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El nostre equip us desitja 
molt bones festes!

 

 

Consultes de:
Pediatria - Psciologia/Coaching

 

Cr. d'Abaix, 34-36 Local 4
08184-Palau-solità i Plegamans

T.93 8633 87 59 / www.atenpalau.com

 
 

 

Professores llicenciades en Belles Arts.
Es pot incorporar en qualsevol moment. 

No requereix coneixements previs. 
Matrícula lliure, preu econòmic i atenció 

personalitzada.

TALLERS
RESTAURACIÓ DE MOBLES

Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets • 
ferro • sabons

93 864 46 722

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

v[Al costat parada Can Cortés]

Més Informarció de cursos i tallers:

E@ acorama19@hotmail.comacorama.acoramascp

www.acorama.es

Botiga d’objecte
s de regal

Acorama
botiga  taller

Bones Festes i Feliç 2020
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Podeu enviar les vostres cartes a 
l’adreça de correu electrònic psipin-
fo@gmail.com. La carta ha d’anar 
signada i amb el número DNI de la per-
sona que l’envia. Les cartes signades 
per col·lectius han de dur almenys el 

nom i DNI d’un representant del grup, encara que el text el signi el 
col·lectiu. Si us plau, procureu que el text no sobrepassi els 1.800 
caràcters, en cas contrari Palau Informatiu es reserva el dret d’es-
curçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos 
en altres idiomes seran traduïts. 
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

Avui parlarem de... 
Agraïments

Avui parlarem de la Casa Real Española i de si ens tracten com 
a una colònia o no. De si la nena parla bé el català. I de l’avi, 
que mentre es feia el ‘campechano’ es folrava el ronyó d’un or 
que era de tots. I exposava al gendre, el plebeu ingenu, fins 
que el va deixar caure com un sac de llastre.
Ai no, no en parlem d’aquest tema que ens podrien engarjolar. 
Hauríem de fugir com el Valtònic. O les passaríem magres com 
en Pablo Hassel i tants d’altres.

Parlarem de llaços grocs, d’estelades, de balcons i de pan-
cartes.
Ai, no, mira el President Torra, l’han empaperat. Un coi de Jun-
ta Electoral Central i un partit feixista tenen en escac i mat a 
la primera autoritat del país, al Molt Honorable President de 
la Generalitat. Ah, d’aquest partit feixista, masclista i xenòfob 
tampoc se’n pot parlar, que seria delicte d’odi.

Parlarem de la policia, de la BRIMO i de la Guàrdia Civil. Si ho 
fem en clau de broma, la conya ens donarà llibertat per poder 
opinar del poder. De sempre, als bufons i als comediants se’ls 
ha permès fer crítica social mentre fan acudits.
Ai, no, ni de conya. Mira els Manel i Polònia, els han citat a 
declarar per una cançó i una coreografia en un programa d’hu-
mor.

Parlarem, doncs, del CDR, dels 7 companys que han empre-
sonat per escarni del moviment. Els acusen de terrorisme sen-
se cap base ni cap garantia processal, i ben ostensiblement, 
que es noti que és un avís per a tot tipus de navegants.
No, no en parlarem, d’això sí que no, mira on són ells. No vo-
lem acompanyar-los. Ens hem de guardar la ràbia ben dins 
nostre, engolir-la i procurar que el posat no ens delati.
Parlem de l’Emergència Climàtica. No, també podríem prendre 
mal.
De... tampoc.
-Cagumcony! Ai, no. -Masclista, misogin!
-Collons! -Encara més! Fal·locrata, testosterónic!
Sabeu què? Faré unes respiracions fondes i us deixaré unes 
línies en blanc.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Us suggereixo que si voleu llegir alguna cosa que us agradi, 
actueu de la següent manera.
Quan estigueu sols, ben sols, passeu el baldó, i asseguts a la 
tassa, us escriviu el que vulgueu en aquestes ratlles lliures. Allà 
mateix, i de pressa, us ho llegiu, i immediatament llenceu el 
paper i tireu de la cadena. Perquè tal com estan les coses, no 
sabem quins són els temes permesos ni quins canals podem 
fer servir per transmetre’ls.
Un cop comproveu que tot és canonada avall, ja podeu pu-
jar-vos els pantalons i fins que no tingueu el cinturó ben cordat, 
no obriu la porta de l’habitacle.
És l'única manera de tenir la seguretat de no sortir-ne escal-
dats.

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

Avinguda Catalunya 217
Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contrctes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

Novetats ortogràfiques i gramaticals: ser i estar 

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

Des de la nova Gramàtica catalana de l'IEC de l'any 2016, 
alguns usos dels verbs ser i estar que plantejaven dubtes es 
consideren ara en els dos casos correctes, segons els parlars. 
Per exemple en el cas de les característiques que té un 
subjecte inanimat: La botiga és/ està oberta o La finestra és 
/ està tancada.
En alguns casos sí que comporten significats diferents: per 
expressar la naturalesa d’una cosa s’utilitza el verb ser, mentre 
que per expressar estats s’utilitza el verb estar. La seva casa 
és molt freda perquè sempre hi toca el vent i La casa està 
freda, haurem d’engegar la calefacció. 

M'agradaria dirigir una nota 
d'agraïment al regidor d'Educa-
ció, Sr. Ignasi Fargas, així com 
a tot l'equip (tècniques d'edu-
cació, assistents socials i res-
ponsables d'escoles bressol), 
que ha fet possible que el meu 
fill, junt amb d'altres 6 nens, po-
guessin obtenir una plaça a l'Es-
cola Bressol Patufet, tot i haver 
cursat la preinscripció fora de 
termini. En tan sols un dia, l'Igna-
si va recollir la meva petició (tot i 
ser cap de setmana), va organit-
zar una reunió amb tot l'equip, 
i al cap de quatre dies, havien 
decidit i posat en marxa la con-
tractació d'una educadora més, 
i organitzat i preparat l'apertura 
de la nova classe. Realment em 
va deixar commocionada el seu 
interès i la seva resolució... Crec 
que com a veïns de Palau, po-
dem estar molt orgullosos de la 
feina tan ben fet que estan fent 
com a equip de govern. Mol-
tíssimes gràcies pel teu suport 
Ignasi, saps que t'estic enorme-
ment agraïda! 

Helena Segrelles

El passat dissabte, 5 d'octubre 
va tenir lloc la captació anual de 
la lluita contra el Càncer. Vol-
dríem agrair la col·laboració a 
totes les persones que ens van 
ajudar en aquesta tasca, va ser 
molt important per poder arribar 
a més gent. També donar les 
gràcies a totes les persones que 
van aportar els seus donatius 
per ajudar a l'Associació Contra 
el Càncer. Es van recollir 2.070 
euros, que ja han estat ingres-
sats en el compte d'aquesta 
entitat. Aprofitem per informar 
que a partir del mes de gener, 
i gràcies a la col·laboració de 
l'Ajuntament que ens ha deixat 
un despatx al Centre Cívic, ens 
podreu trobar allà cada dilluns 
de 15 a 17 h. al local nº 7, on 
podrem donar informació sobre 
activitats, tallers, ajuts etcétera 
que pot donar aquesta entitat 
a totes les persones que ho pu-
guin necessitar. 

Mª Rosa Avilés 
Presidenta de la seu local de 
l'AECC, Catalunya contra el 
Càncer

M'agradaria donar les gràcies als serveis socials de Psip per l'opor-
tunitat que he tingut de poder compartir sis mesos de treball a les 
brigades municipals. Duran aquests mesos, he pogut comprovar el 
compromís i el bon servei que aquestes brigades donen al nostre 
poble. Jo, concretament he estat a les brigades de jardineria. Només 
tinc que bones paraules per les persones amb les quals he tingut el 
plaer de treballar. Persones, gairebé totes dones, que es deixen la 
pell cada dia per mantenir i millorar els mostres parc i jardins.
 He pogut escoltar durant aquests dies alguna crítica cap aquesta 
brigada de jardineria en concret. Només puc dir que no saben de què 
parlen. Jo he estat a la brigada i puc dir sense embuts que es treballa 
i molt. I no només es treballen de valent, sinó que o fan amb estima i 
donant el millor que tenen.
Vull donar les gràcies molt especialment a les que ja considero les 
meves amigues i companyes:
Inma, Cristina i Dori... sense oblidar al Toni i al Jordi. 

Joseph A. Gutti.
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A què es dedicava abans de ser 
alcalde? 
Era director tècnic i gerent de  
la Federació Catalana d’Esport 
de Persones amb Discapacitat 
Física. Sempre he estat vincu-
lat al món de l’esport i sobretot 
en l’aspecte de gestió, orga-
nització de competicions, rela-
cions institucionals.

Com va acabar de candidat d'ERC?
Va ser una cosa inesperada. El 
2015 ja em vaig vincular amb 
ERC, els vaig ajudar amb el 
programa d'esports. El gran 
punt d'inflexió va ser l'1-O. 
A partir d'aquí vaig tenir més 
implicació. Després de les 
eleccions del 21-D, la presi-
denta d'ERC, l'Eva Soler, em 
va dir  que creai que jo podria 
ser un bon candidat. Jo ja te-
nia pensat fer-me militant. Hi 
va haver una reunió on es van 
exposar diferents persones, va 
sortir el meu nom i jo els vaig 
dir: "Només seré candidat si 
anem tots a una i si hi estem 
tots d'acord". També els vaig 
dir: "Em presento per guanyar, 
però si no guanyem que no si-
gui una decepció".

I va guanyar. Quan va veure que 
seria alcalde, no va tenir una 
mica de vertigen?
No vaig tenir temps, la veritat. 
El dia després de les eleccions, 
quan rebo més de mil missat-
ges, me n’adono que hem as-
solit un repte que un any abans 
era inesperat, però  el procés 
d’assimilació no l’he fet fins 
que no he estat aquí dins.

Ara ja ha passat la fase de les 
felicitacions, ara la gent demana 
més que felicita, oi? 
Sí, ara la 'coletilla' sempre és 
"ostres, a mi em passa això o 
allò", però no em molesta, la 
veritat. Jo sempre dic que la 
política és estar amb les perso-
nes, i si la gent t'ho encara bé, i 
t'ho diu d'una manera positiva 
no em desagrada. Al cap i la 
fi, estem per això, per escoltar 
i intentar ajudar. El que sí que 
faig és dir-los sempre la veritat.

Vostè va declinar l'ajuda de l'an-
terior alcaldessa per fer el tras-
pàs. No li hauria anat bé un cop 
de mà?
Jo he entrat aquí sense cap 
tipus d'idea prèvia de ningú, 
no volia contaminar-me amb 
allò de 'vigila amb aquest, o 
amb aquest altre', i en part 
això em beneficia. El traspàs 
de l'alcaldia l'he fet bastant 
ràpid. L'alcaldessa també era 
regidora de recursos humans, i 
en aquest terreny ens hem tro-

bat el que ens hem trobat, que 
hem hagut de fer una auditoria.

L'oposició ha posat en evidència 
algunes contradiccions d'ERC 
com a govern respecte a la seva 
etapa a l'oposició. Com porta 
aquestes crítiques per coses que 
van passar quan vostè no hi era?
Bé, són ells els que han de de-
cidir quin tipus d'oposició fan, 
si fan una oposició construc-
tiva o destructiva. Si fan una 
oposició destructiva, crec que 
s'equivocaran. Missatges con-
tradictoris d'ERC? Crec que 
n'hi ha molt pocs.

Què tal és la relació amb els socis 
de Govern, Junts per PsiP? 
Bé, al principi costa adap-
tar-se, cadascú està acostu-
mat a treballar a la seva mane-
ra, però ara la relació està en 
un molt bon moment. En els 
pressupostos, per exemple, 
crec que ens hem posat ràpid 
d'acord i s'han fet esforços per 
les dues bandes.

Amb les altres formacions inde-
pendentistes han tingut alguna 
enganxada. Pel fet d'estar en el 
govern se'ls exigeix més 'inde-
pendentisme' que abans?
Bé, al final ara ets el centre 
d'interès, forma part del fet de 
tenir el govern. Mirem de re-
presentar al màxim de perso-
nes, si tot ho hem d'enfocar en 
una sola direcció, crec que ens 
equivocarem. Som un govern 
global del poble, tothom sap el 
que pensem, però hem de fer 
que tothom se senti identificat 
amb el poble.

El programa d’ERC es resumia en 
10 punts.  Amb la perspectiva de 
8 mesos, quin d’aquests punts 
creu que quedaran per complir?
Si en queda algun pel camí, 
és per què estarà en fase de 
finalització. Molts d'aquests 
punts estan ja en els propers 
pressupostos, són el nostre 
objectiu al cent per cent. I de 
fet això lliga amb el que jo vaig 
demanar quan vaig acceptar 
ser candidat. Vaig dir que vo-
lia punts que pogués defensar. 
Per mi és molt important que la 
gent vegi que portem a terme 
el que vam dir.

En els propers pressupostos hi ha 
aportacions de l’oposició?
Nosaltres els hi vam demanar 
idees i no ens ha arribat cap 
proposta real. 

On trobarem les principals di-
ferències respecte als anteriors?
On es veuran més és en tema 
del personal, intentarem baixar 
el capítol 2 que és el de con-

pep puig

ORIOL LOZANO - ALCALDE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Nascut a Psip (25/07/1985), ha passat per les aules del Patufet, 
Can Cladellas i l'IES Ramon Casas i Carbó. Es va criar al barri de 
la Pedra Llarga, va viure una temporada a Can Puigoriol i ara 
es veí de Can Cortés. Va defensar la porteria FC Palau des dels 

6 fins als 14 anys, i va entrenar porters fins als vint-i-tants. És 
deixeble dels dimonis i ha participat en moltes activitats socials 
i lúdiques del poble. És un home d'esports, però fa un any i mig 
la política va trucar a la seva porta.

"Ens falta alguna cosa que 
ens identifiqui com  a poble"

"Ara veurem si els Comuns volen 
fer política o només una cadira"

tractacions, i passar contrac-
tacions al capítol 1, el de per-
sonal. També trobarem una 
gran diferència en el tema de la 
neteja, amb un augment d'uns 
400.000 euros, perquè mentre 
preparem el canvi del sistema 
de recollida selectiva, hem 
d'afrontar els actes incívics. 
També hi haurà un increment 
general perquè s'incrementa 
l'IBI a les 100 empreses que 
més tenen.

Una de les seves propostes de 
bon govern és crear un registre 
ciutadà per fomentar la partici-
pació, com està aquest tema?
És un tema que és bastant en-
revessat. Haurem de canviar 
el ROM (Reglament Orgànic 
Municipal) perquè les perso-
nes puguin participar més en 
els plens, i és una cosa lenta 
perquè va per l'administració 
pública. Pel que fa als pressu-
postos participatius, l'any que 
ve en farem dos, de 120.000 
cadascun, perquè aquest any  
no hi havia res previst.

També proposaven la creació 
“d'una marca que ens identifiqui 
com a poble”. Creu que a PsiP li 
falta cohesió, esperit d’equip?
No crec que li falti esperit 
d'equip, sinó que hi ha molts 
equips. Ens falta trobar alguna 
cosa que ens uneixi a tots amb 
el mateix. Tenim molts equips 

Quina lectura en fa dels resul-
tats de les eleccions del 10N?
Es consolida la tendència de 
què ERC lidera les eleccions 
a Psip. I que això és perquè 
som els que liderem la pro-
posta del diàleg. També és un 
indicador que les coses s'es-
tan fent bé aquí, a Palau.

