada de fred intens
Mantingueu-vos informats de 
les previsions del temps.
Vestiu-vos amb roba i calçat 
adequat. Poseu-vos diverses 
capes, per mantenir la calor 
corporal. Eviteu l’entrada di-
recta d’aire fred als pulmons. 
Eviteu els canvis sobtats de 
temperatura. 
Estigueu atents als vostres fami-
liars. Eviteu que surtin al carrer 
els nadons, gent gran i aquells 
que pateixin malalties respira-
tòries. Si cal que surtin, eviteu 
els espais oberts exposats al 
fred i estar gaire temps sense 
moure’s. 
No ingeriu alcohol, pot donar 
una falsa sensació de calor. 
Adeqüeu al fred l’activitat pro-
fessional, esportiva i de lleure a 
l’exterior. Si feu esforços físics 
intensos correu el perill de pa-
tir una lesió. 
A casa tingueu preparades piles 

de recanvi, llanternes, aliments 
calòrics, combustible de cale-
facció, farmaciola i una reserva 
mínima de medicaments per 
als malalts crònics. 
En zones aïllades, en cas de 
baixada extrema de les tem-
peratures, mantingueu un ra-
jolí d’aigua corrent a les aixe-
tes per evitar que 
les canonades 
es congelin. 
Ta n q u e u 
regs au-
t o m à -
tics i 
e v i t e u 
m u l l a r 
els ca-
rrers.
No utilit-
zeu es-
p e l m e s . 
Si és 
l’única al-

ternativa, poseu-les en palma-
tòries perquè no es tombin. 
Recordeu sempre d’apagar- 
les abans d’anar a dormir.
Vigileu calderes i aparells de ca-
lefacció. Cal ventilar cada dia 
durant uns minuts. Mantin-
gueu els nens allunyats d’es-
tufes, brasers o xemeneies i 

no deixeu encenedors 
al seu abast. No 

eixugueu roba 
o altres ob-
jectes a so-
bre. 
Si sou en una 

habitació amb 
una estufa de 
llenya, carbó o 
gas, un braser 
o una caldera 
i noteu símp-
tomes de ma-
reig, ventileu 

i m m e d i a t a -

ment. Truqueu al 112 si us tro-
beu malament o penseu que 
patiu una intoxicació per mala 
combustió.
Agafar el vehicle. Feu-ho 
només si és imprescindible. 
Eviteu desplaçar-vos de nit. 
Seguiu els consells del Servei 
Català de Trànsit. Porteu roba 
d’abric, telèfon mòbil carregat 
i carregador, aigua i aliments 
energètics. Si teniu la cale-
facció del cotxe engegada, 
deixeu una finestra entreober-
ta per renovar l’aire.
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Menú de 
mediodía

ENTRANTE,
SEGUNDO PLATO,

POSTRE, 
CERVEZA O COPA DE VINO

9,90 €
Arquitecte Falguera, s/n 

Reservas: 930 165 248
Palau-solità i Plegamans

Milord
BAR-RESTAURANTE

Celebra amb nosaltres els 
teus dies més especials

Som especialistes en 
Bodes i Comunions

FEU LA VOSTRA RESERVA ARA: 938 644 937
Som a C-59, km 5,4 - Palau-solità i Plegamans

GAUDEIX 

TAMBÉ DEL NOSTRE 

BUFFET LLIURE

Ja coneixes la nova gelateria de 

Palau-solità i Plegamans? Acosta't 

a l'Avinguda Diagonal, 41, 

i gaudeix dels sabors naturals 

dels ICE CREAM ROLLS de...   

El divendres, 13 de desembre, va morir Jaume Estrada Fontcuberta a la seva casa de Palau-solità i Plegamans. La seva 
família, amb la seva filla, Rosa, i els seus fills, Sidro i Joan, al capdavant, us demana que llegiu les paraules que li van 
dedicar els seus néts, per boca de la seva néta Montse, com a petit homenatge a la seva memòria.

En memòria de Jaume Estrada Fontcuberta 

Moltes gràcies pare, la Rosa, el Sidro i el Joan som com som gràcies a tu.

"Personalment no he aconseguit desxifrar en 
què consisteix la vida, el sentit que té; si hi ha 
un objectiu per a cada vida, no sé si el nostre 
camí està determinat des del primer batec que 
fa el nostre cor. Però el que sí que sé és que hi 
ha vides que estan destinades a unir-se i estar 
juntes.
 No sabríem explicar com era el nostre avi. 
No sabem com convertir en paraules tot el que 
ha significat per a nosaltres. No sabem com 
resumir en unes línies tots els moments viscuts al seu costat.
 En Jaume, "l'avi" pels més propers, era una persona treballa-
dora. Tota la seva vida ha lluitat per aconseguir les seves metes, 
per tot el que li agradava. I ara, fent memòria de tota la seva tra-
jectòria, ens ha deixat un llegat molt gran, el seu museu "el Racó 
de l'Avi". Sempre que l'acompanyàvem ens recordava on havia 
comprat cada peça que el forma, i és que va estar molts anys de 
la seva vida recol·lectant d’arreu de Catalunya. Però també hem 
viscut plegats molts moments.
 Et vas convertir per primer cop en avi, quan va néixer el Jordi, 
fill de la teva primera filla, la Rosa. El Jordi, quan era petit, t'aju-
dava a regar "fins que l'aigua arribava al final", tal com t'havia 
ensenyat a fer-ho l'avi petit.
 Després va néixer el Jaume, el net que porta el teu nom. Ell 
sempre recordarà quan us acompanyava a Andorra amb la iaia i 
veníeu carregats de xocolata amb avellanes.

 Uns anys més tard vaig néixer jo, filla del teu 
fill Sidro. Primera neta, "la nena". Jo tinc mol-
tíssims moments amb ell, però encara recordo 
com em queien les llàgrimes el dia que et vaig 
veure que havies agafat un avió per primer cop 
a la teva vida, per venir a veure’m a Irlanda.
 Quatre anys més tard va néixer l'Isidre. També 
té mil records amb tu, perquè teniu un vincle 
molt especial. Sempre que venia a veure-us es 
volia quedar a dormir amb vosaltres, i la d'anys 

que va dormir al teu costat avi.
 I finalment van néixer la Joana i la Carla, filles del teu últim fill, 
el Joan. Elles tenen el record de cada cop que et posaves la mà a 
la butxaca, ja sabien el que en trauries d'allà: xocolata! I elles ben 
contentes.
 Us convido a tots a pensar en algun moment viscut amb ell, 
perquè de ben segur que tots en teniu un, ja sigui pel camp, per 
piscines, per la bòbila, al restaurant...
 Avi, t'assegurem que darrere cada llàgrima hi ha molt d'amor, 
un agraïment infinit per haver passat tot aquest temps al teu cos-
tat, per haver pogut compartir secrets, pors, preocupacions, pen-
saments, alegries i moments inoblidables, com va ser tot just fa 
4 mesos, en el meu casament, que recordaré sempre amb un 
somriure.

Bon viatge avi, t'estimem."

APUNTS D’HISTÒRIA

Molts compositors han vessat en les se-
ves partitures les sensacions i els pen-
saments generats per la contemplació 
dels cels, de la terra, de les aigües, dels 
estrèpits, dels mormols, dels silencis, en 
definitiva, d'una de les majors fons d'ins-
piració musicals des dels albors creatius: 
la naturalesa. Malgrat ser un art en essèn-
cia no representatiu, la música és capaç 
de codificar tant les entranyes de la Terra 
com els rumors infinits de la mar o el me-
ravellós cant de les aus, diferents vies que 
posen en relleu com l'art musical pot arri-
bar a commoure'ns. Amb relació a això, 
Schopenhauer -de forma força especula-
tiva- arriba a dir que encara que el món 
com a representació s'ensorrés, la música 
podria subsistir per si mateixa.
 El caràcter expressiu de la música en 
relació amb el natural resta molt present 
en les Quatre estacions, obra de 1725 del 
venecià Antonio Vivaldi, amb una capaci-
tat descriptiva en la música de l'hivern i un 
singular encert en les sensacions de fred, 
repicar de dents, tremolar del cos o la fú-

ria de la tempesta. Beethoven, com a mo-
dern pioner del romanticisme, més que 
expressar la naturalesa tracta de reflectir 
els seus efectes en la subjectivitat. La 
seva Simfonia núm. 6 Pastoral, estrena-
da el 1808, és un bell exemple de la visió 
romàntica de la naturalesa com a emana-
ció del jo íntim. La Pastoral és una de les 
escasses obres de música programàtica 
sortides de la ploma de Beethoven. El 
mateix compositor li dóna el títol de Re-
cords de la vida camperola. Beethoven 
fou amant de la naturalesa, tant és així 
que li agradava passar gran part del seu 

temps caminant pel camp. Sovint aban-
donava Viena per treballar en les petites 
poblacions dels seus voltants.
 Joseph Haydn, en el seu oratori Les 
Estacions, estrenat el 1802, pinta amb un 
traç decidit el seu amor per la natura a tra-
vés de danses camperoles, una tempes-
ta o el cant dels ocells. Richard Strauss 
construeix un aparatós quadre sonor amb 
els colors de l'alta muntanya, que li era 
tan familiar, en la seva Simfonia alpina, la 
qual és un clàssic exemple de la música 
programàtica perquè expressa un argu-
ment narrat pel compositor. En aquesta 
gran obra Strauss descriu una caminada 
i l'ascens al pic dels Alps Bavaresos i el 
retorn a la vall, i fa un ús extensiu de la to-
nada, associant cadascun dels elements 
presents (la nit, el Sol, la pluja...) a un tema 
principal.

Rafael Oliver Oliveras,
d'Amics de la Música Clàssica 

Extracte de l'article publicat 
a l'Informatiu el gener del 2019.

APUNTS D’HISTÒRIA

La naturalesa en la música
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Quan va arribar a Catalunya i quin 
record té d’aquells primers anys?
Eren altres temps, llavors te-
nies feina a tot arreu. Vaig venir 
sol, amb 16 anys, em vaig ins-
tal·lar a casa d'uns familiars, i 
al cap d'un temps ja van venir 
els meus pares. Jo vaig arribar 
a Nou Barris, al carrer Góngo-
ra. Vaig començar a treballar 
d'electricista, però a l'any se-
güent vaig entrar en una fàbri-
ca, Sucesores de Ginés Garcia 
SA, i allà em vaig jubilar, des-
prés de 46 anys i 6 mesos.

Quan arriba a Palau?
Vaig arribar el 1983 perquè la 
fàbrica es va traslladar aquí. 
Vam viure un temps en un pis a 
Piscines, i quan vam veure que 
ens agradava el poble, vam 
comprar un terreny a Can Fal-
guera i ens vam fer una casa.

Un cop jubilat, no ha tingut el 
pensament de tornar a Còrdova?
No, no m'ha passat pel cap. Jo 
estic molt bé aquí. Em passa a 
l'inrevés, quan estic 10 dies allà 
ja li vaig dient a la dona: "escol-
ta, què?, quan ens n'anem". 
Jo tinc amics que han marxat 
i se n'han penedit. Portem aquí 
molts anys, tenim els nostres 
fills aquí, els nostres néts aquí, 
les nostres amistats... perquè 
jo, gràcies a Déu, puc dir que 
he tingut millors amics catalans 
que andalusos.