Com es pot influir en la política 
nacional des de la gestió muni-
cipal? 
Tenim l'oportunitat de go-
vernar per tot el poble. Si ho 
fas bé això repercutirà en les 
pròximes eleccions a escala 
general o local. Al final la gent 
veu una realitat, la del seu 
poble, i tu pots sumar nous 
adeptes si les coses es fan 
bé.

Quina sortida creu que té el 
bloqueig actual, em refereixo a 
l’enfrontament entre indepen-
dentisme i constitucionalisme?
Se'ns ha tornat a obrir una 
nova via, una nova via per 
entrar en el diàleg. Jo crec 
que ara la clau la tenen els 
Comuns, ara s'ha de veure 

si només volen una cadira o 
volen realment fer política de 
veritat Jo els passo la pilota 
a ells. Esperem que a partir 
d'ara es pugui parlar de tot, si 
no, no avançarem.

Falta molt encara, però, es pre-
sentarà a la reelecció?
El dia d'avui, 14 de novem-
bre de 2019 la resposta és 
sí. Em veig amb cor, amb 
ganes, m'ho passo molt bé i 
per molts maldecaps que pu-
guis tenir, sí que ho faria. Però 
d'aquí a tres anys poden pas-
sar moltes coses.

Un consell per algú que s'està 
pensant fer el pas que va fer 
vostè fa dos anys.
Si fa el pas que ho faci amb 
les seves conviccions, que 
no es deixi portar pels altres. 
Jo tenia molt clar que volia 
ser una persona molt pròxi-
ma, que volia ser proper a 
tothom, que volia ser un polí-
tic de carrer i no un polític de 
despatx, de 'traje'. Per molt 
que siguis una autoritat, has 
de ser tu mateix.

però no hi ha res que els uneixi 
a tots i aquesta és una de les 
feines que tenim, trobar quel-
com que ens identifiqui a tots i 
que no hi hagi dubte què això 
és Palau-solità i Plegamans.

Com a regidor d’esports ha fet 
recentment un repàs d’instal·la-
cions, quin ha estat el diagnòstic?
Ens hem trobat les instal·la-
cions bastant deixades. S'han 
de fer grans inversions, per 
exemple a les pistes de Can 
Cortès, o al camp de futbol, on 
s'ha de canviar urgentment la 
coberta. O al Maria Víctor, on 
s'han de fer una reforma a les 
grades del pavelló de parquet 
que es va detectar fa anys i 
que no s'ha fet.

I la biblioteca, com la tenim? 
Amb la biblioteca ens hem tro-
bat que on deia que costaria 
3,5 milions, ara ens diuen que 
val 5 milions. Haurem de trobar 
els diners o prendre alguna de-
cisió. (més informació p. 14).

I la piscina, avança el projecte?
La Diputació veu molt viable 
aquest complex sempre que 
s'adapti als temps actuals. 
Que es tingui en compte els 
esports que practiquen avui 
dia els nens, els adults i quines 
condicions ha de tenir aquest 
complex per adaptar-lo a les 
necessitats. Contemplem dues 
possibles ubicacions. Una se-
ria al costat del pavelló, a la 
zona del pàrquing de sorra, tot 
i que aquell terreny no és muni-
cipal ara mateix. L'altra seria la 
que ja es va contemplar a can 
Mallol, al costat de les pistes 
de bitlles catalanes i de petan-
ca, on hi ha la nau municipal.

I sobre l’Avinguda Catalunya?
En el ple de novembre apro-
varem una part del traspàs a 
canvi que ens construeixin una 
passarel·la a l'Avinguda Països 
Catalans, que va de can Parera 
cap al centre, per la que puguin 
passar vianants i bicicletes, a 
canvi de la cessió d'ús d'un 
tram de l'Avinguda Catalunya. 
Ens construiran la passarel·la 
i això en poc temps es podria 
assolir.

LA SITUACIÓ AL PAÍS

Oriol Lozano  posa davant 
de la casa dels seus avis, a la 

Pedra Llarga, el barri  on va 
viure fins als 12 anys.

Oriol Lozano   al despatx de l'alcaldia.
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Es busca infermera per a 
residència de gent gran a 
Sant Feliu de Codines. 

Jornada completa

93.866.28.88
pinets7@hotmail.com

Oferta de treball

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

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

creación de Webs para el pequeÑo comercio

SOLUCIONES 
CREATIVAS

TRATO
PERSONALIZADO

GRANDES
IDEAS

WEB
‘LOW COST’

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

Col·legiat número: 1471

JAUME OLIVERAS I MALLA
C/Barcelona, 3 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 40 77 - Fax 93 864 48 18
j.oliveras@jaumeoliveras.cat

Col·legiats 1.346, 1.665, 2.386 i 2.642

FARNÉS ADVOCATS
Avda. Catalunya, 174. - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 89 56 - Fax 93 864 93 35

farnes@farnes.cat - www.farnes.cat

TORRA ARGEMÍ
Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau

Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487
info@torraargemi-advocats.com · www.torraargemi-advocats.com

Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

CARMEN TELLEZ LÓPEZ
C/Sant Galdrich, 23 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es

     

APUNTS D’HISTÒRIA

L'enllà de la festa de Nadal es perd en 
una insondable llunyania. Diada de pas-
tors i d'intimitat de família, de recer de llar, 
d'escalf de foc de tió; diada de bestiar i 
de ramats; diada d'àpats solemnes, en-
tre tots els de casa, sense que hi man-
qui ningú, si és possible, i sense que hi 
intervingui ningú de fora de casa, per mica 
que hom pugui; àpat en què es menjava 
l'animal sagrat, el xai primerenc i el lletó, 
com també les primícies dels cereals, cu-
rosament guardades precisament per 
ser consumides en aquest àpat, 
tornades en pa abans-d'ahir, 
en coca, ahir, i en torrons, 
avui. Àpat, dèiem i remar-
quem, fet a l'escalf de la 
llar, l'altar del temple de la 
religió familiar, que viuen 
en la flama enjogassa-
da i bellugadissa i es-
tan, amb ella, presents 
a la comunió dels seus 
descendents vius.
A taula, els infants ens 
cantaran una nadala, 

o cançó de Nadal. És una cançó, la lle-
tra de la qual fa referència al Nadal o, per 
extensió, a l'hivern en general. Es canten 
tradicionalment en el període previ i du-
rant les festes de Nadal. Segons Joan 
Amades, el cançoner nadalenc és un dels 
més extensos del repertori de cançó po-
pular catalana. Algunes de les melodies 
més antigues són documentades des 
del segle XV. És molt probable que l'ori-

gen de les nadales es trobi en les 
representacions que els pastors 
feien antigament als portals de 

les esglésies durant la nit de 
Nadal.

 De nadales, n'hi ha de 
moltes menes: algunes 
provenen de la música 

culta, com ara 'Santa 
Nit', i algunes altres 
són cançons de 
bressol, com 'El 
noi de la mare'. 
També n’hi ha de 
temàtica típica-
ment infantil, com 

el 'Fum, fum, fum' o 'El dimoni escuat'. 
Finalment, algunes nadales d’origen s’han 
acabat convertint en himnes, com és el 
cas de 'El cant dels ocells', una cançó 
anònima internacionalitzada per Pau Ca-
sals.
 Les nadales són un gènere que es man-
té molt viu i sovint n’apareixen de noves 
gràcies a tota mena d’agrupacions mu-
sicals d’estils ben diversos. Pels volts de 
Nadal se’n canten en concerts corals, a 
les escoles i en l'àmbit familiar davant el 
pessebre. Un dels recitals de nadales més 
coneguts al nostre país és el Concert de 
Sant Esteve, que cada any fa l'Orfeó Ca-
talà al Palau de la Música Catalana.

Que passeu unes bones festes i tingueu 
una bona entrada d'any 2020

 

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

APUNTS D’HISTÒRIA

Ja som a Nadal
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LA CONSULTA

g

Información y reservas: 93 864 93 74 / 640 312 071
Avda Catalunya, 378 Palau-solità i Plegamans / Terraza infantil - parquing propio

@ candomberestaurante  

@ candomberestaurante  

Cena de Fin de Año
COTILLÓN Y DJ HASTA LAS 03.00

Especialidad en parrillada uruguaya,  Pasta fresca y pizzas al horno de leña
Local para celebraciones familiares y comidas de empresa

Menús especiales para las fi estas de Navidad 

Horario de las fi estas navideñas:
Abierto: 31 noche y 26 de diciembre 

Cerrado: 24 y 25 de diciembre y 1 de enero / Lunes, martes y miércoles no festivos, cerrado

RESTAURANTE URUGUAYO
BRASERÍA - PIZZERIA

Especial Nadal

Dinars i sopars de 

grup, amb el local en 

exclusiva a partir de 

20 comensals i 25 € 

per persona.

Zona chill-out 

coberta

Revetlla de 
Cap d’Any 

Sopar amb cotilló, 
festa i ball

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

de desembre 

Especial 
Festes de Nadal

FEU LA VOSTRA RESERVA ARA
938 644 937

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

Masia JuliàRestaurant

OBERT EL 25 I 26 DE 

DESEMBRE I L’1 DE GENER

TANCAT LA NIT DEL 24 

DE DESEMBRE 

Autors: Josep Lluís Llor i Carles Llor. Revisió 
científica i editorial: Ana Ribatallada, Eva 
Peguero i Lurdes Alonso. Podeu trobar més 
concells a la web www.camfic.cat

Què és la grip?
LA  GRIP ÉS CAUSADA PER VIRUS I APAREIX 
EN EPIDÈMIES SOBRETOT A L’HIVERN. CAUSA 
FEBRE ALTA, DOLORS MUSCULARS, MAL DE 
CAP I DE GOLA, MALESTAR GENERAL, NAS 
TAPAT I TOS SECA. ALTRES VIRUS PODEN 
PRODUIR LES MATEIXES MOLÈSTIES. CURA 
EN UNA SETMANA. LA TOS I EL CANSAMENT 
PODEN PERSISTIR DUES SETMANES MÉS.

QUÈ HE DE FER SI TINC LA GRIP?
Es recomana repòs al llit mentre tingui fe-
bre o malestar general.

Beure més de dos litres de líquid al dia 
(aigua, sucs, infusions, sopes, caldos). 

Per la febre, si no és al·lèrgic, prengui pa-
racetamol cada 6 hores. 
Van bé les fregues de tota la pell amb una 
esponja mullada amb aigua tèbia. 

Els antibiòtics no tenen cap utilitat.

QUAN ACUDIR AL METGE DE FAMÍLIA?

Cal anar-hi si la febre dura més de 4 dies 
o si té ofec. 
Podeu fer consultes a través del telèfon 
de Sanitat Respon 112 o trucant al vostre 
Centre d’Atenció Primària.

COM PREVENIR CONTAGIS?
La grip és una malaltia contagiosa.

Tant el malalt com els que l’envolten han 
de rentar-se sovint les mans amb aigua i 
sabó. 

Faci servir mocadors d’un sol ús per ta-

par-se la boca i el nas quan tussi o ester-
nudi i llenci els mocadors en una bossa 
tancada.

L’habitació del malalt s'ha de ventilar amb 
la finestra oberta diversos cops al dia.

HI HA VACUNA?
Els virus van canviant contínuament i es 
preparen noves vacunes cada any, se-
gons el virus que ens afectarà aquest hi-
vern.

La vacuna antigripal està indicada en les 
persones amb alt risc de tenir complica-
cions per la grip. Les persones de més de 
60 anys o les que tenen malaltia crònica 
del cor, dels bronquis, del ronyó, els dia-
bètics i les persones que tenen disminució 
de les seves defenses. També en emba-
rassades i en nens amb malalties cròni-
ques.

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...   
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DIVENDRES 29 
18.30 h | Plaça de la Vila
Encesa de llums
Espectacle d’encesa de llums i 
xocolatada popular
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

DIUMENGE 8
d’11.30 a 14 h | Masia de Can Malla 
Inauguració de  
la 37a Exposició  
de Pessebres 
Amb Ballada de Sardanes a 
càrrec de la Cobla Vila d’Olesa.
Organitza: Associació Pessebrista  amb 
la col·laboració de l’Agrupació Sarda-
nista i l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

DIMECRES 11
17.30 h | Can Cortès
Hora del conte 
Una aventura de pastorets.  
Per a nens i nenes d’1 a 4 anys. 
A càrrec de Rosa Fité.
Organitza: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 13
20 h | Auditori de Can Cortès
Pinzellades 
nadalenques amb 
cançons i poemes 
A càrrec Montserrat Costa 
(soprano) Ramon-Ferran Tolosa 
(rapsode) Xavier Dolç (teclat). 
Organitza: Biblioteca Municipal 

DISSABTE 14
De 21.30 a 24 h | Escorxador
Quinto de Nadal
Organitza: Entitats de Palau-solità i 
Plegamans amb la Marató de TV3 

DEL DISSABTE 14  
AL DIUMENGE 29
Plaça de Ca l’Estruch

Pista de  
Gel Sintètic
• Dies 14 i 15 de desembre:     

matins de 10.30 a 14 h |  
tardes de 16.30 a les 21 h.

• Del 16 al 20 de desembre:  
 tardes de 16.30 a 21 h.

• Del 21 al 29 de desembre: 
matins de 10.30 a 14 h |  
tardes de 16.30 a les 21 h.

Compra als comerços adherits 
a la campanya i aconsegueix 
la teva invitació. Entrades a la 
pista de gel: 3 € per persona i 
sessió de 30 minuts amb patins 
inclosos.
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

DISSABTE 14  
I DIUMENGE 15
De 10 a 20.30 h | Plaça  
de Ca l’Estruch
XVI Fira de  
Santa Llúcia 
Tió solidari
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

DIUMENGE 15
18.30 h | Teatre de la Vila
Concert de Nadal 
Grup vocal i conjunts  
instrumentals de l’Escola Mu-
nicipal de Música. Entrada: Una 
joguina nova per família.
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

De 12 a 13.30 h | Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor
Festival de Nadal 
de les Activitats 
Esportives Municipals
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

A la plaça de Ca l’Estruch 
Actes per la  
Marató de TV3 
Vine i participa
Organitza: Entitats de Palau-solità i 
Plegamans amb La Marató de TV3

DIMECRES 18
18 h | A l’auditori del Castell  
de Plegamans
Petit concert de Nadal
A càrrec dels més petits de 
l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

DISSABTE 21 
Tot el matí | Mercat Setmanal
Viu el Nadal al  
Mercat Setmanal
Sorteig amb tots els productes 
lliurats per als paradistes del 
Mercat a les 13 h. Regal de bos-
ses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament i els paradistes 
del Mercat Setmanal

DIUMENGE 22
Tot el dia | Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor
Torneig solidari  
Nadal Sobre Rodes
Hi participaran equips de la 
comarca del Vallès.  A les 16 h, 
partit entre dues seleccions 
catalanes d’hoquei patins, amb 
equips mixtes.
Organitza: Federació Catalana de Pa-
tinatge, Fundació Joan Petit Nens amb 
càncer i botiga d’esports Hockeymania.

DIMECRES 25
De 12 a 14 h |  
Masia de Can Malla
Caga Tió
Tió, Tió, si no cagues Tió,  
et donarem un cop de bastó!
Organitza: Associació Pessebrista amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

La il·lusió del Nadal 2019
UN MUNT D’ACTIVITATS PER GAUDIR I SOMRIURE

A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
DEL 29 DE NOVEMBRE AL 5 DE GENER

DIJOUS 26
19 h | Teatre de la Vila 
Els Pastorets 
o l’adveniment de l’Infant Je-
sús, 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 Ple-
gamans

DIVENDRES 27 
DISSABTE 28  
I DIUMENGE 29 
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h | 
Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor
Pati Lúdic
Activitats infantils durant les 
vacances escolars de Nadal, 
amb inflables, tallers, futbol 
3x3, espai per a nadons i jocs 
simbòlics i de construcció.
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

DISSABTE 28
De 20.30 a 01 h |  
Masia de Can Malla
Nit del Pessebre
Exposició oberta amb música 
en directe 
Organitza: Associació Pessebrista de 
Palau-solità i Plegamans

DIUMENGE 29
Sortida a les 11 h |  
de la Pl. de la Vila
Cursa de Nadal Sant 
Silvestre solidària
Cursa de caràcter popular i 
familiar, amb un recorregut de 
6 kilòmetres amable i inclusiu. 
Vine amb la teva aportació 
d’aliments i corre pels punts 
emblemàtics de la vila.  
Oberta a tots els nivells.  
Xocolatada a l’arribada a la 
Plaça de la Vila
Organitza: Club Atlètic Palau i Ajunta-
ment de Palau-solità i Plegamans

DIMARTS 1
01 h | Pavelló Municipal  
d’Esports Maria Víctor
Revetlla de Cap d’Any 
Entrada gratuïta. Aforament 
limitat.
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

DIJOUS 2,  
DIVENDRES 3,  
DISSABTE 4
De les 17 a les 19 h |  
Masia de Can Malla
Patge Reial
Organitza: Associació Pessebrista amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

DIVENDRES 3  
I DISSABTE 4
Plaça de l’Onze de Setembre
Campament  
dels Reis Mags
Divendres de 17 a 20 h i dissab-
te d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Ac-
tivitats: Patge Reial, Tallers de 
Nadal i Contes de Nadal de les 
germanes Baldufa a càrrec de 
la Cia. Tanaka Teatre (3 passis 
de 20’ la tarda del divendres i el 
dissabte al matí i tarda).
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

DISSABTE 4
19 h | Teatre de la Vila 
Els Pastorets 
O l’adveniment de  
l’Infant Jesús, d’en Josep M. 
Folch i Torres
Preu: 5 €
Organitza: Associació Teatral Farrigo 
- Farrago amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans

DIUMENGE 5
18 h | Plaça de la Vila
Arribada dels  
Reis Mags d’Orient
Lectura del missatge de l’he-
rald i, a continuació, la Gran 
Cavalcada
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

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

EXPOSICIONS
Masia de Can Malla 
37a Exposició  
de Pessebres
Del 8 de desembre 2019  
al 12 de gener de 2020

DIES 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28  
i 29 de desembre  
i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 de gener

HORARIS 
Dissabtes de 17 a 20.30 h
Diumenges i Festius de 12 a 
14h 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
Organitza: Associació Pessebrista amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Pavelló Municipal  
d’Esports Maria Víctor 
Exposició  
de Nadales
del 20 de desembre  
al 12 de gener de 2020 
Organitza: Penya Barcelonista

CONVOCATÒRIES
27è Concurs de  
Nadal Josep Mas 
Tema: Nadal i el Barça 
Per infants de 3 a 12 anys i 
adults. Premis per a tots els 
participants. Presentació de les 
nadales fins al dia 16 de desem-
bre al local de la Penya Barce-
lonista
Organitza: Penya Barcelonista  
de Palau-solità i Plegamans
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10-N ELECCIONS GENERALS. ELS RESULTATS A PSIP 

EQUIPAMENTS

ERC consolida la seva hegemonia i s'ajusten 
distàncies entre les altres formacions

El projecte de la nova 
biblioteca, en suspens

Els resultats a PsiP de les 
eleccions generals del 10 de 
novembre van servir per confir-
mar l'escenari d'equilibri entre 
les forces independentistes i la 
resta de formacions. Esquerra 
Republicana va tornar a ser la 
força més votada, seguida del 
PSC i de Podemos. En els tres 
casos, han notat l'abstenció  
(del 25% al novembre respecte 
el 19,7% a les eleccions d'abril) 
i han patit un retrocés en el 
nombre de vots.
 ERC consolida la seva hege-
monia i de fet, en percentatge 
de vot, augmenta la diferència 
respecte el seu rival directe, el 
Partit Socialista. Ara el frec a 
frec està en l'esquerra consti-
tucionalista, on Unidas Pode-
mos es va quedar, parlant a 
nivell local, a menys d'un punt 
de distància del partit de Marc 
Sanabria.
 Els únics partits que van 
creixer en vots, tot i l'augment 
de l'abstenció van ser Junts 
per Palau-solita i Plegamans i 
Vox (la CUP no es va presen-
tar a les eleccions del 28-A). 
Obviament, l'analisi d'aquests 
dos partits té transfons ben 
diferents. En el cas de JxPsip, 
suposa un vot de confiança 
molt important per mantenir 

Una de les sorpreses del darrer 
ple s'amagava en el capítol fi-
nal, el de prec i preguntes. Eva 
Soler, regidora de Cultura, va 
desvetllar, a pregunta del PSC 
sobre l'estat de la nova biblio-
teca, que aquest projecte ha 
topat amb un seriós entrebanc. 
Soler va explicar que en la reu-
nió mantinguda el 21 d'octubre 
amb els tècnics de la Diputació 
i els responsables de l'empre-
sa guanyadora del concurs, 
aquests últims van exposar la 
necessitat d'incrementar en 
prop d'1,5 milions d'euros el 
pressupost previst.
  La constructora va dir que 
dels 3.680.000 € s'ha de pas-

sar a 5.141.000 €. El motiu, el 
condicionament de l'edifici per 
fer-lo sostenible mitjançant tèc-
niques geotèrmiques requereix 
més recursos i materials dels 
previstos. Soler va explicar que 
el contracte podia encabir al-
gunes variacions, però que ni 
Diputació ni Ajuntament van 
admetre aquests arguments i 
que van decidir deixar en sus-
pens el contracte. 
 Ara s'han fet noves proves 
sobre el terreny i al desembre 
hi ha nova reunió a tres ban-
des per decidir què es fa. Soler 
va demanar al PSC suport per 
anar tots a una en aquest cas, 
cosa que Sanabria va assentir.

El 25 de novembre, Dia internacional per l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones, l’Ajuntament de PsiP va celebrar un acte 
institucional per adherir-se a la jornada. L’alcalde, Oriol Lozano, i 
la regidora d’Acció Social, Igualtat, Feminisme i Polítiques LGT-
BI+, Patricia Freire, van presidir l'acte, celebrat a la Sala Poliva-
lent. Durant la reunió es va llegir un manifest per part de l’alumnat 
del PTT de la vila, es va poder gaudir de l’actuació musical de 
l’Escola Municipal de Música i va tancar la reivindicació la pro-
jecció del vídeo de l’Associació Dones per les Dones “Rompe tu 
silencio”. 
 Enguany el lema que engloba la campanya del 25N a 
PsiP ha sigut “Teixint xarxes des dels feminismes” i s’ha volgut 
deixar palès la importància del treball conjunt per l’erradicació 
de les violències masclistes.  Patricia Freire va destacar que “és 
imprescindible el compromís de tots i totes i sobretot de l’admi-
nistració per l’erradicació de les violències masclistes”.

PsiP, contra la violència masclista

L'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans comptarà amb un 
pressupost de 17.457.549 eu-
ros per l'exercici del 2020. Això 
suposa uns 400.000 euros 
més (un 2,4%) que el pressu-
post de l'any anterior. Aquest 
va ser el punt del dia més im-
portant del ple de novembre, 
l'últim d'aquest any, ja que al 
desembre no se celebra la reu-
nió del consistori. 
 El Govern, en boca de la 
regidora d'Economia, Miriam 
Portillo, va defensar el caràc-
ter social de la seva distribució 
econòmica. El govern d'ERC i 
JxPsiP va remarcar l'augment 
de la inversió en polítiques so-
cials, en cultura i en patrimoni. 
Portillo va apuntar l'elevat cost 
en manteniments que genera-
va l'herència del PSC, i va po-
sar com a exemple la seixan-
tena de parcs d'esbarjo que 
tenia el municipi. Per part del 
PSC, Marc Sanabria, va ironit-
zar sobre l'excusa de l'herèn-
cia rebuda com a argument 
fal·laç. El socialista es va con-
fessar decebut perquè espera-
va uns pressupostos molt dife-
rents dels de l'etapa socialista i 
ell, va dir, els veia molt similars. 
Va criticar, però, que l'augment 
en el capítol 1 de personal no 
impliques una rebaixa en el ca-
pítol 2, el de contractació de 

serveis. Els números es van 
aprovar amb els vots favora-
bles del Govern, l'abstenció de 
Primàries i els vots contraris de 
PSC i CS. En el que van coin-
cidir tots els grups va ser en el 
poc temps que havien tingut, 
només 15 dies, per estudiar els 
números 
 Destacable també va ser la 
moció-trampa que el PSC va 
llençar sobre el projecte del 
polígon de Llevant. Sanabria va 
demanar al consistori que do-
nés suport a aquesta urbanit-
zació industrial, aprovada en el 
mandat socialista (amb el vot a 
favor de JxPsiP), i contemplada 
en el POUM. Aturar aquest po-
lígon va ser argument de cam-
panya d'ERC. Conscient de la 
dificultat d'aturar el projecte, 
Sanabria, va voler evidenciar 
el conflicte dels republicans, 
tenint en compte a més que el 
seu soci de Govern hi va votar 
a favor fa 4 anys. El portaveu 
d'ERC, Jordi Plaza, va torejar 
la situació identificant la inten-
ció de la moció i, sense entrar 
al fons de la qüestió, apel·lant a 
la bona sintonia entre les dues 
forces del Govern per trobar la 
millor solució. 
 Com a destacat final, la mo-
ció aprovada per la qual PsiP 
declara la monarquia 'non gra-
ta' al municipi.

La defensa dels primers pres-
supostos del nou Govern va 
ser també la darrera contribució 
de la regidora Miriam Portillo al 
projecte del seu partit, ERC. Vi-
siblement emocionada, la res-
ponsable d'Economia i Serveis 
Municipals va anunciar en el ple 
la seva intenció de renunciar al 
càrrec per motius personals. 
Portillo va argumentar la impos-

sibilitat de conciliar la seva vida 
laboral i familiar amb les respon-
sabilitats del càrrec i va explicar 
la duresa de la seva decisió. El 
seu discurs i la seva valenta op-
ció final van emocionar tots els 
presents a la sala. Tots els com-
panys de consistori van coin-
cidir en agrair-li el treball fet en 
aquests sis mesos i van admirar 
l'honradesa de la seva decisió.

El nou Govern ja té pressupostos

Miriam Portillo 
renúncia a la 
regidoria

PLE DE NOVEMBRE

COMIAT

* en el cas de UP a les municipals s'han sumat els vots de 
Guanyem, Podemos i En Comú

* en el cas de UP a les municipals s'han sumat els percentatges 
de Guanyem, Podemos i En Comú

l'aposta d'unitat de l'indepen-
dentisme que postulen Puig-
demont i els seus. En el cas de 
Vox, la dada s'ha de llegir en 
paralel a la de Ciudadanos i les 
del PP, ja que els 4 punts de 
percentatge que creix el partit 

ultradretà i els 2 que creixen 
també els populars PP, es co-
rresponen amb els 6 que perd 
el partit de Rivera.
 La novetat era la presència 
de la llista de la CUP, que s'es-
trenava en unes generals a les 

Corts espanyoles. Els cupaires 
van aplegar 365 vots a PsiP 
(un 4,34%), un resultat millor 
fins i tot que a les municipals 
del 26-M, on hi ha la darrera 
dada disponible d'aquesta for-
mació. 

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

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

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

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es
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La 'rojigualda' es presenta a Can Cortés 

Eines per digitalitzar 
el comerç de proximitat

El mercat setmanal ja disposa 
d'un desfibril·lador portàtil

Policia i Mossos 
donen consells 
de seguretat

ELS ORIGENS DE LA BANDERA D'ESPANYA

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS SALUD PÚBLICA

SEGURETAT CIUTADANA

El grup municipal de Ciutadans 
de PsiP va convidar, divendres 
22 de novembre, al doctor de 
dret Àngel Puertas, a impartir la 
conferència titulada 'El origen 
de la bandera española. Ban-
dera de mar y libertad'. L'acte 
va tenir lloc a l'auditoria de Can 
Cortés, i va estar presentat per 
Jorge Diéguez, coordinador 
de Cs PsiP, i Juan Martínez, 
regidor d'aquesta formació al 
consistori. 
 Puertas, que és també lli-
cenciat en criminologia, va dis-
sertar durant una hora sobre 
l'evolució tan simbòlica com 
estètica de la 'rojigualda'. La 
conferència va arrancar situant 
l'origen de l'actual bandera 
d'Espanya en la decisió de 
Carlos III de buscar un esten-
dard que diferenciés millor els 
vaixells espanyols de la resta 
de vaixells dels altres regnes 
borbons, ja que tots utilitzaven 

el color blanc en les seves in-
sígnies i això provocava errors 
d'identificació de les naus, so-
bretot en cas de guerra. 
 La xerrada va fer un repàs 
dels moments històrics que 
havien anat definint l'aspecte 
actual de la bandera espan-
yola, posant en evidència que 
aquesta ha estat per igual sím-

bol de republicans i de monàr-
quics, i de liberals igual que 
d'absolutistes. En acabar, es 
va obrir un torn de preguntes 
entre el públic, on es va co-
mentar també el tema de l'him-
ne espanyol o la mala imatge 
que la 'rojigualda' ha heretat 
per l'apropiació que en va fer el 
règim de Franco.

L'Associació de Comerciants 
de PsiP ha dut a terme aquest 
mes de novembre unes jorna-
des de formació destinades a 
donar eines i orientació als as-
sociats en el terreny de la digi-
talització i el comerç electrònic. 
Les sessions, una cada setma-
na, van abordar temes com el 
posicionament a la xarxa, la di-
gitalització del negoci, les xar-
xes com a part de l'estratègia 
comercial o la venda online. 
 Xavier Garcia, formador de 
l'empresa Secartys, va ser l'en-

carregat de conduir i presentar 
els quatre capítols de les jorna-
des, que eren gratuïtes per als 
membres de l'Associació. 
 En cada cas es va presentar 
una documentació que poste-
riorment va ser distribuïda als 
assistents mitjançant correu 
electrònic. Aquells socis que 
tot i no haver assistit a les jor-
nades estiguin interessats a 
rebre aquesta documentació, 
poden demanar-la als mem-
bres de la junta perquè els hi 
facin arribar.

L'Ajuntament de PsiP i la Fun-
dació Barcelona Salut han 
signat un acord per dotar al 
mercat setmanal de PsiP d'un 
desfibril·lador portàtil de darre-
ra generació. L'aparell, sub-
ministrat i sufragat per la fun-
dació, s'ubicarà sempre en la 
mateixa parada, i s'informarà 
els comerciants i visitants del 
mercat de la seva existència 
mitjançant la pertinent senyalit-
zació. Durant la setmana l'apa-
rell quedarà en custòdia de la 
Policia Local. 