Com sorgeix la idea de muntar el 
Centro Cultural Andaluz?
Bé, abans de muntar el CCA 
vaig posar en marxa la Casa 

d'Andalucia de PsiP. Jo en sóc 
també un dels fundadors. Ens 
ajuntàvem diversos andalusos 
i dos o tres catalans de tant en 
tant per fer una cervesa i xerrar. 
La cosa va anar prenent cos, 
fins que un va omplir els pa-
pers i la cosa va tirar endavant. 
D'això fa uns 30 anys.

I què va passar?
No tenia temps d'estar per tot 
i ho vaig deixar quan era pre-
sident. Després, en jubilar-me, 
em van venir a buscar alguns 
antics socis de la Casa i em 
van demanar que muntéssim 
una altra entitat, perquè la 
Casa ja no era el que nosaltres 
havíem creat. Em deien que 
allò era una caserna, que ja no 
funcionava com abans, però, 
com havien canviat els esta-
tuts, jo els vaig dir que no s'hi 
podia fer res. Nosaltres teníem 
en els estatuts que professors 
i famílies que fessin classes 
en l'entitat no podien estar a 
la junta directiva, però ho van 
permetre. Jo també deia que 
per ser de la Junta calia residir 
a Palau. Per què? Perquè és la 
manera que l'entitat treballi per 
al poble. Una persona que viu 
a Sabadell o Santa Perpètua 
i té una entitat a Palau, quina 
connexió té amb el poble?

Poca relació tenen, doncs... 
Jo conec i parlo amb molta 
gent de la Casa, però jo vaig 
posar com a condició al CCA 
que no es podia ser soci si no 
portaven almenys sis mesos 
fora de la Casa d'Andalucia.

Quin és l’objectiu del CCA?

Estem a totes les festes, el 
nostre objectiu és fer poble, 
participar en tot el que es fa 
aquí. 

Com s’organitzen?
Tenim una Junta de 17 per-
sones, que pot semblar molta 
gent, però que és la manera de 
garantir que les coses es dis-
cuteixen abans de prendre una 
decisió. Ara volem fer alguns 
canvis d'organització i posar 
responsables per cada activi-
tat. En les reunions de junta es 
distribueixen les tasques i des-
prés es tira de voluntaris, que, 
per sort, no ens falten mai.

Creu que a Catalunya es coneix 
bé la cultura andalusa?
Sí, es coneix bastant, el que 
passa ara és que totes les enti-
tats andaluses, les regionals en 
general, si no són catalanes, 
estan una mica tocades. És 
per la situació política. Per això 
tinc molt clar que a l'entitat no 
fem política. Cadascun pot te-
nir les seves idees, però l'enti-
tat no es barreja en política. Te-
nim molt bona relació amb tots 

els partits, els convidem a tots 
sempre, i sempre venen tots, 
però som un centre cultural.

Ha pensat en el relleu després de 
10 anys? 
La junta no vol que me’n vagi, 
jo els dic que vull deixar-ho, 
però no em deixen.

Així doncs, quins objectius es 
posa a partir d’ara?
Ens hem d'obrir a totes les cul-
tures, si no ens obrim i deixem 
que els joves agafin el relleu, 
les entitats andaluses s'acaba-
ran. Les entitats que no tinguin 
gent jove desapareixeran. Per 
això fem sortides en grup, molt 
econòmiques, que agraden 
a la gent jove, que uneixen el 
grup. Fem classes de zumba, 
de hip hop, perque així els ma-
trimonis que tenen fills els po-
den portar.

Com convenceria a algú perquè 
s'apuntés al Centre?
Que vingui, que ens conegui, 
que passi un mes o dos amb 
nosaltres i després, que deci-
deixi.

pep puig

ALFONSO GONZÀLEZ - PRESIDENT DEL CENTRO CULTURAL ANDALUZ

Va arribar a Catalunya amb 16, anys, deixant els pares a la seva 
Còrdova natal (12/02/1948). Eren temps en què es lligaven gos-
sos amb llonganisses, i al cap d'un any va entrar a la fàbrica 
on va treballar fins que es va jubilar. Va ser aquesta feina la 
que el va portar fins a PsiP, on va fer arrels però sense oblidar 
els seus orígens. Tant és així que no va fundar una, sinó dues 
entitats andaluses. Primer va ser la Casa de Andalucía, i anys 
més tard, el Centro Cultural Andaluz, que ara tot just acaba de 
complir els 10 anys i del que n'és president.

"Som un centre cultural, no fem política"
     

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

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

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

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

- Assessorament Fiscal, Laboral i Comptable.
- Servei d’advocats: Laboral, Mercantil i Civil.
- Declaració de Rendes
- Assessorament de la seva activitat sense com-
promís
- Informes finances i RAI

C/ Sant Pau, 94  - 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25 - Fax. 93 865 47 26

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

INFORMACIÓ GENERAL PUBLICITAT
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RAS I CURT 

Quiosc Roser,  comerç
voluntari per la llengua

El Servei de Català de PsiP ha 
iniciat la campanya del Volun-
tariat per la Llengua amb els 
comerços i establiments de 
la vila. El primer a adherir-se 
ha estat el Quiosc Roser i se 
suma als ja 3.275 establiments 
de tota Catalunya que hi col·la-
boren. Els establiments que 
s’adhereixen al Voluntariat per 
la Llengua es comprometen a 
facilitar, sempre que sigui pos-
sible, que els clients que estan 
aprenent català podran practi-
car la llengua, encara que tin-
guin dificultats per fer-ho.

 

Donació de la Fundació 
El Pepitus-Gay Robert

La Fundació Els Pepitus-Gay 
Robert ha signat un conveni 
amb l'Ajuntament que com-
porta un donatiu de 15.000  € 
per tal de fomentar la qualitat 
de vida de les persones grans 
majors de 65 anys i en espe-
cial a aquelles que es trobin en 
una situació més desfavorida. 
Aquesta fundació, amb seu 
a Palau-solità i Plegamans, 
col·labora des de fa 11 anys 
amb el consistori de PsiP. Els 
diners són administrats per la 
regidoria d'Acció Social. A la 
foto, el president de la funda-
ció Enric Cartoixa amb l'alcal-
de, Oriol Lozano.

La necessitat de tancar els 
pressupostos abans del 31 
de desembre, amb les seves 
oportunes al·legacions resol-
tes, va motivar el ple extraordi-
nari que es va celebrar el pas-
sat dia 28. Les tres al·legacions 
presentades per parts privades 
van obligar a la celebració 
d'una reunió extraordinària que 
va servir, un cop més, per es-
cenificar les diferències entre 
l'equip de govern i l'oposició, 
principalment representada, 
amb permís de Ciutadans, pel 
PSC que lidera Marc Sanabria.
 Era obvi que la majoria de 
govern faria inviables tres 
al·legacions presentades. Les 
mocions van ser presentades 
per l'Entitat del Polígon Riera 
de Caldes, per Josep, Jaume 
i LLuis Farnés Costajussà, i per 
la societat palauenca Gestión 
de Recursos Patromoniales. 
Amb diferents motivacions, les 
tres feien referència a l'aug-
ment de l'impost de béns im-
mobles per les empreses amb 
valor cadastral de l'immoble 
superior als 916.000 euros.
 Aquest va ser doncs el punt 
en què es va centrar el debat 
de la jornada. Primàries es va 
sumar al criteri de l'equip de 
govern, aprovant la mesura i 
mostrant-se favorable al criteri 
de "que pagui més el que més 
té". Cs, per la seva banda, va 
esgrimir un argumentari tan 
breu com poc consistent per 
alinear-se amb les al·legacions: 
"no estem a favor d'apujar els 
impostos".
En el cas del PSC, Marc Sana-
bria va esgotar els set minuts 
d'intervenció per explicar el 
que, segons ells, és una me-
sura motivada per la necessitat 
de quadrar els pressupostos 
i poder assumir els 400.000 
euros de despesa afegida que 
presenten els pressupostos del 

nou equip municipal. Sanabria 
es va mostrar contrari a utilit-
zar l'IBI com a via recaptatòria 
i va estimar més convenient 
fer-ho amb l'Impost d'Activitats 
Econòmiques (IAE), que consi-
dera més equitatiu i proporcio-
nal.
 En la rèplica, Jordi Plaza, 
portaveu del govern, va expo-
sar que PsiP és un dels muni-
cipis del Vallès amb un IBI més 
baix (tot i aquest increment) 
i que darrere la recaptació 
d'aquests 400.000 euros hi 
havia la voluntat de fer coses 
pel poble, cosa que fins ara el 
PSC no havia fet. Plaza va citar 
la socialització dels llibres a les 
escoles, la millora dels serveis 
de neteja, la licitació de noves 
places de policia local i la millo-
ra de l'atenció social, entre al-
tres objectius de l'Ajuntament, 
que els socialistes han deixat, 
segons paraules de Plaza, "fet 
un desastre".

A mitjans de desembre es van 
iniciar les obres de rehabilitació 
de la torre de la Casa Folch. 
Els treballs contemplen una 
reforma interior de les quatre 
plantes de l'edifici i el reforç de 
l'estructura, ja que el 2015 ja 
es van portar a terme tasques 
de rehabilitació de la façana. 
S'eliminaran les particions in-
teriors de l'habitatge per crear 
una sala d'exposicions, mentre 
que les plantes superiors es re-
servarien per a l'ús d'entitats. 
Es preservarà, però, el despatx 
de Josep Maria Folch i queda-
rien pendents les millores d'ac-
cessibilitat, amb la instal·lació 

d'un ascensor, ubicat a la part 
exterior de la torre, i l'accés di-
recte a la primera planta a tra-
vés d'una passarel·la.
 El pressupost de l'obra total 
és de 296.012,40 € (IVA inclòs) 
i l'Ajuntament compta amb una 
subvenció de 200.000 euros 
de la Diputació de Barcelona. 
Les obres tenen una durada 
prevista de sis mesos. La torre 
de la Casa Folch i el seu jardí 
van ser cedits per la família 
Folch a l'Ajuntament i, actual-
ment, formen part del Catàleg 
de protecció del patrimoni ar-
quitectònic i arqueològic del 
nostre poble.

Al desembre s'havien de man-
tenir noves reunions entre 
l'Ajuntament, la Diputació de 
Barcelona i l'empresa cons-
tructora de la nova bibliote-
ca per mirar de solucionar la 
desviació pressupostaria que 
aquesta última havia comu-
nicat, i segons el qual, el pro-
jecte s'encaria en 1,5 milions 
d'euros. Segons la regidora de 
Cultura, Eva Soler, les reunions 

s'han ajornat pel gener, però 
sí que s'han mantingut con-
verses telefòniques entre les 
parts. Segons aquestes con-
verses, l'empresa adjudicatària 
estaria en disposició d'ajustar 
el pressupost, però encara no 
es té constància ni quant ni en 
quines partides. Soler asse-
gura que l'Ajuntament no es 
descarta cap opció en aquest 
contenciós.

ERC i JxPsiP van afegir a da-
rrera hora una moció política 
per demanar l'alliberament 
d'Oriol Junqueras, l'allibe-
rament dels presos i el fi de 
la repressió a conseqüència 
de la recent sentència del 
Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. Primàries va 
subscriure la moció. Ciuta-
dans es va absentar de la 
votació d'aquesta moció, 
com a mostra de rebuig. 
Els socialistes van fer servir 
l'argument de la precipita-
ció per, com és habitual en 
aquest tipus de mocions, no 
votar, i per tant, abstenir-se.