 A la signatura del conveni hi 
van assistir l'alcalde, Oriol Lo-
zano, el regidor de Salut i Sani-
tat, Jordi Pujol, el president de 
la FBS, Lluís Donoso, i repre-
sentants del mercat municipal 
(foto). Amb aquest nou aparell, 
PsiP, disposa de 8 desfibril·la-
dors: 4 fixes en diferents punts 
de la vila (Can Cortès, IEM Can 
Falguera, pavelló municipal 
Maria Víctor, i plaça de la Vila), 
dos mòbils de la Policia Local, 
i un extra per a la prefectura de 
la Policia Local.

Policia Local i Mossos d'Es-
quadra han impartit aquest 
novembre dues xerrades so-
bre seguretat destinades es-
pecíficament a la gent gran i a 
evitar els robatoris en les llars. 
El principal consell que es va 
deduir del que van explicar els 
ponents és desconfiar sempre 
dels desconeguts i evitar anar 
en solitari a fer qualsevol mena 
de gestió. Pel que fa a la vigi-
lància dels habitatges, la Policia 
Local té d'un registre d'absèn-
cies on tothom que marxi de 
casa durant uns dies s'hi pot 
inscriure i així la seva casa serà 
objecte de control especial per 
part de les patrulles. Tot i l'alar-
ma que suscita habitualment 
la seguretat, les dues jornades 
van comptar amb poca assis-
tència de públic.
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L’any 1987 Jorbachs va obrir les seves portes. Durant aquests 32 anys Jorbachs ha crescut i ha 
madurat. Cada dia molts clients poseu la vostra confiança en nosaltres. Encarem aquest any 2020 
que està a punt d’arribar amb moltes ganes de seguir fent la millor feina per a vosaltres i ho fem amb 
una renovació d’imatge. 

El nostre símbol, l’elefant, que és gran, trepitja fort i té un gran cor, marca el nostre camí.

1987 1997 2002 2014

Canviem,
ens transformem,
progressem.

Vendes comercial@jorbachs.com

Comptabilitat comptabilitat@jorbachs.com

Serveis gràfics serveisgrafics@jorbachs.com

Disseny disseny@jorbachs.com

Impressió impressio@jorbachs.com

HORARI

de 8.30 a 14 h i

de 15.30 a 19.30 h 

93 864 81 74 650 406 021

www.jorbachs.com

De dilluns

a divendres

&
F E L I Ç  A N Y  N O U

BONES
FESTES

Material escolar
de qualitat pels infants

Desitjaràs que sigui dilluns...

PROJECTES D’ESPAIS SALUDABLES

IMPRESSIÓ DIGITAL I OFFSET

GRAN FORMAT

MANIPULATS I ACABATS

Centre d’impressió integral
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El PSC de Palau-solità i Plegamans 
defensa el nou sector d’activitats 
econòmiques de Llevant en el qual es 
preveuen més de 750 llocs de feina

El Grup Municipal del PSC de Palau-solità i Plega-
mans hem endegat una sèrie d’accions per reivin-
dicar i defensar el nou sector d’activitats econò-
miques de Llevant que s’ha de desenvolupar a les 
zones de Can Planes i de Llevant. Dos nous sectors 

de creixement en l’àmbit econòmic i industrial que promou la Generalitat de Catalunya a través de l’Ins-
titut Català del Sòl (INCASOL). Aquest nou espai té un potencial per crear més de 750 nous llocs de feina.

Considerem perillosa la deriva que ha iniciat l’equip de govern municipal sobre la qüestió. En
aquest sentit critiquem falta de visió de l’equip de govern en intentar perdre una gran oportunitat
per a la vila. Durant molt de temps, i especialment durant la campanya, vam advertir a ERC que feien 
demagògia en prometre aturar el desenvolupament de la zona si accedien al govern. Ara hem vist com 
l’equip de govern ha començat a recular i en poc temps començaran a parlar de les bondats del projecte.

El PSC vota en contra del 
Pressupost 2020:
una proposta sense rumb i que 
castiga als barris i l’espai públic
El nou equip de govern d’ERC i Junts ha presen-
tat la seva primera proposta de pressupostos per 
l’any 2020. Una proposta a la qual el PSC ha votat 
en contra. Ens sentim decebuts per la propos-
ta, que considerem que no té una línia clara de 
govern ni un rumb definit. Una proposta que pot 
semblar continuista, però que amaga greus re-
tallades d’inversions en espai públic i barris. Ens 
preocupa que aquesta decisió de retallar la bona 
feina en via pública que s’havia fet en els anteriors 
anys repercuteixi en el benestar dels barris i la 
ciutadania. 

http://palausolitaplegamans.socialistes.catpsc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg
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Retallades 
en via pública
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Un bosc 4 tones més net

Patinant sota 
la Porxada

ACCIÓ CIUTADANA

FESTES DE NADAL

OCI

Mig centenar de voluntaris van 
recollir 4.000 quilos d'escom-
breries en un parell d'hores al 
bosc de Can Falguera. Aquest 
és el resum de la segona cam-
panya de neteja solidària que 
l'empresa It's Logic va organit-

zar, el diumenge 3 de novem-
bre, a Palau-solità i Plegamans.
 Els voluntaris, coordinats per 
Laura Legaz i Guillermo Colla-
do, co-fundadors de l'empresa 
organitzadora, es van dividir en 
dos grups, els que recollien i 

els que classificaven la brosa. 
Les 4 tones de residus es van 
repartir en 43 quilos de vidre, 
800 de metall, 700 de fusta, 
1.500 de runes, 650 de plàs-
tics i 200 de restes de pneu-
màtics, entre d’altres.

La Porxada acollirà, entre el 14 
i el 29 de desembre, la prime-
ra pista de gel per Nadal. Serà 
un gel un pèl original, ja que es 
tracta en realitat d'un compost 
sintètic autolubricant que no 
suposa despeses ni d'aigua 
ni d'electricitat. La pista fa 15 
metres de llarg i 10 metres 
d'ample (en total 150 m²) i es-
tarà ambientada amb llum i fil 
musical. Hi haurà una carpa on 
s'ubicarà la venda d'entrades 
i l'àrea de patins. Hi podran 
patinar fins a un màxim de 40 
persones simultàniament. 
 L'horari serà de 10,30 h a 14 
h i de 16,30 h a 21 h, excep-
te del 16 al 20 de desembre, 
que s'obrirà només en hora-
ri de tarda. El preu serà de 3 
euros cada 30 minuts, amb 
patins inclosos. A determinats 
comerços del poble es podran 
obtenir invitacions gratuïtes.

Les llums de Nadal ja alegren 
els carrers de la Vila. Des del 
divendres 29 de novembre, dia 
que es va fer l'encesa, i fins al 
7 de gener, s'encendran cada 
dia entre les 17.30 i la mitjanit 
aproximadament. 
 Aquest any l'Ajuntament ins-
tal·la un total de 260 llums, dels 
quals 195 són de led i 65 de 
bombetes tradicionals. Segons 
el regidor de Comerç, Ovidi 
Popescu, "la idea és aconse-
guir, a poc a poc, augmentar 

el nombre de carrers il·luminats 
però sense que això suposi 
més consum de llum". La po-
tència instal·lada aquest any és 
de 3.000 watts, el que supo-
sa un cost total d'entre 1.400 i 
1.500 euros. 
 Algunes de les novetats que 
es poden veure aquest any són 
a la plaça de Ca l'Estruch, que 
està tota reformada amb llum 
de led, tres noves figures a la 
Carrerada i un avet triple al Pa-
velló nou.

Més llums però menys consum
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LA FEINA DELS PRIMERS MESOS DE GOVERN

«A Palau-solità i Plegamans 
comença una nova etapa. 
Una etapa que afrontem 
amb la màxima il·lusió i 
responsabilitat.»

Les eleccions municipals de passat més 
de maig van deixar un panorama inè-
dit en la política local del nostre munici-
pi, per primer cop en 80 anys es formava 
un govern encapçalat per un alcalde repu-
blicà. D’aquests fets han passat cinc me-
sos, un període suficient per valorar la feina 
d’aquest govern fins a data d’avui. L’equip 
que lidera l’Oriol Lozano ha tingut molts 
reptes d’ençà que va prendre possessió del 
càrrec, però la il·lusió i les ganes de tirar en-
davant la transformació del nostre municipi 
han re-convertir tot allò negatiu en oportu-
nitats per millorar la vila.

Projecte de piscina municipal
Hem iniciat converses amb la Diputació 
de Barcelona per començar a  treballar en 
l’estudi de viabilitat del complex espor-

tiu amb piscina municipal, i    com a con-
seqüència hem pactat un calendari pro-
visional amb les etapes a seguir, perquè 
per davant de tot volem que aquest si-
gui un projecte seriós i ben estructurat. 

Auditoria a Recursos Humans
Una altra acció que vam considerar impres-
cindible és l’auditoria de l’àrea de recursos 
humans, a causa de la insostenible situació 
heretada, amb una plantilla del personal de 
l’Ajuntament molt inferior al que pertoca-
ria a un municipi de les nostres caracterís-
tiques. La mesura prioritza una modernit-
zació i adequació de l’organització interna 
del consistori, que doni resposta als reptes 
actuals i que estigui a l’altura d’una institu-
ció al servei de gairebé quinze mil persones
 
Tancament dels estacionaments per 
Festa Major
Enguany s’ha produit per primer cop una 
prohibició expressa de realitzar el que po-
pularment és coneix com a “botellot” a l’es-
pai públic durant la festa major, tal com 
molts veïns havien demanat arran de les 
queixes d’incivisme que provocaven les 

conductes associades a l’ingesta d’altes 
dosis d’alcohol. En aquest mateix sentit es 
van tancar els dos aparcaments annexes a 
la zona del Pavelló d’Esports Maria Víctor, 
en la línia de facilitar el descans dels veïns 
del barri de Can Cortès i les zones pròximes. 
Amb aquestes mesures apostem per unes 
festes populars de tots i per a tots, amb res-
pecte cap a tots els ciutadans del municipi.

Èxit del Tapa’N’Birra
L’impuls de les fires que anomenem de 

“Km0” també formaven part d’un dels com-
promisos de campanya, i el passat mes de 
novembre vam dur a terme el TAPA’N’BIR-
RA, una fira local i de proximitat que va ser 
un èxit amb una assistència de 7000 perso-
nes durant tot el cap de setmana.

Des d’ERC tenim clar que tot allò que ens 
hem proposat requereix molt d’esforç, però 
sabem que no hi ha millor política que la 
que es fa des de l’estima pel teu municipi i la 
teva gent. Aprofitem per desitjar-vos unes 
bones festes de nadal! 

Les veus de la Coral la Unió 
inauguren el retaule restaurat 

L'Escola de Música presenta 
una cobla molt diferent

CONCERT DE TARDOR CONCERT DE SANTA CECÍLIA

El retaule de Santa Maria de 
Palau acabat de restaurar lluïa 
especialment brillant el dis-
sabte 9 de novembre. Aque-
lla tarda l'església va acollir el 
tradicional concert de Tardor 
de l'Associació Coral La Unió. 
L'entitat presidida per Maria 
Marín va presentar un repertori 
de 12 temes amb una variada 
selecció d'estils. Sobre el pro-
grama imprès es va fer una 
petita modificació en el segon 
dels temes previstos, però tota 
la resta va respondre al pautat. 
 La variació d'estils ho de-
mostra el fet que es van poder 
escoltar des de cançons tradi-

cionals catalanes ('L'àvia'), i ha-
vaneres ('El canó de Palamós') 
fins a un tango ('Volver') o una 
nana ('Berceuse Cosaque'). 
No hi van faltar èxits contem-
poranis de la cançó catalana, 
com 'Cantares', de Joan Ma-
nel Serrat, o la reivindicativa i 
tan vigent 'L'estaca', de  Lluís 
Llach. També van cantar un al-
tre himne internacional com és 
'Al·leluia, de Leonard Cohen.
 Com a peça curiosa desta-
ca la que va tancar el concert, 
titulada 'Erile', una cançó zulu 
contra l'apartheid. Una mostra 
de l'eclecticisme de què és ca-
paç aquesta coral.

SANTI LUMBRERAS -- Amb mo-
tiu de la celebració de la festi-
vitat de Santa Cecília, l'Escola 
Municipal de Música de PsiP 
va organitzar el 17 de novem-
bre, al teatre de la Vila, un Con-
cert de Música de lliure format 
a càrrec de la Cobla Ciutat de 
Terrassa, dirigida per Esteve 
Molero. La Coral va confeccio-
nar un programa que mostra la 
versatilitat de la cobla.
El concert va estar dividit en 
dues parts. La primera, amb 
peces més antigues, va inter-
pretar arranjaments de música 
de pel·lícules com 'El Padri-
no' o 'El Gatopardo', de Nino 

Rota, entre d'altres. La segona 
va comptar amb peces més 
modernes entre les que es po-
den citar 'Sóc empordanès', 
de Vicenç Bou, i 'Guspires', 
d'Àngel Pujol, i 'Primera Gala', 
d'Esteve Molero, tible i director 
de la cobla respectivament.
El concert va entusiasmar el 
públic assistent que va ser ob-
sequiat per la cobla amb un 
bis, 'La Santa Espina', d'Enric 
Morera, que va aixecar els as-
sistents dels seients.
Anna Soley, directora de l'Es-
cola Municipal de Música, va 
ser la presentadora del Con-
cert.

S.L. -- El dimecres 13 de no-
vembre va tenir lloc, a l’Auditori 
de Can Cortès, la presentació 
de 'L’Orella de l’Eternitat', pri-
mer llibre de la pentalogia 'El 
buit dels sentits', del palauenc 
resident a Gal·les, Xavier Pa-
nadès i Blas. L’acte, presentat 
per l’alcalde Oriol Lozano, va 
estar seguit d’un recital de po-
emes que va comptar amb la 
participació dels poetes i rap-
sodes, Meritxell Sales, Ramon 
Ferran-Tolosa i Xavier d’Edim-
burg. Tancant el recital en Xavi-
er, poeta, músic i rapsode,  va 
expressar la seva satisfacció 
per haver pogut presentar el 
llibre al seu poble, i va mani-
festar que la lectura dels seus 
poemes pretenen originar re-
flexions en el moment. A con-

tinuació va realitzar una per-
formance expressant a través 
dels seus poemes, la passió, 
tendresa, bondat i el seu amor 
per la diversitat. El llibre està 
escrit en les llengües catalana 
i anglesa. 

S.L. -- Els visitants que van acu-
dir a la sala d’actes de la masia 
de Can Cortès entre el  5 i el 19 
de novembre van poder gaudir 
d'una decoració molt especial. 
Durant aquest dies van estar 
exposades obres  del pintor 
Gimeno, i de tres de les seves 
alumnes, Eva Herrera, Núria 
López i Quirova.

L’exposició composta per 
trenta dos obres en les quals 
els artistes mostraven tant 
la seva visió plàstica, com el 
domini de diferents tècniques 
pictòriques (aquarel·les, aigua-
des, carbó)  aplicades a les di-
ferents escenes plasmades.

La inauguració va cele-
brar-se el 5 de novembre i en 
la qual Gimeno, que porta més 
de cinquanta anys pintant i és 

mestre de les artistes, va ex-
pressar la seva satisfacció per 
participar en aquesta exposi-
ció així com pel nivell obtingut 
per les seves alumnes. Tots els 
quedres exposats estaven a la 
venda. 

L'exploració dels sentits El mestre i les alumnes
LLIBRE EXPOSICIÓ

Quirova, Gimeno, Eva Herrera i 
Núria López.

M. Sales, X. Panadès,  X. d’Edim-
burg i Ramon Ferran-Tolosa.



  

El President acaba el judici així: 
 

“Si he de ser condemnat, benvinguda sigui la condemna, però no renunciaré 
a defensar els drets de tots els catalans i catalanes”. 

 
 En aquest judici estan en joc les garanties processals de tots i totes i, també, 
el nostre dret a la llibertat d’expressió. 

 Davant les vulneracions de drets fonamentals trobaran un poble dempeus i 
alçat. 

 Ens reafirmem amb el compromís de la no violència i denunciem els actes de 
criminalització de la lliure expressió i manifestació. 

 Davant la repressió, més solidaritat que mai! 
 Volem ser un poble lliure!  
 L’autodeterminació no és un crim! 
 Seguirem ferms i defensarem els nostres drets!  
 Prou empresonaments! 
 Cap repressió ens ha d’aturar!   

 
Fidels al mandat de l’1 d’octubre de 2017 

 
Informació al Canal de Telegram  
ANC Palau o bé a - t.me/Palau_xR 
Contacte a: palausolitaplegamans@assemblea.cat 

El judici al MH President Torra és un judici a totes les 
persones que pensem que a l’Estat espanyol hi ha pre-
sos i preses polítiques, persones exiliades, represalia-
des i perseguides. 
 

En reivindiquem la llibertat per a tots i totes!!! 
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El carrer Folch i Torres es 
mantindrà de dues direccions

BARRI DE CAN CORTÈS

El 18 de novembre va tenir 
lloc la reunió entre l'equip de 
Govern i els veïns del barri de 
Can Cortès per abordar diver-
ses reivindicacions d'aquest 
col·lectiu. La més significativa, 
la demanda que el carrer Folch 
i Torres torni a ser d'un sol 
sentit, va ser desestimada per 
l'Ajuntament. Jordi Plaza, regi-
dor d'Urbanisme, va declarar a 
RadioPalau que no hi ha dades 
que avalin aquesta necessitat. 
Plaza assegura que el doble 

sentit d'aquest carrer ajuda a 
descongestionar la Carrerada i 
l'Avinguda Catalunya. Així i tot, 
l'Ajuntament es va compro-
metre a col·locar aparells per 
mesurar el nombre de vehicles 
i les velocitats i recollir noves 
dades per estudiar. 
 L'AVV de Can Cortès no va 
quedar gens contenta amb el 
resultat de la trobada (carta 
adjunta), a la que també hi van 
assistir regidors de Primàries i 
de Cs.

Si alguna cosa ens va quedar clara, després de la reunió que ens va orga-
nitzar el govern d'Esquerra el passat dia 18/11/19 a la masia de Can Cortès 
com a resposta a una instància de l'AVV sobre temes de barri, és que no 
semblen tenir res clar.

L'AVV va criticar amb duresa a l'anterior govern socialista per la seva 
decisió d'imposar la doble circulació per la c / Folch i Torres, en contra de la 
voluntat dels veïns. Ara que el nou govern d'Esquerra assumeix totalment la 
decisió socialista, aquesta AVV segueix criticant aquesta postura contrària 
a la seguretat dels veïns per l'augment innecessari de la perillositat que 
representa per a nosaltres.

Sembla com si a manca de criteris tècnics de pès, el govern li donés 
més valor a l'opinió de veïns aliens al barri i a la comoditat d'aquests que a 
garantir la seguretat dels que vivim allà.

Només així s'entén que en una reunió on es van presentar els 9 regi-
dors de govern amb els seus tècnics més el gerent i càrrec de confiança, 
lluny de tranquil·litzar i generar esperances, explicant clarament quines són 
les seves propostes de futur als temes plantejats per l'AVV, es van empanta-
nar a generar tota mena de dubtes.

Amb les nostres observacions, esperem haver ajudat a obrir els ulls a 
uns governants amb poca experiència i poc acostumats a les reclamacions 
veïnals i a les crítiques i els animem que abans de negar-se a atendre les re-
clamacions, vinguin, com van fer l'endemà, a comprovar el lamentable estat 
dels 8 esquelets de les aparellades sense acabar i comprovin directament si 
allò que reclamem és de justícia arreglar o no.

Per a nosaltres la seguretat està per davant de la comoditat.

Medir Alfonso
President  de l'AVV Can Cortès

Carta de l'AVV de Can Cortès

Esports, salut i bon records
PREMIS EMPRENEDORIA 2019

Els premis d'Emprenedoria 
2019 van anar a parar aquest 
any a dos projectes relacio-
nats amb l'esport, un vinculat 
al món de la salut i un quart 
dedicat a facilitar el record de 
les grans fites de la nostra vida. 
A la convocatòria d'enguany si 
van presentar 9 projectes, 19 
menys que l'any anterior. Això 
va fer que una de les catego-
ries quedes deserta, la corres-
ponent a empreses mitjanes.
 L'entrega dels premis, pro-
moguts per la regidoria d'Em-
presa i Ocupació a través 
de Palau Avança, es va fer 
el dimarts 26, a Can Cortès. 
Abans de desvetllar els guan-
yadors, tots els assistents van 
poder assistir a la conferència 
de Mercè Brey sobre la gestió 
del lideratge. Brey, consultora 
especialitzada en promoció i 
canvi empresarial, va disser-
tar durant una hora sobre les 

claus per aconseguir fomen-
tar la creativitat, l'empatia i el 
creixement positiu en un grup 
de treball. Les seves paraules 
van ser seguides amb molta 
atenció i van generar un breu 
col·loqui.
 Acabada la conferència, es 
va procedir a l'entrega dels 
premis. El primer guardó entre-
gat va anar a parar a Momen-

tar, un projecte que proposa la 
producció de gadgets (imants 
de nevera, xapes, obrellau-
nes...) personalitzats com a 
recordatori d'aniversaris o fets 
destacats de la nostra vida. 
Es van emportar 4.000 euros. 
6.000 se'n va emportar el se-
gon premiat de la nit, el gim-
nàs Crossbox, per impulsar el 
seu plantejament de centre de 

proximitat per la pràctica d'es-
port d'alta intensitat.
 El jurat va decidir atorgar dos 
premis més com a accèssit. El 
primer, dotat amb 4.000 euros, 
va ser per Vio Exclusive Wear, 
una línia de roba esportiva 
d'alta gamma desenvolupada 
íntegrament a PsiP. Mr. Salut, 
centre d'atenció pediàtrica, va 
rebre el segon, amb 2.000 eu-
ros de premi.
 L'acte va està conduït per 
Montse Montpeyó, tècnica de 
l'Ajuntament, i va comptar amb 
la presència de l'alcalde, Oriol 
Lozano, de la regidora d'Em-
presa i Ocupació, Laura Nava-
rro, i dels també regidors, Ovi-
di Popescu, de JxPsiP, i Juan 
Martínez, de Cs.
La jornada va concloure amb 
un interessant 'networking' on 
tots els participants van poder 
intercanviar de forma divertida i 
àgil dades i experiències.

Oriol Lozano (amb camisa de quadres) i Laura  Navarro (abaix al centre) amb 
tots els participants en els premis d'enguany.
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C/Mossen Cinto Verdaguer, local 5-7 
08184 Palau-solità i Plegamans - Tel.- 644  983 891

Allà on vagis, ves-hi amb el cor!
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La Sala Polivalent s'omple 
de misteri, fantasmes i crits

L'Ajuntament obra l'adjudicació 
de 30 horts urbans 

OCIPAGESIA

Del 31 d'octubre al 3 de no-
vembre, amb motiu de la festa 
de Tot Sants, la Sala Polivalent 
es va transformar en el Túnel 
del Terror. Els responsables 
del Centre Cultural Andaluz, 
promotors i impulsors de la ini-
ciativa des de fa 10 anys, van 
condicionar l'espai per conver-
tir-lo durant quatre dies en una 
atracció que ja és un clàssic 
a PsiP. Els visitants feien un 
recorregut per vuit sales am-
bientades amb motius sinistres 
i macabres. La foscor, alguns 
efectes especials de llum i so, 
i la mateixa por dels qui s'atre-
vien a entrar-hi feien la resta.
 Antonio Fernández, del Cen-
tre Cultural Andaluz, va valorar 
positivament l'edició d'aquest 
any en la que va destacar 
l'afluència més gran de famílies 
amb nens petits que entraven 
tots junts a fer el recorregut. 

En total unes 300 persones 
van passar pel terrorífic pas-
sadís d'aquest any, sense que 
es produís cap incident des-
tacable més enllà de la cara 
d'espant dels que anaven apa-
reixent per la sortida.

La regidoria de Medi Natural, 
Gestió Ambiental i Pagesia ha 
obert una nova convocatòria 
per l’adjudicació, per tres anys,  
de 30 horts municipals pen-
dents d'assignació. El termini 
per presentar les sol·licituds es 
va obrir el 21 de novembre i fi-
nalitza el 12 de desembre.
 Per tramitar la sol·licitud cal  
omplir una instància i presen-
tar-la a l'Oficina d'Atenció Ciu-
tadana OAC de l'Ajuntament 

de PsiP, de dilluns a divendres 
entre les 9 i 14 hores. Els re-
quisits són: estar empadronat 
més d'un any, no tenir cap fa-
miliar que ja tingui un hort mu-
nicipal, i no haver tingut pro-
blemes disciplinaris amb una 
assignació d'hort en el passat. 
 Els horts estan situats en dos 
camps al costat de la masia de 
Boada Vell, a l'avinguda del 
Camí Reial, davant del parc de 
l'Hostal del Fum.

ES TRASPASSA
B O T I G A  D E  M O D A  J O V E  E N  F U N C I O N A M E N T

Avda. Diagonal, 45 - Palau-solità i  Plegamans - 667 068 972
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Novembre ha estat un mes es-
pecialment intens pel que fa a 
la programació teatral. El teatre 
de la Vila ha acollit, en les tres 
darreres setmanes, tres obres 
de gran nivell que han portat a 
Palau textos i interpretacions 
realment brillants. 
 La primera ressenya és per 
'L'amic retrobat', obra de 
l'autor alemany Fred Uhlman i 
programada per Lluís Francès, 
de la regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament, el 15 de novem-
bre. Aquesta obra es presenta-
va gairebé en primícia al nostre 
teatre, ja que tan sols tenia deu 
dies de rodatge quan va arribar 
a l'escenari palauenc. Interpre-
tada pel popular Jordi Martí-
nez i dos joves actors novells, 
Quim Àvila i Joan Amargós 
(foto superior), aquesta història 
de dos amics alemanys que 
veuen trencada la seva amistat 
per culpa de les ideologies i la 
xenofòbia té una vigència més 
que justificada, tot i que està 
ambientada en els anys 30 del 
segle passat. Una posada en 
escena austera deixa tota la 
força de l'obra en mans dels 
actors, que fan un exercici de 
dicció i expressió fantàstics. 
Una obra dura, amb un final 
sorprenent, que té programa-
ció prevista a la sala Tallers del 
TNC del 4 al 22 de desembre. 
 La segona menció és per a 
uns amateurs que ningú diria 
que ho són. Es tracta del grup 
sabadellenc 'El Ciervo' (foto in-
ferior), que van interpretar 'Nits 
d'agost' el 24 de novembre. 
Aquest melodrama coral abor-
da les relacions d'una família 
que acaba de perdre al patriar-
ca, suïcidat. Mares, filles, ger-
manes, tiets, cosins i gendres 
s'enfronten a una situació dura 
que fa sortir a la llum secrets 
i sentiments amagats durant 
anys. Dues hores no exemptes 
d'alguna rialla però que con-
viden a reflexions molt quoti-
dianes. Amb aquesta obra la 

mostra L'Escotillò, de Farrigo 
Farrago, ha tancat la progra-
mació del 2019. 
 El tercer muntatge d'aquest 
mes al teatre ha estat 'Caro-
la', adaptació del text de Ma-
ria Aurèlia Capmany, que es 
va poder veure el dia 29. Una 
temàtica també molt d'actuali-
tat, ja que narra la lluita d'una 
dona per la igualtat en la so-
cietat catalana del segle XX. 
Aquesta obra va tancar la pro-
gramació municipal de l'any.

El Centre Cultural Andaluz de 
PsiP ja fa 10 anys que rutlla. La 
popular entitat va reunir a socis i 
simpatitzants al teatre de la Vila 
per celebrar-ho. Va ser el dis-
sabte 16 de novembre, a les 9 
del vespre. La festa va tenir dues 
parts. En la primera, els quadres 
de ball de l'entitat van presentar 
números de zumba, flamenc i 
sevillanes. També va actuar Lo-
rena González. La segona part 
de la festa es va fer a la sala 
Polivalent, on el discjòquei Àlex 
Argemí va acompanyar els vins i 
el pica pica fins a mitjanit.

L'Agrupació Sardanista de Pa-
lau-solità i Plegamans va cele-
brar el diumenge 3 de novem-
bre la XXII Diada Sardanista. La 
jornada es va iniciar amb una 
missa a Sant Genís, on la co-
bla Ciutat de Terrassa va inter-
pretar diverses peces que es 
van ballar dins l'església, una 
d'elles a l'altar i la darrera tot al 
voltant de la sala gran. 
 Posteriorment la festa es va 
traslladar a la plaça de la Vila, 
on es va fer ballada de sarda-
nes fins a les dues del migdia. 
Un dinar de germanor al res-
taurant Can Duran van tancar 
la celebració.

Diada sardanista

Un mes farcit de teatre 
de gran nivell

Aniversari 
andalús

Construcción 
y reforma de piscinas

Sistemas de 
filtración 

 Electrolisis salina

Bombas de calor 

Cubiertas

VK PISCINAS

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

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com

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

Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

Nou FORD KA +

ESPECTACLES
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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 Duran 140 m2. 400 m. 
Buardilla y garaje 40m  220.000€ 

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€ 

Aperitiu: 
• Còcktail de Benvinguda 
• Calamars a la Romana  
• Brotxeta de tomàquet xerri i 
mozarela amb oli d’alfàbrega
• Brotxeta de Pinya amb 
Gamba i Salsa Tàrtara
• Sonso a l Ándalusa 

Menú:
• Suprema de llobarro a 
la Myoca de Fruits Secs 
• Mitja espatlla de Xai al forn 
amb Guarnició 

Postres:
• Pastisset  de Cap d Ány Artesà 

Celler:
• Vi Blanc Clamor de Raimat
• Vi Negre Clamor Raimat, 
d.o. Costers del Segre
• Cava Roger de Flor
• Cafès o infusions

RESTAURANTE URUGUAYO
BRASERÍA - PIZZERIA

Festa de Cap d’Any

Informació i reserves: 93 865 07 57, labota@labotadecaldes.es o directament a caixa.
http://www.labotadecaldes.es

Ctra. de Palau y Plegamans a Caldes de Montbui. Urbanización Can Valls, 08140 Caldes de Montbui

I per donar la benvinguda al 2020:
Raïm de la Sort i Cotilló amb música i ball fi ns a les 3 de la matinada

79€
iva inclós

INICI DEL SOPAR: 21.00 hores
Menú infantil: canelons gratinats 
amb beixamel, cuixa de pollastre al 
forn amb patates fregides i pastisset 
d’Any Nou.  28,00€

Els dies de Nadal, Sant Esteve, Any 
Nou i Reis obert amb servei a la carta.