El ple extraordinari de desem-
bre va tenir com a segon punt 
de l'ordre del dia la presa de 
possessió del regidor d'ERC 
Sergi Plaza Ruiz, que ocuparà 
la vacant deixada per Miriam 
Portillo. Plaza, de 23 anys es 
converteix així en el regidor 
més jove del consistori. 
 Segons fons del govern mu-
nicipal Plaza es farà càrrec de 
les dues regidories que fins ara 

havia dirigit la seva antecesso-
ra, és a dir, Economia i Serveis 
Municipals. Portillo va renun-
ciar al càrrec per motius perso-
nals al novembre.

L'Ajuntament de PsiP ha para-
litzat les obres que s'estaven 
duent a terme al terreny de 
l'antiga finca de Can Manen, 
on està previst construir pisos. 
El consistori també ha obert 
un expedient sancionador per 
les obres que s'estaven realit-
zant a la finca, situada al carrer 
Castell, i que no comptaven 
amb cap mena d'autorització 
municipal. Aquest expedient 
comporta l'aplicació de dues 
sancions lleus, de 3.000 eu-
ros cadascuna, l'import de les 
quals anirà destinat al patrimo-
ni públic del sòl i l'habitatge de 
la vila. 
 El regidor d'Urbanisme, Jor-
di Plaza, va explicar a L'IN-
FORMATIU que la promotora 
encara no havia ni presentat 
el projecte de parcel·lació als 
arquitectes municipals. "Els 
tècnics de l'ajuntament estan 
pendents del projecte d'urba-
nització, encara no hi ha cap 
pla presentat ni molt menys 
aprovat per urbanitzar aquella 
parcel·la", va explicar Plaza. 

 

La Policia Local va detectar 
que a la finca esmentada s'hi 
estaven executant actes de 
construcció d'un mur de con-
tenció, per evitar esllavissades. 
Prèviament s'havia realitzat 
l'excavació del terreny deixant 
el mateix sense cap mena de 
protecció, el que comporta 
la corresponent situació de 
perillositat per a la via pública 
adjacent com per a la mateixa 
finca. 

 En conseqüència, es va dic-
tar ordre de paralització orde-
nant l'adopció de les mesures 
de seguretat necessàries per 
garantir l'estabilitat del mur, 
amb la presentació de la do-
cumentació tècnica correspo-
nent, que ja ha estat aportada. 
Des de l'àrea d'urbanisme es 
recorda l'obligatorietat de dis-
posar sempre de la correspo-
nent llicència d'obres o comu-
nicació prèvia.

Ple extraordinari per 
l'augment de l'IBI a 
les empreses grans

En marxa la rehabilitació 
de la Casa Folch

Pendents de la biblioteca

Sergi Plaza, el 
més jove de tots

Moció per 
l'alliberament 
de Junqueras

Paralitzades les obres als terrenys 
de l'antiga torre de Can Manen

POLÍTICA MUNICIPAL

PATRIMONIEQUIPAMENTS

URBANISME
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#PsipAmbLaMarato

hem recaptat

moltes gràcies a tots!!!

3.138 €

   Col·laboradors:
ACB Palau, FS Palau, PipaPub, ASR Club, L’Esbarjo, Palau Informatiu, Llenceria Selmy, Quiosc Roser,  Perruqueria 
Mireia, Celler Ballbè, Carnisseria Montserrat, Muniente Assessors, Peixos Sampera, Penya Barcelonista de Palau, 
Girem, Perruqueria Maribel, Pintors J. Grau, Auto-Plegamans Motrio, Masia Can Duran, Fundació Folch i Torres, 
Graneria Castells, Forn Corominas, Grau Vila, Autoescola Benet, Patchwork Patch Palau, Patronat de San Isidre, 
FC Palau, El cafè de Can Cortès, Natur House, Xiu-xiu, Montse Cervera, Carnisseria Lourdes, Koses by Mònica, La 
Bruixeta, La Tasseta, Nino Sabateries, Marta Cañadó Arquitectura, Foto Centre, Tapas Bar Palau, Frankfurt Black 

Rose, Adhuo, First Class, Perruqueria Mur, OnTour, Dea System, Joguines Gaspar, Outlet Complements, 6 Sentits, 
GUAPs, Montse Flower, Juani Baeza, Ferreteria Estrada, Frio Palau. 

Organització:

OCI

El pavelló canvia l'esport 
pels jocs i els inflables

Com ja és tradicional, el da-
rrer cap de setmana de l'any 
el pavelló Maria Víctor aparca 
l'esport per acollir jocs, tallers, 
activitats d'esbarjo i atraccions 
inflables per als més menuts. 
El Pati Lúdic, que aquest any 
ha estat operatiu des del diven-
dres 27 fins al diumenge 29, és 
l'atracció que concentra més 
públic infantil durant les festes 
de Nadal, tret de la cavalcada 
de Reis, és clar. L'edició d'en-

guany va estar també força 
concorreguda. 
 En el recinte s'hi podien tro-
bar des de castells inflables per 
a nens i nenes de 3 anys fins 
a espais de lluita o jocs d'or-
dinador per als més ganàpies. 
També hi havia llits elàstics, ta-
llers de maquillatge i de treballs 
manuals, i fins i tot un petit tren 
elèctric per fer més divertides 
les vacances nadalenques dels 
nens i nenes del poble.

La Fira de Santa Llúcia, que es 
va celebrar el cap de setma-
na del 14 i 15 de desembre, 
presentava aquest any la no-
vetat del canvi d'ubicació. Va 
deixar el centre del poble i es 
va traslladar a la plaça de Ca 
l'Estruch. El canvi anava re-
forçat per l'aposta estrella de 
l'Ajuntament per animar aquest 
Nadal, la pista de gel sintètic 
instal·lada sota de la Porxada. 
 La combinació es va demos-
trar força eficaç. Les 35 para-
des que van ocupar la plaça 
es van beneficiar del nombrós 
trànsit de gent que va congre-
gar aquesta nova atracció, que 
es va inaugurar coincidint amb 
la Fira, el 14 de desembre. Tant 
el regidor de Fires i Mercats, 
Jordi Plaza, com el de Comerç 
i Turisme, Ovidi Popescu, res-
ponsables de la fira i de la pista 
de gel respectivament, es van 

mostrar satisfets pel resultat de 
la combinació. Plaza va des-
tacar la facilitat per organitzar 
les parades dins de l'espai de 
la plaça, molt més regular que 
els carrers del centre. També 
els comerciants i paradistes 
instal·lats van mostrar la seva 
satisfacció sobre el nou format, 
i van destacar la bona afluència 
de públic. Val a dir que diumen-
ge la plaça de Ca l'Estruch va 

ser el punt on es van organitzar 
moltes de les activitats per La 
Marató. 
 Pel que fa a la pista de gel, 
Popescu, va explicar que la 
resposta inicial del sector co-
mercial va ser molt bona, com 
ho demostra el fet que van tri-
gar pocs dies a omplir tots els 
espais de patrocini. El regidor 
de JxPsiP també va donar xi-
fres de patinadors, majoritària-

ment de Palau tot i que la pista 
ha tingut també visitants dels 
pobles veïns. Segons l'últim 
recompte per la pista de gel hi 
van passar un total de 3.919 
usuaris, dels quals 1.453 hi van 
anar amb tiquets blaus, com-
prats a la mateixa pista, 1.616 
amb tiquets rosa donats pels 
comerços, i 850 van ser nens i 
nenes de les escoles convidats 
per l'Ajuntament.

Santa Llúcia i la pista de gel fan bona parella
COMERÇ
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PsiP es mobilitza
per la Marató

Un calendari que val 1.471 euros

Els avis també fan maratons

El bàsquet fa una cistella solidària

Una visita amb 
molt sentiment

JORNADES SOLIDÀRIES

El 14 i 15 de desembre va ser 
un cap de setmana solidari a 
PsiP. Entitats, associacions, 
clubs i comerços de tot el po-
ble van ajuntar esforços per re-
captar fons per La Marató de 
TV3, que aquest any ha estat 
dedicada a les malalties mi-
noritàries. El resultat va ser un 
seguit d'activitats que van per-
metre reunir un total de 3.138 
euros, una xifra rècord tenint 
en compte que en edicions an-
teriors tots just s'havia arribat 
als 2.000 euros.
 La mobilització va començar 
dissabte al vespre, amb la rua 
de Candombe Bantú per ani-
mar als assistents a la fira de 
Santa Llúcia a acostar-se fins 
a l'Escorxador. Allà es va ce-
lebrar el Quinto Solidari. A les 
21.30 va començar una troba-
da on es van barrejar el joc, les 
rialles, els premis, els nervis i 
la pluja de mongetes. Més de 
50 comerços i entitats de tot 
el poble van aportar regals que 
van permetre estirar les parti-
des fins a l'una de la matinada.
 L'endemà, el matí solidari va 
començar amb l'arribada d'una 
quarantena de cotxes clàssics 
a la plaça Ernest Lluch. Allà es 
va organitzar un esmorzar so-
lidari per als propietaris dels 
vehicles. L'import de l'àpat, 
que va servir l'Esbarjo, es va 
destinar íntegrament a La Ma-
rató. Els vehicles es van dividir 

en dos grups per fer visites a la 
Fundació Folch i al Museu de 
l'Avi de Can Duran, respecti-
vament. De tornada a la plaça, 
els visitants que van voler van 
poder fer un tomb pel poble en 
un dels cotxes.
 On es va concentrar diu-
menge el gruix de l'activitat va 
ser a la plaça de Ca l'Estruch. 
Allà hi havia també la fira de 
Santa Llúcia i la recentment 
inaugurada pista de gel. A dos 
quarts d'onze del matí el Cen-
tro Cultural Andaluz va servir 
una xocolatada per escalfar els 
patinadors més matiners. A les 
11 es van instal·lar les activi-
tats. Els més menuts van po-
der provar de llançar un penal 
d'hoquei, o de futbol, encertar 
l'anella en el cap del dimoni, 
o penjar una bona idea en el 
bosc dels desitjos.
 A les 12, i mentre per 
l'escenari de la plaça anaven 
desfilant sardanistes, ball de 
gitanes, country i fins i tot el 
fitness de Crosbox, va servir-se 
el vermut solidari. Refrescos, 
cervesa, fuet, olives i bones 
gambes per arribar fins a les 
dues del migdia. A aquella hora 
es va servir la fideuà solidària. 
17,5 quilos de fideus, amb el 
seu contrapès en gambes, 
musclos i rossellones van servir 
per asseure a taula més de 200 
persones i donar per acabats 
els actes de la Marató a PsiP.

Les noies de la classe de Me-
ritxell Ortiz, que el passat oc-
tubre van posar a la venda el 
seu particular, elegant i sensual 
calendari, van aconseguir re-
captar en aquests tres mesos 
un total de 1.471 euros per 
La Marató de TV3. Ortiz ex-
plica que van imprimir un total 
de 300 exemplars, dels quals 
se n'han venut 260, i la resta 
han quedat com a record de 
les mateixes participants. Els 
diners ja han estat també in-
gressats al compte per la in-
vestigació de les malalties mi-
noritàries.

 Les noies del club esportiu 
Piscines Sant Carles que van 
participar en el calendari són: 
Maria José López Domínguez, 
Vicky Nieto Martínez, Jessica 
Iglesias Lozano, Laura Fernán-
dez González, Joana Rome-
ro Valiente, Ana Maria Martín 
Reina, Olga Medina Ylleras, Pili 
Pérez Gervilla, Aroa Caral Flo-
res, Mónica Herrada Ruiz, Toñi 
Calero Zafra, Eva Fernández 
Huidobro, Elvira Crivillés Ventu-
ra, Lydia Puertas Ruano, Mireia 
Maldonado, Vanessa Serrano 
Moreno, Isabel Solano Caldero 
i Meritxell Ortiz Solano.

Residencial Palau va celebrar 
també diverses accions des-
tinades a recaptar fons per la 
Marató de TV3.  Els avis de la 
residència palauenca van po-
der gaudir d'una xocolatada 
solidària i van posar a disposi-
ció de familiars i amics uns ca-
lendaris que van vendre també 

en benefici de la investigació 
de les malalties minoritàries. 
Però l'acte que més bona aco-
llida va tenir va ser, sens dub-
te,  el bingo solidari (a la foto). 
Amb totes aquestes activitats, 
Residencial Palau va reunir 512 
€ que també van anar a parar a 
La Marató.

L'ACB Palau es va sumar tam-
bé a la mobilització palauenca 
per La Marató contra les Malal-
ties Minoritàries. El club de 
bàsquet va organitzar un mer-
cat solidari durant varis dies. 
En aquesta parada va posar a 

disposició de socis i públic en 
general anoracs, samarretes 
i conjunts esportius a preus 
simbòlics. A més de fer marca, 
l'ACB Palau va aconseguir un 
total de 260 € que s'han donat 
íntegrament a La Marató.

L'organització de la trobada 
de Clàssics per la Marató vol 
agrair l'entranyable gest que 
va tenir Masia Can Duran en 
mantenir la visita el 'Museu 
de l'Avi', tot i que a aquella 
mateixa hora estaven ente-
rrant al Jaume Estrada Font-
cuberta. Va ser, segons el seu 
fill Sidro, una forma de retre-li 
homenatge, ja que va ser ell 
qui va crear el museu. Des-
cansi en pau.

El Bosc dels Desitjos va ser una de 
les activitats que els més menuts 
van poder fer durant la jornada 
solidària de La Marató. Els nens 
havien d'acolorir unes plantilles 
amb motius de les Colles del Ball 
de Gitanes, escriure-hi un desig i 
penjar el dibuix en un imaginari 
bosc de paper. Aquest són alguns 
dels desitjos i dibuixos que s'hi 
van penjar:

Carla M.S.: Desitjo que portin 
regals als nens
Clàudia: Que tothom tingui men-
jar i aigua i que puguin viure bé.
Oriol: Salut per  tothom
Glòria: Desitjo tenir un molt Bon 
Nadal.
Paula V: Ser molt feliç
Alize: Que tots els nens tinguin 
un regal

Arón: Desitjo que la gent no fumi i 
que porti cotxes elèctrics.
Agnès: Que no hi hagi nens 
malalts.
Anònim: Que no falti l'amistat i la 
solidaritat
Anònim: Que la solidaritat d'avui 
arribi molt lluny.

A dalt a l'esquerra, la sala 
de l'Escorxador on es va fer 
el Quinto. Al costat, taller 
de sardanes a la plaça de Ca 
l'Estruch, i la gent de Cabres 
i Vaques preparant el vermut 
solidari. Al centre, nens gau-
dint de les activitats i, sota, la 
gran fideuà solidària.

Un bosc fet de 
desitjos d'infant
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'2000 anys després, seguim fugint de la barbàrie' és l'explícit títol que Pedro Fenollar, membre de l'Associació Pessebrista de PsiP des de fa 8 anys, ha posat al colpidor diorama que ha presentat aquest any en l'exposició de Can Malla. Fenollar s'apassiona quan se li 
pregunta per l'origen d'aquesta idea: "He intentat plasmar la barbàrie, que es va produir fa 2000 anys i que encara es produeix ara. Aquest pessebre vol ser una bufetada de realitat, aquesta gent està fugint com van fugir far 2000 anys Josep, Maria i el nen Jesús".

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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PATROMINIMEDI AMBIENT

Restes arqueològiques 
aturen el parc de Can Riera

Tres àrees d'emergència de 
recollida de residus, retirades

La troballa de 4 sitges datades 
en el segle III en els terrenys de 
Can Pins, on s'ha de construir 
un nou parc infantil de Can Rie-
ra, ha obligat a aturar les obres. 
El moviment de terres ha deixat 
a la vista les restes, que ara 
estan sent estudiades per ar-
queòlegs per determinar la 
seva importància. De moment 
s'ha obert una de les sitges, on 
s'hi ha trobat una roda de molí 
i una punta de fletxa.
 Aquest no és el primer cop 
que es troben restes en aques-
ta zona, però en les ocasions 
anteriors s'ha optat sempre per 

desestimar-les o ignorar-les. 
Eva Soler, actual regidora de 
Patrimoni, va assenyalar que 
cal saber exactament "de què 
estem parlant, i si convé bus-
car solucions que permetin 
salvaguardar aquest tipus de 
patrimoni". 
 Ara com ara no hi ha data per 
posar en marxa les obres, i fins 
que no s'obrin les altres tres 
sitges i s'avaluï el seu contingut 
no es prendrà una decisió. El 
parc és una vella reivindicació 
dels veïns de Can Riera, que el 
reclamaven des de fa quasi 10 
anys.

El 30 de novembre es van reti-
rar els contenidors per als resi-
dus orgànics i el rebuig de tres 
àrees d’emergència de recolli-
da de residus de PsiP. El mo-
tiu principal de la retirada és la 
utilització incorrecta d’aques-
tes àrees, sobretot perquè s’hi 
ha llençat tot tipus de residus. 
D’aquesta manera es pretén 
millorar l’índex de recollida se-
lectiva, reduir costos i millorar 
la imatge d’aquests espais de 
la vila. Així ho va explicar el re-
gidor de Medi Natural i Gestió 
Ambiental, Jordi Plaza. 
 Les tres àrees d’emergèn-

cia que s'han eliminat, són les 
del Passeig de la Carrerada 
(al costat de l’Espai Jove l’Es-
corxador), la del carrer Maria 
Aurèlia Capmany i la del Camí 
Reial de Can Puig-Oriol. “Amb 
el pas del temps s’ha eviden-
ciat un ús incorrecte de l’espai 
i s’han convertit en un punt de 
brutícia important, un aboca-
dor descontrolat de tot tipus 
de deixalles”, explicava Plaza. 
 Ara només queden operati-
ves dues àrees d’emergència 
més; la del carrer Nou de Can 
Riera i una davant de la Deixa-
lleria municipal.

Vols ser voluntari de la nostra Xarxa?
Què és un grup XARXA?
• Un grup de persones voluntàries que destinen una 

part del seu temps lliure al servei del seu poble o ciu-
tat, i de la societat catalana en general, tot impulsant 
i organitzant activitats lúdiques i culturals per a nens i 
joves.

• Comptem amb el suport de l’Ajuntament de Palau-so-
lità i Plegamans, la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya.

Què fa un grup XARXA?
• Realitza una programació estable d’espectacles pro-

fessionals per a públic infantil i juvenil al seu poble o 
a la seva ciutat. 

Quin perfi l de persones necessitem  a La Xarxa de Pa-
lau-solità i Plegamans?
• Famílies que els agradi el teatre i el món de la cultura.
• Persones relacionades amb el món del monitoratge 

i/o el teatre.
Què fem les voluntàries i els voluntaris?
• Programem la temporada teatral, seleccionant els es-

pectacles més adients pel públic infantil i juvenil.
• Assistir a Fires de teatre per seleccionar espectacles.
• Ens encarreguem de l’organització en el Teatre de la 

Vila el dia de l’espectacle (un diumenge per mes): Re-
buda de Companyies, Venda d’entrades, acomodar i 
atendre als espectadors, etc...

Estarem contents de engrandir la nostra família Xarxera amb aires nous. Fes-nos arribar la teva sol·licitud a  
laxarxapalau@gmail.com i us farem una breu entrevista per conèixer quines son les vostres motivacions.

El vent causa destrosses 
en arbres i mobiliari urbà

METEREOLOGIA

Arbres trencats o tombats, 
tanques a terra, mobiliari urbà 
malmès, llums de Nadal cai-
gudes i algunes alteracions en 
el subministrament elèctric. El 
temporal de vent que el cap de 
setmana del 21-22 de desem-
bre va afectar tota Catalunya 
va generar força incidències al 
nostre poble, afortunadament 
no es va haver de lamentar cap 
dany personal. 
 El temporal de vent es va 
allargar des de la tarda del 
dissabte fins primera hora de 
diumenge, amb ratxes de vent 
que van arribar als 105 km/
hora. Al llarg de tota la nit els 
serveis d'emergències i els 
cossos de seguretat de Pa-
lau-solità i Plegamans van es-
tar treballant per minimitzar els 

danys causats pel vent en els 
diferents indrets del municipi. 
En concret, van caure arbres 
sobre la via pública als carrers 
Viver, Arbúcies, Canàries i a 
l'avinguda Catalunya, al Parc 
de l'Hostal del Fum, als carrers 
Plegamans, Plaça Onze de Se-
tembre, i al camí de Can Padró. 
També es van produir danys a 
les tanques perimetrals de les 
obres del carrer Manresa i de 
la Plaça 1 d'Octubre.
 Convé recordar que al perfil 
de Twitter @emergenciescat 
s'hi poden trobar recomana-
cions en cas d'episodis me-
teorològics excepcionals. Així 
mateix, per a qualsevol emer-
gència podeu trucar el telèfon 
de la Policia Local de Palau-so-
lità i Plegamans: 93 864 96 96.
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Un concert en equip amb una 
bona causa com a objectiu

300 nadales 
blaugranes

Aires del món a 
Sant Genís

Un recital molt personal Els pastorets dels més joves 

Una visió íntima de l'autisme

MÚSICA

PENYA BARCELONISTA CORAL LA UNIÓ

MÚSICA I POESIA TRADICIÓ

LLIBRE I EXPOSICIÓ

El Palau Grup Vocal va ser 
l'encarregat d'obrir el Concert 
de Nadal que aquesta forma-
ció i els alumnes de l'Escola 
Municipal de Música de PsiP 
van oferir el 15 de desembre 
al teatre de la Vila. Per acce-
dir al concert calia l'aportació 

d'una joguina, ja que la vetllada 
musical es feia en benefici de 
la campanya Cap Nen Sense 
Joguina.
 Les noies dirigides per Anna 
Soley van cantar cinc temes 
entre els quals van destacar 
l'Hallelujah, de Leonard Coen, i 

300 nens i nenes de totes les 
escoles de Palau-solità i Ple-
gamans han participat aquest 
any en el 27è Concurs de Na-
dales Josep Mas que convoca 
cada any la Penya Barcelonista 
de PsiP. Com és prescriptiu, 
totes les nadales tenen inspi-
ració blaugrana. Les nadales 
s'han exposat al pavelló Maria 
Víctor fins al 12 de gener, però 
no serà fins al 7 de febrer que 
es desvelaran els noms dels 
guanyadors. Aquell dia, a les 
18.30, en un acte presentat per 
Jordi Ruano, es farà l'entrega 
de premis al teatre de la Vila. 
El concurs estableix un total de 
5 categories, 4 de nens i una 
cinquena oberta al públic adult. 
La cerimònia estarà animada 
amb espectacles infantils.