El primer Tapa'N'Birra 
passa la prova del fred

FIRA GASTRÓMICA

Tapa'N'Birra, la fira gastronò-
mica que el nou govern muni-
cipal ha estrenat aquest any en 
substitució de l'Oktoberfest, ha 
estat un èxit d'ambient i públic, 
segons testimonien els matei-
xos protagonistes de l'esdeve-
niment. I tot malgrat el fred que 
va acompanyar la mostra du-
rant els dos dies que va durar, 
el dissabte 16 i el diumenge 17 
de novembre. 
 El Tapa'N'Birra combinava 
cervesa i restauració, amb re-
presentació de 6 cerveses ar-
tesanes del Vallès i les tapes 
de quatre restaurants del nos-
tre poble (La Kama, Vermut & 
Teca, Candombe i Efímer). Per 
completar la proposta es van 
programar jocs infantils, ta-
llers de ball, música en directe 
i diverses activitats d'animació 

que s'anaven succeint durant 
tota la jornada. 
 Carles Conejero, del restau-
rant Efímer, va explicar a l'IN-
FORMATIU que la fira va ser 
"una bona ocasió per mostrar 
la nostra feina a la gent del po-
ble". "Potser no són les dates 
ideals per una fira de cervesa, 
però així i tot ha anat molt bé". 
En la mateixa línia es van ex-
pressar la resta de restaura-
dors locals. Josep Carapuig, 
de La Kama, va quedar també 
molt satisfet de la resposta de 
la gent, però va suggerir bus-
car un altre encaix per la pro-
pera. Santi Pozo, de Vermut & 
Teca, va aplaudir la iniciativa i 
estava força satisfet del resul-
tat, "ha estat una bona inver-
sió, el retorn ha estat molt bo". 
I igualment sorprès per la bona 

acollida es va mostrar José 
Molinari, de Candombe: "Vam 
esgotar les panades i vam ha-
ver de demanar carn extra per 
què la demanda va superar les 
expectatives". 
 Tots ells van elogiar la pro-
ducció i l'agilitat de l'organitza-
ció, tot i la precipitació amb què 
s'ha convocat aquesta primera 
edició. Segons Jordi Plaza, re-
gidor de Festes i responsable 
de l'esdeveniment, per la plaça 

de la Vila i la de l'11 de Setem-
bre van passar en tot el cap de 
setmana unes 7.000 persones. 
La xifra oficial de visitants és 
sorprenent, potser un pel opti-
mista, però si més no remarca 
l'èxit de la convocatòria, i més 
si tenim en compte les baixes 
temperatures d'aquell cap de 
setmana. Tot apunta que la 
pròxima edició es programarà 
en dies més calorosos, així al-
menys ho reclama l'audiència.

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
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Els menús de festes

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

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

24desembre
MIGDIA OBERT

NIT TANCAT

25desembre
MENÚ ESPECIAL

DE NADAL

26desembre
MIGDIA OBERT (Menú especial)

NIT TANCAT

31desembre
MIGDIA I NIT OBERT

Nit celebració de Cap d’Any

1gen
TANCAT

Detall de Benvinguda  a taula

PRIMER PLAT
Suprema de Turbot amb vichyssoise

i gamba vermella

SEGON PLAT
Cabrit sense feina amb reducció de vi ranci

i la seva bresa

POSTRES
Pastís de Formatge fresc amb maduixetes del bosc

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

CELLER
Vi blanc Bouquet d’Alella

Vi negre Lo Petitó D.O. Montsant
Aigües minerals

Cafès

FESTA CELEBRACIÓ ANY NOU 2020
Dues hores de ball.

(Les consumicions durant el ball es cobren a part)

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

Cap d’Any a Can Joan

Camí Reial, 162 - PsiP
937 494 204

Bon Nadal 
i 

Feliç 2020

Selmy
vesteix el teu interior

El Gran Recapte suma 7.700 quilos
ACCIÓ SOLIDÀRIA

El divendres 22 i el dissabte 23 
de novembre es va dur a ter-
me a tota Catalunya el Gran 
Recapte, l'acció de captació 
que anualment fa el Banc d'Ali-
ments per recollir menjar per 
als més necessitats. Càritas, 
encarregada a PsiP de coor-
dinar la recollida i de repartir 
posteriorment els aliments, va 

aconseguir reunir 7.690 quilos 
de menjar. 
 La xifra queda lluny dels 
11.000 aconseguits l'edició 
anterior, però es donen dues 
circumstàncies que poden jus-
tificar aquest descens. Una és 
el fet que aquest any només 
han col·laborat quatre super-
mercats del poble: Bon Preu, 

Caprabo, Mercadona i Pròxim. 
Bon Àrea, que inicialment tam-
bé havia de fer-ho, no va parti-
cipar en l'acció. La segona raó 
l'apunta Eulàlia Soley, coordi-
nadora de Càritas PsiP: "L'any 
passat es va fer el Gran Recap-
te el primer de desembre, quan 
la majoria de la gent ja havia 
cobrat, i això fa que tinguin 

més generositat a l'hora de fer 
l'aportació. Aquest any s'ha fet 
molt aviat i encara no havien 
arribat les pagues." 
 Soley va destacar la gran 
ajuda que van suposar els jo-
ves voluntaris procedents de 
l'escola Marinada i de l'IES 
Ramon Casas i Carbó. "Ha 
estat increïble com s'han pre-
ocupat d'ajudar-nos, fins i tot 
quan acabaven el seu torn 
molts es quedaven per seguir 
ajudant. Sense els joves no 
ho hauríem pogut fer", afirma 
la coordinadora. I és que la 
falta de voluntaris era una de 
les preocupacions que tenia la 
responsable de Càritas abans 
d'iniciar l'operatiu. 
 Finalment es van cobrir tots 
els torns i totes les portes dis-
ponibles. Ara els 7.700 quilos 
d'aliments són ja al local del 
carrer Mossèn Cinto Verda-
guer. Des d'allà seran repartits 
entre els necessitats de PsiP, ja 
que és gairebé segur que tot el 
recaptat al poble es quedarà 
aquí.
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Nous diorames i sorpreses
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA

Per una entitat com l'Associa-
ció Pessebrista de PsiP, poder 
exposar cada any més d’una 
quarantena d’obres pessebrís-
tiques, gairebé totes noves, és 
una gran  novetat, encara que 
a algú no li sembli. Com que 
cada any és així, potser no se 
li dóna el valor ni el reconeixe-
ment al gran esforç que això 
representa. I a aquest esforç 
habitual cal sumar les ganes 
d'aportar novetats extres, cosa 
que en la 38a edició que se ce-
lebra enguany s'ha aconseguit 
amb escreix.
 La primera sorpresa la troba 
rem al vestíbul d'entrada, on hi 
haurà un joc del pessebre per-
què s'hi entretinguin els més 
petits que vagin a veure l'ex-
posició. Un altre treball extra és 
la Catalunya en miniatura que 
s'exposa al vestíbul superior 
de Can Malla, i que reuneix 30 
maquetes dels principals mo-
numents del nostre país.
 Una tercera novetat és el 
gran diorama de més de 6 
metres quadrats en una de les 
sales del pis superior. Aques-
ta obra és un homenatge de 
l'Associació al pessebrista Ma-

nel Garriga, que va morir l'any 
passat.
 L'últim extra de l'any és el 
nou muntatge del diorama tri-
ple, popularment conegut con 
"teatrillo" que els pessebris-
tes dediquen a la figura d'en 
Massagran amb una doble 
intenció: recordar la figura del 
seu creador, com a personat-
ge de còmic, Ramon Folch i 
Camarassa que ens va deixar 
a primers d'aquest any, i tam-
bé reivindicar un personatge 
de còmic propi que hauríem 

de potenciar al nostre poble. 
Aquesta peça ha suposat un 
repte tècnic, segons expliquen 
des de l'Associació.
 Tot plegat promet una edició 
amb força novetats i atractius, 
que sumats als diorames tra-
dicionals fan de la mostra de 
Can Malla una visita obligada 
dels dies de Nadal. És també 
la millor manera que té aquesta 
Associació de desitjar un bon 
Nadal i un 2020 ple de noves 
esperances i oportunitats per 
millorar el nostre entorn. 

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

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

Per informar-vos d’ aquestes acti-
vitats ho podeu fer contactant per 
correu electrònic “pessebrepalau@
gmail.com”, o passant
per Can Malla el dimecres entre 2/4 
de 7 i 8 de la tarda .

Les dates
de la mostra

Castanyes, teatre i reivindicacions La rotllana a Can Malla
DONES PER LES DONES AGRUPACIÓ SARDANISTA

Dones per les Dones va co-
mençar novembre amb la po-
pular castanyada, amb força 
assistència de sòcies, i el va 
acabar amb la participació 
activa a la jornada del 25-N, 
Dia Internacional per l'Elimina-

ció de la Violència contra les 
Dones. Mestrestant, van tenir 
temps de fer una escapada 
al teatre Condal de Barcelona 
(foto). Allà van poder riure amb 
els maldecaps  de Joan Pera, 
'El pare de la núvia'.

La cobla de Vila d'Olesa serà 
l'encarregada d'animar la rot-
llana que l'Agrupació Sardanis-
ta de Palau-solità i Plegamans 
desplegarà, com cada any, el 
dia de la inauguració de l'expo-
sició de pessebres a la masia 

de Can Malla. Serà el diumen-
ge 8, a les 12 del migdia.   
   Abans, el dissabte 7, hi haurà 
curset de sardanes a l’Institut 
IES Ramon Casas i Carbó, des 
de les 18.00 h fins a les 19.30 
de la tarda. 

Pessebristes fent els acabats dels diorames per l'exposició d'enguany.



desembre 2019desembre 2019 3938

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

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

Demani 
pressupost 

sense 
compromís

Pintura de fachadas 
Interiores de viviendas y locales

Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654       - Palau-solità i Plegamans

G.D. -- L'organització Víbria 
Intercultural va fer una xerrada 
a l'Escorxador sobre mobilitat 
internacional el passat 11 de 
novembre. Les opcions són 
ben variades i estan dirigides 
a diferents perfils i edats (dis-
tingint entre propostes per a 
menors i majors d'edat) i mo-
dalitats. Intercanvis juvenils, 
camps de treball (o volunta-
riat), pràctiques professionals 
a l’estranger i fins i tot una 
estada d'un any en algun país 

europeu,  són algunes de les 
propostes de que va presentar 
l’organització. Tota la informa-
ció sobre les diferents possibili-
tats de marxar a l’estranger les 
trobareu a la seva pàgina web 
o us podeu dirigir a l’Escor-
xador on trobareu a la Lorena 
Chamorro, referent jove que us 
assessorarà i guiarà tenint en 
compte el vostre perfil, opcions 
i preferències.

Marxar a l'estranger
MOBILITAT INTERNACIONAL

@LaVibria víbria.org

25N: JOVES FEMINISTES

L'Escorxador és de totes
G.D. -- El 20 de novembre va 
tenir lloc la jornada "Unides 
contra les violències masclis-
tes" a l'Escorxador. L'acte va 
estar organitzat per joves d'as-
sociacions feministes vincula-
des a l'espai jove com "Somos 
una" i "Les Klei", i comptava 
amb dinàmiques participatives 
per parlar sobre les diverses 
violències masclistes, i un mi-
cro obert on les joves van lle-

gir poemes i textos que havien 
escrit per a l'ocasió. L'acte 
també va comptar amb la par-
ticipació de joves de Sabadell i 
Ripollet. Tot acompanyat amb 
música, berenar i molt bon rot-
llo en una tarda reivindicativa, 
però també festiva. Al final, 
entre totes les assistents van 
decidir escriure una frase en el 
mural que es troba just a l'en-
trada del centre jove. 

Medea i Fast Food guanyen el Ressona
GUILLEM DELÁS -- Heavy metal, 
punk, pop-punk, pop, jazz fu-
sion i funky és l’espectre mu-
sical que es va viure al Palau 
Ressona d’enguany, celebrat 
el 16 de novembre a l’Escor-
xador. Tres grups de PsiP (Me-
dea, Friday Mood i Fast Food), 
i tres de Barcelona (Fusion 
Inbassion, amb la palauenca 
Noèlia Aparicio al teclat; Parks, 
amb el bateria palauenc Héc-
tor Altés; i Vespínitum), van for-
mar el cartell del concurs. 

La vetllada va arrencar amb 
Fusion Inbassion, formació ins-
trumental amb dos saxos, un 
baix, una bateria i un teclat. Els 
caracteritzava el seu so funky 
i un ritme trepidant, acompan-
yat amb humor, bon rotllo i una 
coreografia al més pur estil 
Saturday Night Fever que van 
compartir amb el públic. 

El següent fou Parks, grup 
de pop-punk. Melodies típi-
ques del gènere irreverent, gui-
tarres distorsionades i cançons 
poc serioses sobre gats con-
gelats ("Sirens") van caracterit-
zar el pas del grup per l’esce-
nari del Ressona.
 Després van trepitjar l’esce-
nari Friday Mood, amb un so 
pop - funk i unes noies caris-
màtiques al capdavant d’una 
formació molt jove que s’està 
fent amb un renom a la vila pel 
seu gran talent i cançons com 
"Broken".

A l’equador del concurs 
el nivell era molt elevat, però 

Medea va irrompre amb heavy 
metal de la mà de Dani Cama 
(guitarra), Pol Mañá (veu), 
Agustín Pérez (baix) i Oriol Ba-
rris (bateria). El setlist, amb te-
mes originals com "Cursed of 
the Beast", va inundar el Res-
sona de banyes i headbanging.

A continuació, Vespínitum 
va assentar al públic amb les 
seves cançons simpàtiques 
plenes de melodies alegres. 
Tot i que al principi les dues 
vocalistes estaven nervioses, 
es van anar fent a l’escenari i 
van acabar el concurs amb la 
cançó “All about you”.

Punk, molta canya i boge-
ria van ser la marca personal 
de Fast Food. El concert va 
destacar per les cançons irre-

verents i gamberres com “Bad 
behaviour”, a càrrec de Mònica 
Fernàndez (veu), Joan Milanés  
i Agustín Pérez (guitarres), Hé-
ctor León (bateria) i Ares Llucià 
(baix). 

El jurat (joves del poble; 
l'Escorxador; Tomàs Robisco, 

productor musical de la Buc-
bonera Studios i Reskate, grup 
guanyador del concurs de 
l'any passat) no ho tenia gens 
fàcil, però, finalment, Medea es 
va imposar com a guanyadora 
de la categoria A (21 a 30 anys) 
i Fast Food de la B (de 12 a 20 
anys).

La XV edició del Ressona va 
estar marcada per la varietat i 
l’alt nivell d’una escena musical 
amb molt bona salut. 

Per acabar, crits de “Jaume 
t’estimem!” dirigits al presen-
tador del concurs. Estimem 
al Jaume, a l’Escorxador, als 
grups d’enguany i estimem el 
Palau Ressona. Fins a l’any 
vinent. Salut i molta (més) mú-
sica! 

CONCURS DE MÚSICA JOVE

Medea 
@medeatheband
Fast Food 
@fastfoodtheband
Friday Mood
@_fridaymood
Fusion Inbassion
@fusion_ibassion
Parks
@parksbcn
Vespínitum
@salarock_jmsg

SECTOR JOVESECTOR JOVE
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30 ANYS DE RADIO PALAU ELS PROTAGONISTES
CRONOLOGIA

Marcant la diferència des de 1989 Il·lusió i bons recórds

Palau-solità i Plegmans era un 
petit poble del Vallès. Alesho-
res, "no hi havia gaires coses 
pel jovent", ens comenta Jau-
me Oliveras, palauenc que 
aquest any ha tornat als micrò-
fons de Ràdio Palau i que va 
ser un dels joves impulsors. Un 
grup de radioaficionats va de-
cidir crear la primera emissora 
municipal per dinamitzar la vila. 
"El poble no comptava amb 
gaire informació, tret d'algu-
nes publicacions escrites. La 
ràdio va ser difusora d'allò que 
passava", explica Miguel Ángel 
Cañizares, un altre dels funda-
dors. Ràdio Palau es va obrir 
pas oferint informació sobre 
les entitats i les associacions 
del poble, donant a conèixer la 
vida que hi havia al municipi.

Al principi, pocs recursos 
però molta il·lusió pel mitjà. 
L’estudi, que no estava insono-
ritzat, comptava amb un emis-
sor de 25w, una mescladora, 
una taula, que de fet era un 
taulell, i un micròfon. Tot i això, 
i el servei de voluntariat dels ra-
dioaficionats, es prenien amb 
rigorositat el servei de qualitat 
i la tasca informativa. “Sentíem 
que fèiem una feina important”, 
diu Raquel Puig, una de les lo-
cutores dels inicis que encara 
continua a l’emissora. 

Es reunien una vegada per 
setmana per decidir els temes 
a tractar i la repartició de les 
tasques. No hi havia xarxes 
socials, ni gabinet de premsa, 
amb la qual cosa les informa-
cions es buscaven a peu de 
carrer. Hi havia un grup directiu 
que ho coordinava tot i anava 

a les discogràfiques a buscar 
les últimes novetats musicals. 
Rock, blues, heavy metal, fla-
menc... La música era 
el contingut principal 
d'una petita graella 
que concentrava els 
seus continguts al 
vespre de divendres 
a diumenge. Tot i que, 
més tard, es van ampliar 
les hores d'emissió de dilluns 
a divendres. Cal no oblidar 
els grans magazins del cap 
de setmana: Palau Magatzine 
(dissabte) i El Magatzine de 
Diumenge. La gent trucava per 
demanar cançons per amics i 
familiars, o bé per opinar en les 
xerrades de les tertúlies i par-
ticipar en concursos. La ràdio 
havia connectat a la gent de 
PsiP, havia esdevingut un punt 
de referència informatiu i lloc 
de trobada dels vilatans. Fins 
i tot col·laboraven entitats del 
poble en alguns programes. 
"Però el que sí que va suposar 
un canvi va ser la unitat mòbil. 
Va obrir la ràdio al carrer, i que 
el carrer entrés a la ràdio", ex-
plica orgullós Cañizares.

Amb el temps, l’estudi es va 
ampliar. Ara n’hi haurien dos: 
l’inicial per fer gravacions de 
programes o altres tasques i 
l’altre per les emissions en di-
recte. Així mateix, es va inso-
noritzar i condicionar amb un 
millor equipament tècnic. 

Però la història de Ràdio Pa-
lau també passa per moments 
foscos relacionats amb la po-
lítica. Alguns dels seus inte-
grants creuen que es va apro-
fitar el mitjà per fer candidatura 
per a les eleccions municipals i 
que això va incidir en els con-

tinguts. Cal no oblidar els dos 
tancaments de l'emissora, que 
no és cap secret que van tenir 
implicacions polítiques, al mar-
ge dels desperfectes tècnics 
de l'antic estudi i la il·legalitat 
de les emissions. Tot i això, 
l'emissora palauenca sempre 
ha sortit reforçada i 
amb més empenta 
que mai.

Actualment, Ràdio 
Palau "ha canviat molt 
i només puc desta-
car l'excel·lent tasca 
de servei públic i de 
preservació del dret a 
la informació per part d'Eduard 
Garcia i Sira Riera", diu Raquel 
Puig. Ara, però, toca mirar al 
futur: millorar els estudis i con-
tractar més personal. Un salt 
qualitatiu que esperem que 
arribi aviat per continuar mar-
cant la diferència al 91.7.

21-24 DE SETEMBRE DE 1989
Comencen les emissions de 
Ràdio Palau a Fira Palau. 
L’estudi s’ubica al C/ An-
selm Clavé, 11.
27 DE DESEMBRE DE 1989
Estatuts de Radio Palau 
1993
Lluís Sistach és el primer di-
rector remunerat de Ràdio 
Palau.
ESTIU DE 1993
L'Ajuntament, governat per 
la convergent Àngels Padró, 
tanca Ràdio Palau.
26 D'ABRIL DEL 1996
L'alcaldessa Teresa Padrós, 
del PSC, re inaugura oficial-
ment Ràdio Palau després 
de 3 anys de tancament. Es 
professionalitza l’emissora 
i Dolors Forn és la nova di-
rectora i responsable d’in-
formatius.
9 DE JUNY DE 2008
Mercè Pla, alcaldessa de 
CiU, es veu obligada a clau-
surar de nou l’emissora per 
culpa d’aluminosi en l’estudi 
i la situació d’il·legalitat de 
l’emissora, que no tenia lli-
cència per emetre i s’havia 
de sotmetre a un projecte 
tècnic des de l’any 2000.
4 D'OCTUBRE DE 2010
Es torna a obrir l’emissora 
local. Eduard Garcia és de-
signat director. Es contrac-
ten Sira Riera, periodista i 
redactora d’informatius, i 
Joan Martínez, tècnic de 
so. S’implementa l’emissió 
online. L’estudi es desplaça 
a unes dependències an-
nexes de la Sala Polivalent 
del Teatre de la Vila, al C/ 
Camí Reial, 142.
24 DE SETEMBRE DE 2014
Ràdio Palau celebra els 25 
anys amb un estand a Fira 
Palau. Es va fer una pro-
gramació especial que va 
comptar amb la participació 
de col·laboradors dels pri-
mers anys.
24 DE SETEMBRE DE 2019
Ràdio Palau fa 30 anys.

JAUME OLIVERAS
Locutor dels programes “Palau Magatzine” i 
“Catalluna”. Va escriure el Reglament de Fun-
cionament Intern. Actualment fa el programa 
“Una altra mirada”

“Hi havia un grup directiu que s’encarregava de 
coordinar-ho tot i anar a discogràfiques de Barce-
lona per buscar discs cada setmana. La tertúlia del 
dissabte a la tarda la fèiem prenent una cervesa 
patrocinada pel bar “La Clau”. La tertúlia s’anava 
animant”

RAMON NUALART
Locutor del programa “Senzillament música”. 
Director de Ràdio Palau i encarregat del ma-
terial tècnic els primers anys.

“Estava col·laborant a Antena Ca-
talunya, a Sabadell, i això li arriba al Miquel Àngel 
Cañizares. Vam tenir una primera reunió, jo era lam-
pista i em van dir si em podia cuidar del material 
tècnic”.

EDUARD GARCIA
Director de Ràdio Palau i Cap d’informatius. 
President de la Federació de Mitjans de Co-
municació Locals de Catalunya.

"Encara queden moltes coses a fer. 
Ràdio Palau ha de fer un salt qualitatiu i de perso-
nal: s’han de millorar els estudis i contractar a més 
gent. Som molt pocs per la feina que fem”.

MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES
Locutor del programes “Els Anònims” 

i “L’Esportiu del dilluns”.

“La primera emissió va ser una cinta 
de casset del Regidor de Comuni-
cació, el Jordi Oliver, amb un discurs d’inaugura-
ció de Ràdio Palau. Vam dir que al Castell s’havien 
trobat restes d’ovnis i s’havien vist llums i tot! Va 
haver-hi gent que va venir a l’estudi molt enfadada.”

RAQUEL PUIG
Locutora dels programes “El Magatzine del 

Diumenge”, “Pa amb xocolata” i “Finestra 
musical”. Actualment està al capdavant del 

magazine “El Meu Carrer”.

“Coses simples com regalar un tortell en un petit 
concurs, feia que la línia telefònica cremés de truca-
des! Eren altres temps, definitivament”.

A dalt, Jordi Latorre,  
José Miguel Vela, i 

Judith Roura. 
Gemma Rovira

Jordi Roura
Francisca

Jaume Oliveras
Francisco Amaro

Miguel Vela
Joan Martínez 

Francesc Bartomeus
Eduard Garcia

Dolors Forns

Cabells encrespats, ombreres, roba ampla i música 
disco. Corria l’any 1989 a Palau-solità i Plegamans. El 
nombre de palauencs i palauenques augmentava expo-
nencialment i anaven conformant un nucli urbà cada 
vegada més heterogeni. Quines activitats tenien lloc 
al poble? Algú sabia si passava quelcom a PsiP?

guillem deláS
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Residencial Palau 
Residència Geriàtrica 
 

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

Actualitat Residencial Palau 

La tardor a Residencial Palau i la Marató 

A Residencial Palau som solidaris. Com cada any per aquestes dates ens preparem per 
col·laborar amb la Marató de TV3. Hem fet el calendari de Residencial Palau 2020, els 
beneficis de la venda d’aquest calendari solidari és donaran a la Marató que aquest any 
està dedicada a les malalties minoritàries. T’esperem a Residencial Palau amb el teu 
calendari solidari i la loteria de Nadal!  

Les malalties minoritàries, 
també anomenades rares, 
són les que afecten entre 
un 6% i un 8% de la 
població. Es calcula que al 
món n’hi ha més de 7.000. 
La majoria de malalties 
minoritàries tenen una 
base genètica, afecten a 
diversos òrgans i sistemes 
del nostre cos i provoquen 
una discapacitat 
intel·lectual o física. 

La complexitat de la 
majoria de malalties 
minoritàries fa que 
requereixin una atenció 
multidisciplinària amb 
professionals de diferents 
especialitats mèdiques, una 
gestió de cas per 
infermeria, suport 
psicològic i també de 
treball social. 

En tractar-se de malalties 
amb pocs pacients, la 
recerca finançada amb fons 
públics esdevé, molt sovint, 
la via principal pel 
descobriment de nous 
fàrmacs, i la sanitat pública 
constitueix el marc que 
ofereix al ciutadà l’accés a 
una medicació d’alta 
complexitat. 

A Residencial Palau som 
solidaris amb les malalties 
minoritàries. 

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

A Residencial Palau vivim la 
vida intensament. 

Podeu veure les fotos a la 
nostra pàgina de Facebook: 

www.facebook.com/residencialpalau 

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

Gran show, gran club, gran afició

L'aposta de Generali 
és  sobre segur

L'Atlètic Club de Bàsquet Pa-
lau-solità i Plegamans va pre-
sentar el planter de la tempora-
da el dissabte 23 de novembre 
al pavelló Maria Víctor. Va ser 
un show dinàmic i divertit, pro-
duït i presentat per l'empresa 
Esport Music, i amb una grada 
plena de familiars bolcats en 
animar i aplaudir els protago-
nistes de la gala, el centenar 
de jugadors i jugadores que 
integren els 7 equips de l'ACB 
Palau aquesta temporada. 
 Durant una hora, de 20,00 a 
21,00, van desfilar pel parquet 
del pavelló des dels menuts del 
Premini fins al primer equip del 

club, el de categoria Sots21. 
L'acte va comptar amb la 
presència també de l'alcalde i 
regidor d'esports, Oriol Loza-
no, i dels regidors Jordi Plaza, 
Eva Soler, Ignasi Fargas, Marc 
Sanabria i Giovanna Sánchez. 
El presentador de la gala va 
aprofitar la presentació de 
cada equip per plantejar reptes 
als jugadors i jugadores, i així 
vam poder gaudir de tirs lliures, 
triples i fins i tot algun intent de 
cistella des de mig camp.
 Dos moments destacats van 
ser la presentació, per part dels 
xavals del Mini, del decàleg de 
normes de La Gran Afició, la 

campanya  de l'ACB Palau 
per fomentar el respecte i 
el bon comportament a les 
grades. Els nois van anar lle-
gint cadascuna de les màxi-
mes i van ser aplaudits força 
per la grada.
 Encara més grans van ser 
els aplaudiments per les noies 
del junior femení, que van 
aprofitar la proximitat del 25-
N, Dia Internacional per l'Elimi-
nació de la Violència contra les 
Dones, per llegir missatges de 
condemna contra la violència 
masclista i de reivindicació de 
llibertat, seguretat i igualtat. 
 La presentació va acabar 

amb la foto de família on ju-
gadors, tècnics i directius van 
posar en una imatge que dóna 
idea de la força i empenta 
d'aquest club.

Quan el mes passat la firma 
d'assegurances Generali va 
renovar el seu patrocini amb 
l'equip d'OK lliga femeni del 
HC Palau tothom tenia clar que 
era una aposta sobre segur. I 
és que les noies del Generali 
HC Palau estan intractables en 
aquest nou començament de 
temporada. Són líders imba-
tudes en la Lliga, van primeres 
del seu grup de la Copa d'Eu-
ropa, també sense perdre cap 
partit, i estan ja classificades 
per la Copa de la Reina.
El secret d'aquest èxit el va 
resumir Javier Aguirre de Car-
cer, director de comunicació 
de Generali, durant la signa-

tura del nou conveni de col·la-
boració, quan va afirmar que 
"aquest acord simbolitza la 
confiança que, any rere any, te-
nim amb aquest equip femení, 
que ha demostrat representar 
el compromís, la constància i la 
companyonia d'aquest esport, 
valors pels quals apostem a 
Generali. És un orgull ser pa-
trocinadors d'un equip guan-
yador que també està deixant 
constància de la seva enorme 
qualitat a Europa".
 Aquesta serà la setena tem-
porada que la companyia as-
seguradora patrocina les lleo-
nes, que treuen precisament 
el sobrenom del logotip de 

Generali. A l'acte de renovació 
hi van ser presents, a més del 
mencionat Javier Aguirre, Juan 
Ribas director d'organització 
territorial de Generali i Fran-
cesc Duran director gerent de 
Duran & Molins Agència d'As-

segurances, SL. Per part del 
club, el president Joan Colo-
mer i el vicepresident Fran Àl-
varez, així com l'alcalde i regi-
dor d'esports de l'Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, 
Oriol Lozano. 

ACB PALAU

HC PALAU
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Dos palauencs despunten en 
el mon del fitness profesional

FISIOCULTURISME

La parella formada per Beatriz 
Tinoco i el palauenc José Ma-
ría Aige han participat molt ac-
tivament en la temporada 2019 
de fisioculturisme. Els dos han 
assolit excel·lents puntuacions 
en tots els torneigs als quals 
s'han presentat, arribant, en el 
cas del José María, al segon 
lloc del campionat d'Espanya 
en les categories clàssic sènior 
i clàssic màster. El palauenc va 
aconseguir quedar primer en 
la copa catalana i en el cam-
pionat interterritorial d'Andorra, 
entre d'altres. 