Peces de puzle és el títol de 
l'obra del palauenc Òscar Fillo-
la, pare de l'Ivan, un noi autista 
de 20 anys. L'obra té dos ves-
sants, un llibre i una exposició 
fotogràfica. L'auditori de Can 
Cortés va acollir la presentació, 
el passat 12 de desembre.
 La sala es va omplir de gom 
a gom per escoltar com l'Òs-
car explicava el procés creatiu 
i la reflexió que hi ha darrere de 
cada imatge, de cada text. Du-
rant 4 anys ha mirat de ficar-se 
en el món del seu fill i reproduir 
escenes quotidianes des de la 
perspectiva d'un noi autista. 
 Les fotos evoquen records, 
diferents moments de la vida 
de l'Ivan, i són també desco-
briments que l'Òscar fa sobre 
com creu que és el món en 
què viu el seu fill. La sinceritat i 
la transparència amb què Fillo-
la explica la seva obra captiven 

a l'audiència, i  ajuden a enten-
dre l'autisme des d'una pers-
pectiva difícil d'imaginar sense 
la seva experiència personal.
  El llibre es pot trobar a www.
excellenceditorial.com i l'expo-
sició està a l'Auditori de Can 
Cortès fins al 24 de gener.

El Concert de Nadal de la Co-
ral la Unió a Sant Genís va tenir 
un repertori molt internacio-
nal. El grup de veus, dirigit per 
Ariel Seràs i amb Lluís Gonzá-
lez als teclats, tenia pautades 
13 peces que anaven des del 
cançoner tradicional català fins 
a clàssics com Haendel, pas-
sant per nadales tradicionals 
d'Argentina o del Regne Unit, 
o l'himne nadalenc Adeste Fi-
delis.
 L'altar de l'església de Ple-
gamans es va convertir, el 22 
de desembre, en un magnífic 
escenari on l'equilibri de veus 
de la coral palauenca va so-
nar amb força i netedat, re-
galant 45 minuts de concert a 
una audiència molt entregada. 
Com a final de recital, el mestre 

va convidar a tota l'audiència a 
unir-se en el cant de Santa Nit, 
la nadala més universal. 
 La Coral la Unió va acom-
panyar també la missa del Gall 
que es va celebrar el dia 24 a 
la parròquia de Santa Maria de 
Palau.

SANTI LUMBRERAS .-- El 13 de 
desembre, a Can Cortès, va te-
nir lloc el recital Pinzellades Na-
dalenques, cançons i poemes, 
a càrrec de Montserrat Costa 
(soprano) i Ramon-Ferran To-
losa (rapsode) acompanyats 
al teclat per Xavier Dolç. Un 
espectacle que va unir un re-
cital de cançons i poemes, un 
fil conductor que va portar els 
assistents de viatge a través 
de la màgia de les paraules, els 
sentiments, les emocions i la 

bellesa. Tolosa va recitar un re-
cull de poemes propis, "curts, 
senzills, sense cap pretensió 
literària que he fet per a aquest 
vespre”. Montserrat Costa va 
cantar unes peces de compo-
sitors clàssics com Eduard Tol-
drà o Wolfgang Amadeus Mo-
zart, entre d’altres.  La lectura 
del poema Els Reis d’Orient de 
Fidel Gangonells va finalitzar el 
recital. El rapsoda palauenc va 
tancar la vetllada convidant els 
assistents a cantar Santa Nit.

SANTI LUMBRERAS. -- Un any 
més el teatre de la Vila va 
omplir-se per assistir a la re-
presentació d'Els Pastorets a 
càrrec de l'Agrupació Teatral 
Farrigo-Farrago. Eva Garreta, 
presidenta de l'entitat, en pre-
sentar l'obra va informar que 
aquesta "és una versió reduï-
da d'Els Pastorets d'en Josep 
Ma Folch i Torres adaptada 
per a ser interpretada per un 
elenc de joves de l'Agrupació 
d'edats compreses entre 4 i 

14 anys". No hi ha cap dubte 
que aquesta iniciativa, que va 
iniciar-se l'any passat, ha con-
firmat el seu l'encert, ja que la 
representació del dia 26 de ge-
ner va ser tot un èxit. Els joves 
de Farrigo-Farrago van deixar 
clar que el teatre palauenc té 
una excel·lent pedrera i que la 
continuïtat està assegurada. 
Per a aquells que no han pogut 
veure l'obra, encara la podran 
veure a la representació del dia 
4 de gener.

el Hail holy queen, el tema prin-
cipal de la pel·lícula Sister Act, 
que el grup vocal palauenc va 
interpretar amb molta desim-
boltura i simpatia, com corres-
pon, i amb un públic molt en-
tregat.
 Aquesta peça va servir per 
introduir els combos de l'es-
cola de música. Tot i no estar 
tan bregats en actuar davant 
del públic, els joves instrumen-
tistes van defensar força bé les 
12 nadales que van interpre-
tar. El repertori incloïa clàssics 
catalans (Ara ve Nadal o El ra-
badà), clàssics internacionals 
(Jingle bell rock o Rudolf the 
red nose reindeer) i fins i tot 
clàssics clàssics com la Suite 
nº 3 de J.S. Bach. 
 El concert va concloure amb 
una actuació en equip. Com-
bos i Palau Grup Vocal van in-
terpretar Fum, fum, fum i van 
animar al públic a sumar-se a 
la festa, que va acabar aixe-
cant-se de les butaques i can-
tant la nadala.
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Melmelada musical
G.D. -- El divendres 20 l’Es-
corxador va obrir a les 21.00, 
fora del seu horari habitual, per 
acollir la tercera jam session. 
L'activitat va reunir molts  mú-
sics del poble que van poder 
improvisar amb d'altres parti-
cipants, i també a moltes per-
sones que es van apropar com 
a espectadores disposades a 
passar una bona estona. Rock 
and roll, funky, heavy metal... 

Els estils eren molt variats com 
és habitual en una bona mel-
melada musical. L'equipament 
era dels bucs d'assaig: ampli-
ficadors, micròfons, cablejat, 
bateria... Però qualsevol que 
s'animés a participar podia 
portar el seu intrument. Per 
ara, no s'ha mantingut la pro-
posta, però els organitzadors 
tenen la voluntat de fer-la una 
vegada al mes.

DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA EL VIH/SIDA

ITS, VIH, SIDA, moc cervical...? Parlem-ne!    
GUILLEM DELÁS -- "Sex is natu-
ral, sex is fun, sex is good, sex 
is best when it's one on one". 
George Michael tenia raó, el 
sexe és divertit, és picant, és ju-
ganer, bo per la salut i quelcom 
natural. Però per tractar-ho 
amb naturalitat s'ha de poder 
parlar-ne, i què millor que par-
lar-ne desde el coneixement i 
la informació. És per això que 
del 2 al 5 de desembre va tenir 
lloc la Sexmana, una setmana 
especial plena d'activitats per 
parlar sense tabús, pudor ni 
estigmes sobre salut sexual i 
relacions sexo-afectives. Una 
setmana, també, consciencia-
dora, responsable i reflexiva al 
voltant del Dia mundial de la 
Lluita contra el VIH/SIDA (1 de 
desembre) que pretén prevenir 
el contagi del virus. 

La Sexmana començava el 
dia 2 amb els punts d'infor-
mació específics als centres 
d'educació secundària durant 
la pausa d'esbarjo. La Blanca 
Vera, referent de salut jove i 
Marta Mas, enfermera del CAP 
i responsable del programa 
Salut-escola, es van acostar 
als instituts de la vila per parlar 
directament amb els i les joves 
sobre ITS (Infeccions de Trans-
missió Sexual) i estigmes al vol-
tant del sexe. Cartells, tríptics, 
revistes i també algun joc era 
el material divulgatiu pensat 
pel jovent. En la fotografia que 

acompanya a l'article, unes 
noies juguen a un joc de fitxes, 
algunes de les quals contenien 
mites sobre el VIH i d'altres in-
formació útil per prevenir-ne el 
contagi. Una manera diferent i 
divertida d'oferir informació so-
bre el virus.  

El dia 4 l'Escorxador es va 
dur a terme el "Taller d'au-
toconeixement i cicle mens-
trual", a càrrec de l'Associació 
Mandràgores. El taller adreçat 
exclusivament a noies, sovint 
relegades a un segon lloc en 
qüestions sexuals, tenia l'ob-
jectiu de trencar tabús i falses 
creences al voltant de la regla 
i el cicle menstrual. Aquest és 
un cas ben curiós, perquè ens 
trobem amb poca informació 
des de l'àmbit de l'eduació 
sexual, però amb tota una pila 

de missatges estigmatitzadors 
i negatius provinents de l'àm-
bit de la publicitat. La tasca, 
per tant, consistia en informar 
adientment per conèixer què 
és la regla i el cicle menstrual 
perquè les joves es relacionin 
amb el seu cos d'una manera 
saludable.

Però això no s'acabava 
aquí, del dia 6 al 20 de des-
embre l'Escorxador va allotjar 
l'exposició "FLOW", una cam-
panya de sensibilització de 
l'organització Sex_us dirigida 
al jovent, sobre un dels aspec-
tes més invisibilitzats i estigma-
titzats de la nostra sexualitat i 
els nostres cossos: els fluids 
corporals (saliva, semen, moc 
cervical, etc.). Juntament amb 
la col·laboració de l'artista Arte 
Mapache, l'exposició constava 

d'il·lustracions de dos metres 
d'alçada amb una aproximació 
feminista i de gènere intercultu-
ral: diferents cossos (estigma-
titzats i racialitzats) i diferents 
pràctiques sexuals eren els 
protagonistes d'unes aquare-
l·les atrevides, reals i artística-
ment molt atractives. A tot això 
s'afegia la guia pedagògica on 
s'incloïa informació sobre tots 
els fluids protagonistes i dinà-
miques per fer amb els joves 
de diferents instituts de la vila 
que van assistir a l'exposició. 

El sexe és divertit, però el 
sexe és més plaent amb in-
formació i consciència. La 
Sexmana ha estat una gran 
campanya de sensibilització 
i coneixement molt fructífera. 
Esperem que es torni a repetir 
l'any vinent.
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De la tradició 
a l'art, passant
per l'oci

PESSEBRES

La Gran Enciclopèdia Catalana 
defineix pessebre com una "re-
presentació del naixement de 
Jesús que hom sol fer a les es-
glésies i a les cases, durant el 
temps nadalenc, reproduint-lo 
escènicament, ja d'una ma-
nera vivent, ja en figures plàs-
tiques." La definició, però, es 
complica quan la demanem als 
que es dediquen a fer-ne.
"Per nosaltres un pessebre és 
una expressió artística en que 
s'hi combinen diferents tècni-
ques, des del dibuix, fins a la 
pintura, l'arquitectura, el mo-
delatge, la fusteria, l'electricitat 
per tal de fer una representació 
que transmeti un missatge". 
El qui parla és Jordi Mañosa, 
membre de l'Associació Pes-
sebrista de PsiP, i pessebrista 
des de fa més de 50 anys. Pe-
dro Fenollar amplia en la ma-
teixa línia la definició del seu 
company d'associació: "quan 
parlem de pessebres parlem 
també d'història, perquè t'has 
de documentar sobre allò que 
vols reproduir, parlem de mol-
tes especialitats, i per tant és 
molt fàcil que tothom trobi al-
guna que li encaixi". "El pesse-
brista és un artista i un artesà, 
un creador", remata Mañosa.
 Jordi Pujol, també veterà 
pessebrista i actualment pre-
sident de l'associació palauen-
ca, remarca l'origen religiós del 
qué ell defineix rotundament 
com un art: "És una tradició, 
d'origen religiós, però que 
ha anat evolucionant. Té dos 
vessants, la tradicional, que 
respecta més el tema religiós, 
i una segona on el pessebre 

s'està transformant en art, més 
conceptual, que pretén des-
pertar sentiments en la perso-
na que els mira."
 Així d'entrada, les paraules 
d'aquests artistes poden sem-
blar un pèl pretensioses. Al cap 
i a la fi, qui més qui menys ha 
fet una muntanya de suro i un 
riu amb paper d'alumini a casa 
seva. Però el cert és que si es 
visita l'exposició de pessebres 
de Can Malla amb aquestes 
paraules al cap, canvia la per-
cepció del que s'hi exposa. 
 Un cop definit el terme, toca 
posar-se mans a l'obra. El 
punt de partida del pessebre 
és tenir clara la idea i saber de 
quin espai i de quines figures 
disposes. Amb aquests tres 
elements es pot començar a 
dissenyar i treballar materials. 
El tema de la inspiració té ex-
plicacions diferents segons 
l'artista amb qui es conversa. 
Jaume Sala, que fa dos anys 
que forma part dels pesse-
bristes palauencs, es va posar 
simplement com a condició no 
repetir el mateix tema de l'any 
anterior.
 Sala participa en l'apartat 
d'escola, igual que Josep Vi-
lardell. En el cas de Vilardell, 
però, la inspiració li va arribar 
anant en tren, veien dos nois 
immigrants, va lligar el drama 
actual de la immigració amb 
l'escena que ell mateix havia 
fet l'any passat, buscant po-
sada, i va decidir repetir-la, 
però aquest cop hi ha afegit 
un repte tecnològic. El Nadal 
és, evidentment, el tema es-
trella, però és també el punt de 

partida per interpretar els sen-
timents que inspira i donar peu 
a obres tan potents com la de 
Fenollar, que és, sens dubte el 
diorama estrella de la 37a ex-
posició de Can Malla (vegeu el 
pòster).
 Tant Sala com Vilardell des-
taquen amb admiració l'ex-
cel·lent acompanyament que 
els més novells en aquest art 
troben en la resta de membres 
de l'associació. "El treball en 
equip és quasi inevitable, men-

tre fas el teu pessebre i mires 
els dels altres vas intercanviant 
idees i consells, i aprens cons-
tantment", explica Sala.
 Ho corrobora Vilardell men-
tre escura el muntatge del seu 
diorama, quan falten tres dies 
per l'estrena de l'exposició. 
Està nerviós perquè ha con-
cebut un diorama multimèdia, 
amb un joc de llums i sons, 
que li han requerit moltes hores 
de càlculs i de programació. 
El seu és un exemple clar de 

l'evolució tècnica d'aquest art. 
Del suro, el guix i la molsa s'ha 
passat al porexpan, al poliure-
tà i les pintures acríliques; de 
les bombetes incandescents 
("havies d'anar amb compte 
segons a on les col·locaves", 
recorda Fenollar) a la il·lumina-
ció de led. I Fenollar apunta en 
un futur pròxim cap a les im-
pressores 3D i les pantalles ul-
tra planes com a evolució dels 
materials a utilitzar.
 Però com en tots els arts, 
sempre hi ha els que es man-
tenen fidels als orígens, i és 
per això que a Can Malla no hi 
falta el diorama amb muntan-
yes de suro, camins de sorra 
i rius d'aigua clara. És el cas 
del muntatge de Quico Colin-
dres, "tota la vida que he fet 
pessebres a casa, però aquí 
pots esplaiar-te més i fer coses 
més tècniques", explica aquest 
també veterà pessebrista. Un 
altre veterà, i mestre d'aquest 
art, és Jesús Díaz. El Jesús 
recrea sempre escenaris reals. 
És l'arquetip perfecte de la 
màxima que diu que si vols ser 
un bon pessebrista, has de ser 
excursionista. El Jesús passeja 

pel camp i recull pedres, bran-
ques, escorces amb formes 
concretes que ell mateix acaba 
transformant en elements dels 
seus diorames. "Jo m'oblido 
de menjar quan em poso a 
treballar en les meves coses", 
diu, i tot seguit reivindica un 
element que gairebé ha desa-
paregut dels pessebres, l'estel 
de Nadal. Ell, però, tampoc l'hi 
ha posat en el seu on sí que hi 
ha, com bon pessebre català, 
el caganer.
 Cada artista, segons el mis-
satge, segons les seves habili-
tats o el seu estat d'ànim fa la 
seva aposta. I tot i conscients 
de l'efímer del seu treball, de-
diquen innumerables hores de 
feina a muntar aquesta expo-
sició per la qual cada any pas-
sen més de 4.000 persones 
cada any. Hi pot haver caganer 
o hi pot faltar l'estel, pot ser un 
paisatge real o un pati andalús, 
s'hi pot trobar la verge amb el 
nen o uns pastors escoltant un 
àngel, però com diu Jordi Ma-
ñosa, el que no hi falta en cap 
d'aquests pessebres són les 
ganes de l'artista de fer-ho el 
millor possible. 

La mostra de pessebres és la gran 
cita anual de l'Associació Pessebris-
ta Palau-solità i Plegamans, una 
entitat fundada el 1983 i que ac-
tualment compta amb 73 famílies 
associades (la quota anual de 12 
euros es paga per família) i un total 
de 210 socis. La masia Can Malla, al 
barri de Can Puigoriol, és la seu de 
l'associació i escenari de l'exposició 
des del 2002, any en qué l'Ajunta-
ment la va cedir a aquest col·lectiu 
durant 25 anys. La d'enguany és la 
37a edició, i el visitant podrà trobar 
mig centenar d'obres, totes elles no-
ves, com no pot ser d'altra manera, 
ja que cada any es renoven tots els 
diorames. 

 La mostra es va inaugurar el 8 de 
desembre (foto) i estarà oberta fins 
al 12 de gener.  

Horaris:
Dissabtes de 17h a 20.30h 
Diumenges i festius de 12h  a 14 h 
i de 17h a 20.30h 
Diumenge 5 de gener de 12 a 14 
Patge Reial:   2, 3 i 4 de gener de 
17h a 19h.
Festa de Vigília de Reis:  5 de 
gener a partir de les 7 del vespre  
a  Can Cortés, amb brou  gratuït 
per a tothom. Botifarra amb pa 
amb tomàquet i traguet de vi, per 
3,50 €.

Una masia plena de petites obres d'art

El diorama de Jesús Díaz reprodueix el paisatge real de l'espluga de Castellcir 
(foto gran). Sota aquestes línies, Jordi Mañosa davant del seu diorama, i la 
parella Pedro Fenollar Jordi Pujol davant del pessebre extra gran del que són 
autors. A l'altra pàgina, Quico Colindres (esquerra) i Josep Vilardell.
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Solidaritat sobre patins

Un banc de proves per innovar 

TERCERA EDICIÓ DE 'NADAL SOBRE RODES'

Diumenge 22 de desembre, 
al pavelló Maria Víctor es van 
enfrontar la Il·lusió contra el 
Coratge... i va guanyar la Soli-
daritat. A les quatre de la tarda, 
amb unes grades plenes a ve-
sar, es va jugar el partit benèfic 
'Nadal sobre Rodes', organit-
zat per la Federació Catalana 
de Patinatge i que aquest any 
va comptar amb la col·labora-
ció directa de l'Ajuntament de 
PsiP i de l'HC Palau.
La iniciativa és una via per re-
captar fons per la Fundació 
Amics Joan Petit Nens amb 
Càncer. La jornada va suposar 
un donatiu de 6.670  euros per 
aquesta entitat, davant dels 
6.000 recaptats en cadascuna 
de les dues edicions anteriors 
celebrades a Vic i Mataró.
 El partit enguany va comptar 
amb força novetats. La prime-
ra i principal era que enfronta-
va dues seleccions catalanes, 
Il·lusió i Coratge (en al·lusió a 
la lluita dels nens i famílies que 
s'enfronten a aquesta malaltia). 
La segona, i no menys signifi-
cativa, era que aquestes dues 
seleccions eren mixtes. Els 
components van ser escollits 
mitjançant una votació on van 
participar més de 6.000 aficio-
nats d'arreu de Catalunya. La 
representació palauenca va 
anar a càrrec de Laura Vicente 
i Laura Puigdueta.
 L'actriu Laia Fontan, prota-
gonista de la sèrie 'Els de l'ho-
quei', va ser la convidada a fer 
la sacada d'honor que va obrir 
l'encontre. Per Catalunya Co-
ratge jugaven Teresa Bernadas 
(Voltregà) i Sergi Fernández 
(Barça) com a porters, més 
Laura Puigdueta (Palau), Gem-
ma Solé (Cerdanyola), Laura 
Vall (Girona), Marta Borràs (Bi-
gues i Riells, Mar Julià (Reus 
Deportiu), Adrià Ballart (Voltre-
gà), Xavier Gurri (Girona) i Aleix 
Ordóñez (Barça). L'equip de la 
Il·lusió, que ha vestit de groc, 
van alinear-se Laura Vicente 
(Palau) i Jaume Llaverola (Gi-

L'última jornada del 2019 va 
ser doble pel HC Palau. Dis-
sabte 21 s'enfrontaven a do-
micili al CP Vila-sana, en par-
tit corresponent a la jornada 
12. I diumen25ge, al migdia, 
rebien la visita a casa del CP 
Las Rozas. El desplaçament a 
terres lleidatanes va començar 
amb un gol a minut 4 del CP 
Vila-sana. Va ser només un en-

surt, perquè finalment les groc-
i-negres van saber controlar els 
nervis i van aconseguir aixecar 
el partit fins a donar la volta al 
marcador per acabar 1 a 3. 
 El matx contra CP Las Ro-
zas, avançat a la jornada 14, 
va tenir un marcador més cò-
mode per les palauenques. Les 
noies del Generalli HC Palau 
van dominar el partit i el mar-

cador final (5-2) va quedar curt 
pels mèrits desplegats. Amb 
aquests resultats les palauen-

ques acaben l'any líders, amb 
3 punts sobre el CP Manlleu, 
que té un partit menys.

Nadal Sobre Rodes va ser 
també un banc de proves 
de la Federació Catalana de 
Patinatge. El partit va incor-
porar un reglament específic 
que introduïa elements i nor-
mes destinades a fer el joc 
encara més espectacular i 
dinàmic. La idea és posar so-
bre la taula la necessitat d'in-
novar i evolucionar l'hoquei 
sobre patins, esport en què 
Palau-solità i Plegamans, en 
paraules del mateix president 
de la federació catalana, "és 
ja una referència a tot l'estat". 
El més visible d'aquests can-
vis eren les porteries, que van 
passar d'1,05 metres d'alt i 

1,70 d'ample a mesurar 1,20 
d'alt per 2,2 metres d'alt. 
 El partit es va jugar en 4 
parts de 10 minuts, amb 
descansos de 2 minuts en la 
primera i darrera aturada, i de 
10 en el descans central. El 
temps màxim per atac va ser 
de 30 segons, i es va aplicar 
la norma del camp enrere, de 
manera que un cop passada 
la línia de mig camp l'equip 
atacant no podia tornar la 
bola a la seva pista. Els cicles 
de faltes també van passar a 
només 5 en el primer i 3 en el 
segon. Tot plegat va fer que el 
partit fos molt dinàmic i força 
divertit.

rona) a la porteria, i Joana Co-
mas (Vila-sana), Joana Xicota 
(Cerdanyola), Laura Bancons 
(Voltregà), Alba Romaguera 
(Girona), Marcos Blanqué (Cal-
des), Sergi Llorca (Noia), Aleix 
Marimon (Igualada) i Àlex Jo-
seph (Lleida Llista).
 El partit va ser força entre-
tingut, gràcies a l'excel·lent 
disposició dels jugadors i juga-
dores, conscients que el que 
contava era l'espectacle més 
que el marcador. El temps re-
glamentari va acabar amb el 
marcador 11 a 14 a favor del 
Coratge. Però un cop parat el 
cronòmetre es va fer un llança-
ment de 8 faltes directes per 
equip. La Il·lusió va escurçar 
distàncies però no va poder re-
muntar, i l'electrònic fa quedar 
finalment en 14-17.
 Un cop acabat el partit, l'es-
pectacle va continuar amb els 
més petits. La pista del Ma-
ria Víctor es va dividir en tres 
camps i es va dur a terme un 
torneig en què van participar 
nens i nenes de 4 a 6 anys per-
tanyents a equips vinguts de 
tota Catalunya.

L'HC Palau acaba l'any líder
OKLLIGAF

El PAP celebra Nadal omplint el pavellò
PATINATGE ARTÍSTIC

No hi cabia ni una agulla al 
Maria Víctor. La tarda del 21 
de desembre es va celebrar el 
Festival de Nadal del Patinatge 
Artístic Palau. El club palauenc 

va programar un acte molt ca-
rregat d'actuacions, on també 
van participar altres clubs de 
la zona, com el EPA Sant Cu-
gat, el CP Parets i el CP Mollet. 

També es van poder veure ac-
tuacions de ball a càrrec de les 
alumnes de dansa de l'escola 
Stage de Caldes. 
 El públic, que va omplir la 

grada i el lateral de cadires ha-
bilitat al pavelló nou, va aplau-
dir força totes les actuacions, 
especialment les dels més pe-
tits, que són sempre les més 
simpàtiques. Entre les actua-
cions van destacar les patina-
dores locals Meritxell Bachero 
i Laura Gómez, aquesta últi-
ma va quedar cinquena en el 
recent Campionat d'Espanya 
Infantil, tota una fita pel pati-
natge palauenc. Durant la festa 
es van anar penjant totes les 
actuacions al compte d'Insta-
gram del club, i es convidava 
al públic i a tots els seguidors a 
puntuar-los.
 Aquest és el primer Festival 
de Nadal organitzat per la nova 
junta del club de patinatge ar-
tístic de PsiP. Al final de la vet-
llada es van entregar records 
per a tots els participants i 
regals per als patinadors que 
havien obtingut més vots a la 
xarxa social.
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TERRENO en Can Falguera de 390 m. 
Bien situado.  97.000€ 

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

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

CASA en Palau, reformada. 150 m2. 
550m2 de parcela 252.000€ 

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

CASA en Can Riera. Construcción de 
2017. 500 m. de parcela  279.000€ 

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

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

LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Soroll

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

1r classificat /  Oscar Fillola -  Abraxas

2n classificat /  J. Mª. Manteca
Soroll necessari

3r classificat /  Isi Jurado
Crujido

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

Aquest mes el tema de la Lliga va ser el Soroll. 
S'han presentat fotografies que representaven 
esclats de soroll,  llum, color  i moviment, i d'altres 
que d'una manera discreta, però per això no menys 
plàstic, l'evocaven.

L'hivern no atura l'activitat del CA Palau 
Arriba l’hivern, fred, gelades, 
pluges.... però res d’això atu-
ra els atletes del Club Atletic 
Palau, que  segueixen com-
petint tot i les inclemències 
meteorològiques. Prova d’això 
va ser la 55a edició de la Be-
hobia-Sant Sebastian on els 
corredors palauencs van haver 
de patir el fred, la pluja, cala-
marsa i forts vents que no feien 
gens fàcil competir. Finalment 
tots van poder finalitzar amb 
èxit la prova, gràcies en part, 
als ànims incondicionals del 
nombrós públic que tot i el mal 
temps, esperava als marges 
del circuit per animar els corre-
dors durant tot el recorregut.
 Destacar les participacions 
d’en Joan Prats durant aquest 
últim mes. Primerament va 

competir a la 33a edició de les 
milles nocturnes de Cerdan-
yola. Recorregut íntegrament 
d’asfalt de 10 kilòmetres on 
l'atleta del CAPalau va aconse-
guir un boníssim temps de 42 
minuts i 40 segons, practicant 
la seva modalitat habitual “Ba-
refoot” córrer sense sabatilles,
totalment descalç. 
 D’igual manera va participar 
a les 24 hores d’ultrafons en 
pista celebrades a les instal·la-
cions de Can Dragó. Va realit-
zar dues tandes, una a les 22 
hores de 13,5 kilòmetres i una 
altra a les 6 hores del matí en la 
que va realitzar 15 kilòmetres, 
en total dues hores a un molt 
bon ritme en el que Prats es va 
deixar la pell a la pista (literal-
ment).

Corre, corre, que l'any s'acaba  
SEGONA SANT SILVESTRE DE PSIP

En la darrera cursa de l'any de 
Palau-solità i Plegamans no im-
portaven tant els cronos com la 
inscripció. No hi havia xips de 
control, ni podi ni medalles ni 
copes pels guanyadors. La 
Sant Silvestre de PsiP és una 
cursa que es corre pels més 
necessitats, i per això l'única 
condició per poder-la córrer 
era donar aliments per Càritas.
 Un total de 95 persones es 
van inscriure en aquesta sin-
gular carrera (60 en l'anterior 
edició). Aquesta era la segona 
Sant Silvestre que organitzava 
el Club Atlètic Palau i que per 
primer cop comptava també 
amb la col·laboració directa de 
l'Ajuntament.
 Els participants van fer tots 
els mateix recorregut, un traçat 
d'aproximadament 6 quilòme-
tres apte per a tots els públics.
Sortint de la plaça de la Vila, 
els corredors van anar cap a la 
rambla Pere Pou en direcció al 
pont de Can Cladellas, per tra-
vessar la riera. D'allà van enfilar 
cap a l'església de Santa Ma-
ria de Palau, per tornar a l'altra 
banda del riu per la Carrerada i 
agafar el camí que voreja la rie-
ra fins a la Pineda. De la Pineda 
a Can Puigoriol, passant per 
Can Malla i de tornada cap al 
centre. A la meta esperava una 
xocolata amb dolços d'acom-
panyament per recuperar for-
ces.
 Tot i que l'organització no 
mesurava els temps, els atle-
tes més acostumats a aquesta 
activitat van fer bon ritme i es 
van aconseguir temps força 
correctes. El primer a travessar 
la meta va ser Alberto Casado, 
que va trigar 19'06'' en fer el 
recorregut. La primera dona 
va ser Paula Huertas, amb un 
temps de 25'23''.
 Els guanyadors, però, van 
ser les famílies més necessita-
des del poble, ja que Càritas va 
poder recollir mitja dotzena de 
caixes plenes de menjar per re-
partir en el seu mercat solidari.
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CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

Pintura de fachadas 
Interiores de viviendas y locales

Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654       - Palau-solità i Plegamans

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

| Portes lacades | Tarimes d’exterior

LA CALIDESA DE LA FUSTA A LA TEVA LLAR

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

Construcción 
y reforma de piscinas

Sistemas de 
filtración 

 Electrolisis salina

Bombas de calor 

Cubiertas

VK PISCINAS

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

 

               

   

 EL CAFÉ DE LA MARINA
                   Grup Casino de Caldes

                  26 de gener, a les 18,30
                          Al Teatre de la Vila        

Els Benjami A, el mini Dream 
Team del FC Palau

Canvi d'ubicació 
de les noves 
pistes de petanca

FÚTBOL

EQUIPAMENTS

El diumenge 22 es va jugar un 
partit que, amb totes les dis-
tàncies del món, podria con-
siderar-se una final anticipada. 
Segur que almenys pels seus 
joves protagonistes ho devia 
semblar. S'enfrontaven els 

benjamins A del FC Palau i els 
del Mercantil. En joc la prime-
ra posició de la classificació. 
El Palau en tenia prou amb 
empatar per mantenir els dos 
punts de distància que tenia al 
cap de la taula. El Mercantil ha-

L'emplaçament previst per les 
noves pistes de petanca i bit-
lles catalanes sembla que no 
serà el que finalment tindran 
aquests esports. Aquestes ins-
tal·lacions, previstes per l'ante-
rior govern en el terreny situat 
entre els carrers Ebre, Ter i Ma-
ria Aurelia Capmany, han estan 
licitades dos cops però cap 
empresa ha assumit les condi-
cions del concurs. 
 És per això que l'alcalde i re-
gidor d'esports, Oriol Lozano, 
en declaracions a Ràdio Palau, 
va anunciar que es buscarà una 
nova ubicació per a la pràcti-
ca d'aquests esports. Lozano 
no va descartar que s'acabin 
integrant en equipaments ja 
existents, però que segons ell 
"estan infrautilitzats". Les pis-
tes actuals estan situades en el 
terreny de la futura biblioteca.

via de guanyar per possar-se 
líder. 
 Les dues primeres parts del 
partit van respondre a la igual-
tat que els equips mostraven 
a la taula, però finalment, en 
una segona part brillant, els 
palauencs van marcar 5 gols 
que van servir per deixar el seu 
immediat seguidor a cinc punts 
en la classificació. El Benjamí A 
és un dels equips amb més 
projecció i talent del FC Palau. 
En les 10 jornades que porta 
disputades aquesta tempora-
da no ha perdut cap partit, ha 
marcat 101 gols i només n'ha 
encaixat 3, xifres dignes del mi-
llor Dream Team. 
 Els responsables del club 
també destaquen la bona mar-
xa de l'equip aleví femení, que 
està aconseguint mantenir-se 
en la meitat de la taula tot i 
ser un conjunt molt recent. La 
bona acollida que ha tingut el 
futbol femení ha animat al FC 
Palau a fer una crida per tro-
bar jugadores nascudes entre 
el 2007 i el 2008 que vulguin 
formar un equip de F-7. 

A dalt: Joan Marqués (ajudant), Denis, Max, Alvaro, Sergi García (entrenador ). 
Abaix: Nil, Pol, Quim, Marc, Eiden.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

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

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

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com
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O F E R T A  L LO G U E R  P L A C E S
A PA R C A M E N T

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

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

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

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

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

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

 629 888 648

VARIS

Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un missatge de 
Whatsapp amb el text que 

voleu publicar al telèfon 
629 262 682 

o bé deixeu 
l'escrit en la bústia de 

Llenceria Selmy, 
C/Camí Reial,162. 

SE OFRECE Señora extranjera para toda 
clase de tareas: niñera, acompañante, 
cocina, organización de fiestas y eventos, 
etcétera. 671 303 838 Julia.
SE OFRECE Jóven de 25 años, músico, de 
buena apariencia como mozo de bar o ta-
reas similares. 671 303 838. Agustín.
S'OFEREIX Sra per cosir, fer arreglos de 
roba o feines de costura a casa. 93 864 
81 72. Asunción.
SE OFRECE Chica seria y responsable para 
refuerzo escolar, cuidado de niños o adul-
tos, limpieza, camarera o dependienta. 
Interna o externa. 632 053 831. Sabrina
SE OFRECE auxiliar administrativa con ex-
periencia y en activo para días puntuales 
o por horas para realizar todo tipo de ta-
reas administrativas. 687575926. Isabel
BUSCO TRABAJO para los fines de semana, 
para cuidado de personas mayores. Julia.   
652327631
SE OFRECE carpintero para reparaciones 
de todo tipo de muebles y colocación de 
parquet. José 644 554 318
SE OFRECE chica venezolana de 25 años 
para limpieza en casa, cuidar niños o ma-
yores, pasear perros. 603 623 582 Ale-
jandra
SE OFRECE chica para cuidar niños o lim-
pieza. Responsable y con experiencia.

Amplia disponibilidad. 671 312121 Valeria
SE OFRECE Sra con disponibilidad inmedia-
ta, con conocimientos de enfermeria, para 
el cuidado de niños y adultos mayores, o 
limpieza por horas. Diana 631783864
SE OFRECE Sra de Palau para acompañar 
niños al colegio. Inma. 652 885 156 
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, con 
experiencia en limpieza y plancha. Puntual 
y responsable. Margarita. 664 533 482
MESTRA amb molta experiència fa classes 
de repàs per nens i nenes d'E. Infantil i 
Primària. Isabel. 676024525.
SE OFRECE Chica para cuidar gente mayor 
o para tareas de limpieza del hogar. Vilma 
612279375
SE OFRECE chica con experiencia para ha-
cer limpieza de casas, oficinas y locales 
o de ayudante de cocina. 603820710. 
Svetoslava
SE OFRECE chica de 24 años para trabajar 
por horas; experiencia: limpieza, cuidado 
de personas mayores. Disponibilidad de 
9:30 a 16:00. Josselin. 688 414 775
SE OFRECE chica con experiencia en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. 
Por las tardes. Cindy. 688 40 28 33
S’OFEREIX professora d’anglès per fer 
grups de conversa. Tots els nivells. Si 
vens sol, et buscaré grup. Horaris a con-
venir. Helena - 629979057
SE OFRECE Chica responsable con cono-
cimientos de enfermeria, para cuidado de 
personas adultas o niños, o tareas de lim-
pieza. 633 485 646.
S'OFERIX Auxiliar Sociosanitaria amb ex-
periencia per cuidar i atendre les necesi-
tats 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. Disponibi-
lidad 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, me-
talúrgica, montaje o mantenimiento indus-
trial. Augusto 632653457.
SE OFRECE señora paracuidar personas 
mayores o niños, y para limpieza por ho-
ras. Zoila 612 478 985
SE OFRECE chica con experiencia  para 
cuidar personas mayores y niños en hora-
rio 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 ca-
sas. 633729324 Isabel
SE OFRECE Sra para cuidado de niños o 
personas mayores o para tareas del ho-
gar, incluso fines de semana y festivos. 
607400354 Charo .

IMMOBILIARIS

OCUPACIÓ

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

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

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

independientes o 2 casas adosadas + 
3 parkings.  150.000 €

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

 

 

Residencial Palau 
Residència Geriàtrica 
 

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

Actualitat Residencial Palau 

Residencial Palau us desitja Bon Nadal i un venturòs 2020 
 

Com tots els anys, el Nadal ja arriba a Residencia Palau i nosaltres ens estem preparant per donar-li 
una càlida benvinguda malgrat les inclemències climàtiques que ens acompanyan. 

Hem tingut temps de preparar 
dos arbres, l’arbre dels 
desitjos i l’arbre de Nadal.  
L'origen de l'arbre dels 
desitjos prové d'antigues 
llegendes, una d'elles, hindú, 
on ens representa a l'arbre 
com l'univers, i els desitjos i 
pensaments en ell seran els 
que es facin realitat. 

Una altra llegenda esmenta 
quan un home viatjava i per 
error entra a l'paradís, on els 
arbres concedeixen els 
desitjos, l'home s'atura a 
descansar una mica sota un 
dels misteriosos arbres i 
aquest li concedeix els seus 
pensaments. 

En representació a aquestes 
llegendes, és tradició en 
diferents parts de món, 
col·locant en els arbres 
monedes i fins i tot 
pensaments perquè l'univers 
els faci realitat. 

Però per trobar l'origen del 
que avui dia és el nostre arbre 

de Nadal, segons explica la 
llegenda més estesa sobre el 
tema, hem de buscar entre els 
anys 680 i 754. En aquella època 
Sant Bonifaci, un dels principals 
evangelitzadors d'Alemanya, va 
entendre que era impossible 
arrencar d'arrel la tradició celta, 
pel que va decidir adaptar-la 
donant-li un sentit cristià. Va ser 
així com va tallar amb una 
destral un roure que 
representava a Odín, i en el seu 
lloc va plantar un pi, que per ser 
perenne simbolitzava l'amor de 
Déu, adornant-ho amb pomes i 
espelmes. Les pomes 
representaven el pecat original i 
les espelmes, la llum de 
Jesucrist. 

Veniu a visitar-nos a Residencial 
Palau! Farem moltes coses i 
començarem tots junts el nou 
any 2020 que serà un any ple de 
joia i alegria. 

A Residencial Palau vivim la vida 
intensament.

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

ActuAlitAt ResidenciAl PAlAu
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Dimecres 1
01 h | Pavelló Municipal d’esports  
Maria Víctor
Revetlla de Cap d’Any. Entrada gratu-
ïta. Aforament limitat. Organitza: Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans.

Dijous 2, divendres 3, 
dissabte 4
17 a 19 h | Masia de Can Malla
Patge Reial. Organitza: Associació 
Pessebrista amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Dissabte 4 
15.30 h | Can Cortès - Palau de  
la Música
Gran Concert d’Any Nou de Johann 
Strauss. Preu: 89 € (inclou auto-
car+entrada).

19 h | Teatre de la Vila 
Els Pastorets o l’adveniment de l’In-
fant Jesús, d’en Josep M. Folch i Torres. 
Preu: 5 €. Organitza: Associació Teatral 
Farrigo - Farrago amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Diumenge 5
18 h | Plaça de la Vila
Arribada dels Reis d’Orient. Lectura 

del missatge de l’herald i a continua-
ció la Gran Cavalcada. Organitza: Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans.

19 h | Jardins de Can Cortès
Nit de Reis. Recepció de la caval-
cada i lliurament de cartes. Brou 
gratuït per a tothom i tradicional boti-
farrada. Pa amb tomàquet i botifarra, 
donatiu: 3,50 €. Organitza: Associació 
Pessebrista amb la col·laboració 
de l’ Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Dissabte 11
17.30 h | Sala Polivalent
Ball de Tarda a càrrec de Duet Mont-
seny. Preu: 4 € (socis/es del Casal de 
la Gent Gran: 3 €). Organitza: Casal 
de la Gent Gran amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Diumenge 12
12 h | Teatre de la Vila
Espectacle familiar Planeta Compa-
nyia Marcel Gros. Venda anticipada 
d‘entrades una hora abans de l’inici 
de l’espectacle. Preu: 6 €. Organitza: 
Associació Local La Xarxa amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya.

Dimarts 14
17.30 h | Masia de Can Cortès
Club lector els detectius.  El llobató 
que volia trobar el camí tot sol de 
Raquel Bright. Organitza: Biblioteca 
Municipal.

Dimecres 15
17.30 h | Masia de Can Cortès
L’hora del conte.  La casa dels sons 
a càrrec de Sandra Rossi. (infants 
de 2 a 4 anys). Organitza: Biblioteca 
Municipal.

Dijous 23
17 h | Auditori Masia de Can Cortès
Sessió de cinema Casablanca amb 
Humprey Bogart i Ingrid Bergman
Organitza: Casal de la Gent Gran.

Diumenge 26
18.30 h | Teatre de la Vila 
L’Escotilló. Mostra de Teatre 
Amateur: El cafè de la Marina Grup 
Casino de Caldes. Preu: 5 €. Organitza: 
Agrupació Teatral Farrigo–Farrago amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.

Dimecres 29 
8 h | Casal de la Gent Gran.  
Masia de Can Cortès
Sortida: Calçotada a Valls. Visita 

Monblanc- Vila Ducal. Preu: 49 €. 
Pagament:  21-21 de gener de 16 a 19 h.

Dijous 30
17 h |  Auditori Masia de Can Cortès 
Cicle de xerrades: Herències i 
Testaments. Organitza: Casal de la 
Gent Gran.

20 h | Masia de Can Cortès
Club de lectura d’adults. La dona 
justa de Márai Sándor. Organitza: 
Associació Taller de les Arts amb 
la col·laboració de la Biblioteca 
Municipal.

Divendres 31
18.30 h | Masia de Can Cortès
Club lector llegim junts. Una de 
Zombis de Patricia Martí. Organitza:  
Biblioteca Municipal.

21 h | Teatre de la Vila
Programació Estable de Teatre. El 
viaje de Ulises . Adaptació de Julio 
Salvatierra, Cia de teatre Gorokada. 
Preu de l’entrada: 12 € i descomptes 
especials. Venda anticipada: Masia de 
Can Cortès (a partir del dilluns 27 de 
gener, de 16 a 21 h). Organitza: Ajunta-
ment de Palau-solità i Plegamans amb 
el suport de la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya.

Cursos
Cursos de català
Tallers de llengua i grups de conversa.
Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12 h. Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 17 h. 
Lloc: Masia de Can Cortès. Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística i 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Cursos de Gralla i Timbal
Curs 2019-2020 amb l’escola de Gralla i Timbal El Ramat. Inscripcions obertes. Més 
informació a: 
ramat.palau@gmail.com 

Curset de sardanes tardor-hivern 
1 cop al mes. Principiants, petits i grans. Preu: Gratuït. Lloc: IES Ramon Casas i 
Cambó. Organitza: Agrupació Sardanística amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.

Biblioteca Municipal
Nou Horari: Matins de dilluns a divendres,  de 10 h a 13 h. Tardes de dilluns a 
divendres, de 16 h a 20 h.

Exposicions
37a Exposició de Pessebres
Del 8 de desembre 2019 al 12 de gener de 2020 (8, 14, 15, 21, 22,  25, 26, 28,  29 
de desembre i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 12 de gener). Horaris: Dissabtes de 17 a 20.30 h. 
Diumenges i festius de 12 a 14 h i de 17 a 20.30 h. 2,3 i 4 de gener de 17 a 19 h, 5 de 
gener de 12 a 14 h. Lloc: Masia de Can Malla. Organitza: Associació Pessebrista amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Exposició de Nadales
Del 20 de desembre al 2 de gener de 2020. Lloc: Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor. Organitza: Penya Barcelonista de Palau-solità i Plegamans amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Exposició fotogràfica: Piezas de Puzle. A càrrec d’Òscar Fillola 
Inauguració: dijous 12 de desembre a les 20h. Exposició: del 12 de desembre al 24 
de gener de 2020,  de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Lloc: Masia de 
Can Cortès

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

Una de Zombis
Patricia Martí

Divendres 31 de gener
de 2020

A les 18.30 h

L’enigma del vaixell 
Mery Celeste

Josep Mª Ibarra

Divendres 27 de març 
de 2020                                                      

A les 18.30 h

Armstrong: el 
invencible viaje de un 

ratón a la Luna
Torben, Kuhlmann

Divendres 28 de febrer 
de 2020 

A les 18.30 h



¡OFeRtA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

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

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

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

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!

El somriure 
de Palau

des de 1989

L´INFORMATIU gener 2020