 En el cas de la Beatriz va 
aconseguir la seva millor clas-
sificació de l'any al quedar ter-
cera de promeses a Girona, en 
categoria bikini fitness senior. 
Va participar també en la Copa 
Catalana (cinquena classifica-
da) i en el Trofeu Comtal, on 
va quedar també en cinquena 
posició. Els dos atletes estan ja 
preparant la temporada 2020, 
en la que tenen previst pre-
sentar-se a la Arnold Clàssic i, 
en el cas de José María Aige, 
concòrrer a la preselecció del 
mundial de culturisme.

Classes sobre rodes

Passejant entre 
monuments 
naturals

SKATERS

EXCURSIONISME

GUILLEM DELÀS -- Tots els dis-
sabtes de novembre, de 
10:00  h a 13:00,  s'ha realitzat 
un taller dirigit a joves de PsiP 
que volen ser formadors d'ska-
te i d'scooter. La formació ha 
estat a càrrec de Lola Altoza-
no, patinadora amb una llarga 
trajectòria i molta experiència.  
L'objectiu era formar joves pro-
fessors de la taula sobre rodes, 
però també dinamitzar l'Skate 
Park, creant una associació al 
voltant d'aquest esport per po-
der incloure el municipi dintre 
de la roda de competicions re-
gionals i estatals. Les classes, 
a més de comptar amb mè-
todes per a l'ensenyament de 
l'esport, també es van centrar 
en tècniques de primers auxilis 
i coneixements sobre promo-
ció i gestió de competicions.
 Durant la primera sessió, 
aquest redactor els va servir 

com a prova pràctica: els joves 
havien d'ensenyar com anar en 
scooter a una persona que mai 
abans havia tingut cap contac-
te amb aquest esport. També 
s'hi va apuntar el Jaume, dina-
mitzador de l'espai Jove l'Es-
corxador i educador social. 
 La segona tasca va ser dina-
mitzar l'Skate Park. Aprofitant 
que hi havia un grup de nois i 
noies anant amb skate i scoo-
ter, que no tenien res a veure 
amb el taller, els assistents van 
organitzar activitats en petits 
grups utilitzant el mobiliari de 
l'espai. Tot i que es tractava de 
la primera classe, es va crear 
una dinàmica i cohesió de grup 
força sòlida. Abans de donar la 
sessió per finalitzada, Lola va 
fer una rotllana amb els futurs 
formadors per acabar de com-
partir experiències i reflexionar 
sobre tot l'après.

El Centre Excursionista de Pa-
lau-solità i Plegamans (CPE-
SIP) va organitzar el dissabte 
16 de novembre una excursió 
a la fageda de la Grevolosa, un 
dels boscos més espectacu-
lars de Catalunya. Lluny de ser 
una activitat complicada com 
les que de vegades plantegen 
els socis més experimentats, 
aquesta va ser una sortida apta 
per a tots els públics.
 La proposta va reunir un 
grup de 12 excursionistes, 
que van dedicar 5 hores a re-
córrer 10 quilómetres pels ca-
mins d'aquest fantàstic indret, 
situat al terme municipal de 
Sant Pere de Torelló (Osona). 
Al bosc de la Grevolosa s'hi 
poden admirar arbres de més 
de 300 anys, alguns catalogats 
com a monumentals.
 Per desembre, el CEPSIP 
prepara una escapada una 
mica més exigent, però igual-
ment assequible per a la majo-
ria d'aficionats a la muntanya. 
Es tracta d'una matinal al cim 
de la Mola, des del Santua-
ri de les Arenes, per la canal 
de Santa Agnès. És una ruta 
circular, d'unes 5 o 6 hores 

de durada, a la que cal portar 
roba d'abrigar, esmorçar i be-
guda. El nombre de places per 
és limitat a 40 persones. Per 
apuntar-s'hi cal tenir llicència 
de muntanyisme, però en cas 
de no tenir-ne, el club en pot 
expedir de temporals. El trans-
port fins a la sortida es farà en 
cotxes particulars. 
 L'excursió, batejada com 
'Cepsip Pre-Torronenca Nadal 
2019', està prevista pel diu-
menge 15 de desembre. El di-
mecres anterior es farà una re-
unió de preparació al taller 2 de 
Can Cortès, a les 21.00 hores. 
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Pàdel contra el càncer Escola de 'cracks'
TORNEIG SOLIDARI FC PALAU

El dissabte 9 de novembre 
les pistes de pàdel del Club 
de Tennis Palau van acollir el 
1r Torneig Solidari en favor 
de l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya (AFANOC). Des de 
les 9 del matí fins les 8 del ves-
pre, 25 parelles van disputar 
partits de 20 minuts fins confi-
gurar el quadre final. La jorna-
da va transcorre en un ambient 
festiu i lúdic, i la recaptació ob-
tinguda a través del preu d’ins-
cripció dels equips es va arro-
donir amb sorteigs i venda de 
merchandising de l’AFANOC. 

Com a complement, a les 
17.00 es va poder gaudir d’un 
partit d’exhibició a càrrec de 
quatre jugadors professionals 
del World Padel Tour. Dani Lu-
que i Dani Mora, organitzadors 
del torneig, es van mostrar sa-
tisfets tant del nivell de partici-
pació com de l’ambient acon-
seguit. També es va comptar 
amb la presència de dos re-
presentants de l’AFANOC, que 
van animar a repetir l’experièn-
cia, cosa que sembla que així 
serà donat l'èxit d’aquesta pri-
mera convocatòria. En total es 
van recollir 1.050 euros. 

El FC Palau ha recuperat aquest 
any l'escola de futbol per a debu-
tants, una idea que ja s'havia pro-
mocionat fa anys però que s'ha-
via deixat perdre. Per arrancar-ho 
amb força Francesc Garcia, pre-
sident del club, ha decidit que 
l'escola sigui gratuïta per a tots els 
nens i nenes nascuts el 2014, el 
2015 i ell 2016. 
 La proposta ha quallat entre els 
pares i mares palauencs aficio-
nats al futbol, ja que en poques 
setmanes si han apuntat 12 nens. 
Els 12 futurs 'cracks' entrenen ja 
dos cops per setmana, de 6 a 7 
de la tarda, els dimarts i el dijous. 

De moment estan jugant partits 
amistosos contra equips com La 
Llagosta o el Castellar, que tenen 
també escola de futbol, però el FC 
Palau ja ha demanat una llicència 
de premini a la Federació Catala-
na per poder inscriure els nens a la 
lliga regular del Vallès. 
 Amb iniciatives com aquesta 
i com la de l'equip femení, que 
també s'ha presentat aquesta 
temporada, Garcia vol impulsar la 
pràctica del futbol a casa nostra i 
aposta pels talents més joves per 
fer pujar al club, poc a poc, fins a 
categories superiors del futbol ca-
talà.

LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Bicicletes

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 /  Pedro Mohedano -  Abandonada

2n classificat /  J. Mª. Manteca
Mobilitat urbana

3r classificat /  Oscar Fillolao
Rural bike

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

L'única condició per al tema d'aquest mes, "Bici-
cletes" era que sortís totalment o parcialment una 
bicicleta, sense necessitat de ser la protagonista. 
S'han presentat fotografies originals de bicicletes 
abandonades o aparcades en llocs pintorescs, i 
s'han aconseguit efectes bonics amb la tècnica 
d'escombratge o amb edició elaborada.
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Cursos
Cursos de català 
Cursos bàsics, tallers de llengua, grups de conversa i 
cursos semipresencials

Noves inscripcions del 9 al 17 de desembre.

Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 12 h. 
Tardes: dilluns 9 i dimecres 11 de 16 a 19 h. 
Lloc: Masia Can Cortès. Organitza: Consorci per a la 
Normalització Lingüística i Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Curset de sardanes tardor/hivern
1 cop al mes. Principiants, petits i grans. 
Preu:Gratuït
Lloc: IES Ramon Casas i Carbó. 
Dissabte 30 novembre, dissabte 7 de desembre. 
Organitza: Agrupació Sardanísta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

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

Exposicions
Exposició fotogràfica: Piezas de puzzle
A càrrec d'Òscar Fillola. Inauguració: dijous 12 de 
desembre a les 19 h. Exposició: del 12 de desembre al 27 
de gener de 2020, de dilluns a divendres 10 a 14 h i de 16 
a 21 hores

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

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

Diumenge 1
12 h │Teatre de la Vila
Espectacle familiar 
Embrossa’t Cia Addaura 
Teatre Visual. 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 de Palau-solità i 
Plegamans, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya

Dimarts 10
17.30 h │Masia de Can Cortès
Club lector els detectius 
LaTina a Montserrat d’Araceli 
Segarra. Organitza: Biblioteca 
Municipal

Dimecres11
8 h │Masia de Can Cortès
Viatge: El Prenadal a Platja 
d’Aro. Hotel La Terrassa. 
Preu: 52 €. Pagament: Casal 
de la Gent Gran els dies 2 i 3 
desembre. 

Divendres 13
18.30 h │Masia de Can Cortès
Club lector Llegim junts.  
Conte de Nadal de Charles 
Dickens. Organitza: Biblioteca 
Municipal

Dissabte 14
17.30 h │Sala Polivalent
Ball de Tarda a càrrec de 
Joan Badia. Ball de Gala. 
Preu: 4€ (socis/es del Casal 
de la Gent Gran: 3€). 

agendacultural
Entrades a la pista de gel: 3 €
per persona i sessió de 30
minuts amb patins inclosos.
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Dijous 19
20 h │Masia de Can Cortès
Club de lectura adults
El susurro de la Caracola de 
Màxim Huerta. Organitza: 
Associació Taller de les Arts 
amb la col·laboració de la 
Biblioteca Municipal

GENER

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

desembre2019

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

Organitza: Casal de la Gent 
Gran amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Del Dissabte 14 al 
Diumenge 29
Pista de Gel Sintètic
Plaça de Ca l’Estruch
Dies 14 i 15 de desembre:
matins de 10,30 h a 14 hores i
tardes de 16,30 a les 21 h.
Del 16 al 20 de desembre:
tardes de 16,30 a 21 h.
Del 23 al 29 de desembre:
matins de 10,30 h a 14 hores i
tardes de 16,30 a les 21 h.
Compra als comerços adherits
a la campanya i aconsegueix
la teva invitació.

Pista de Gel sintètic

Compra als comerços  adherits a la campanya i
aconsegueix la teva invitació.

HORARIS

Dies 14 i 15 de desembre  
matins de 10.30 h a 14 h 
tardes de 16.30 h a les 21 h

Del 16 al 20 de desembre
tardes de 16.30 h a 21 h

Del 21 al 29 de desembre  
matins de 10.30 h a 14 h 
tardes de 16.30 h a les 21 hEntrades a la pista de gel:

3 € per persona i sessió 
de 30 minuts  amb patins inclosos

DEL 14 AL 29 DE DESEMBRE · PL. DE CA L’ESTRUCH

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. 

BUSCO TRABAJO para cuidar personas ma-
yores, limpiezas de casas o canguro. Ten-
go libres martes, miércoles y jueves.Tengo 
experiencia. 632 468 190. Johana
SE OFRECE chico de 22 años para trabajos 
de reformas y pintura. 642568034. Daniel.
SE OFRECE señora para limpieza en el ho-
rario de la tarde con experiencia y referen-
cias.comunicarse al 643 286 136. Nancy
SE OFRECE chica española para limpieza 
y plancha con experiencia de mas de 20 
años con vehículo propio y referencias 
697 744 861 Elena
SE OFRECE chica responsabl para cuidar 
personas adultas, para hacer sus com-
pras o pasear. Disponibilidad inmediata. 
662074282 Lili
SE OFRECE auxiliar de servicios, con expe-
rencia y referencias en casas, y cuidados 
de niños. Tel 642 767 728 Carolina
SE OFRECE chica para cuidado de niños.
Disponibilidad horaria. Tel 642 768 719. 
Florencia.
SE OFRECE Señora extranjera para toda 
clase de tareas: niñera, acompañante, 
cocina, organización de fiestas y eventos, 
etcétera. 671 303 838 Julia.
SE OFRECE Jóven de 25 años, músico, de 
buena apariencia como mozo de bar o ta-
reas similares. 671 303 838. Agustín.

S'OFEREIX Sra per cosir, fer arreglos de 
roba o feines de costura a casa. 93 864 
81 72. Asunción.
SE OFRECE Chica seria y responsable para 
refuerzo escolar, cuidado de niños o adul-
tos, limpieza, camarera o dependienta. 
Interna o externa. 632 053 831. Sabrina
SE OFRECE auxiliar administrativa con ex-
periencia y en activo para días puntuales 
o por horas para realizar todo tipo de ta-
reas administrativas. 687575926. Isabel
BUSCO TRABAJO para los fines de semana, 
para cuidado de personas mayores. Julia.   
652327631
SE OFRECE carpintero para reparaciones 
de todo tipo de muebles y colocación de 
parquet. José 644 554 318
SE OFRECE chica venezolana de 25 años 
para limpieza en casa, cuidar niños o ma-
yores, pasear perros. 603 623 582 Ale-
jandra
SE OFRECE chica para cuidar niños o lim-
pieza. Responsable y con experiencia.
Amplia disponibilidad. 671 312121 Valeria
SE OFRECE Sra con disponibilidad inmedia-
ta, con conocimientos de enfermeria, para 
el cuidado de niños y adultos mayores, o 
limpieza por horas. Diana 631783864
SE OFRECE Sra de Palau para acompañar 
niños al colegio. Inma. 652 885 156 
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, con 
experiencia en limpieza y plancha. Puntual 
y responsable. Margarita. 664 533 482
MESTRA amb molta experiència fa classes 
de repàs per nens i nenes d'E. Infantil i 
Primària. Isabel. 676024525.
SE OFRECE Chica para cuidar gente mayor 
o para tareas de limpieza del hogar. Vilma 
612279375
SE OFRECE chica con experiencia para ha-
cer limpieza de casas, oficinas y locales 
o de ayudante de cocina. 603820710. 
Svetoslava
SE OFRECE chica de 24 años para trabajar 
por horas; experiencia: limpieza, cuidado 
de personas mayores. Disponibilidad de 
9:30 a 16:00. Josselin. 688 414 775
SE OFRECE chica con experiencia en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. 
Por las tardes. Cindy. 688 40 28 33
S’OFEREIX professora d’anglès per fer 
grups de conversa. Tots els nivells. Si 
vens sol, et buscaré grup. Horaris a con-
venir. Helena - 629979057
SE OFRECE Chica responsable con cono-
cimientos de enfermeria, para cuidado de 
personas adultas o niños, o tareas de lim-
pieza. 633 485 646.
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 

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

PUBLICITATPETITS ANUNCIS



Organ  itzen:

   Col·la  boren:
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. 

CLÀSSICS & RITMEDiumenge, 15 de desembre. 12.00 hVine a la plaça Ernest Lluch, vine a ballar al ritme de Condombe Bantú i fes un tomb pel poble en un cotxe clàssic

EL QUINTO SOLIDARI

Dissabte, 14 de desembre. 21.30 h

A la sala principal de L’Escorxador 

passaràs una bona estona provant sort i 

qui saps si la teva solidaritat tindrà 

premi. Molts regals i sorpreses per tothom. 

FIDEUÀ SOLIDÀRIADiumenge, 15 de desembre. 14.00 hPlaça de Ca l’EstruchLa solidaritat també es pot exercir fent un bon àpat. Apunta’t a la fideuà solidària per la Marató. 
Compra el teu tiquet de 7 euros. Places limitades. 
Venda de tiquets per avançat als següents co-merços: Quiosc Roser, Llenceria Selmy, Pipa Pub i 
Perruqueria Mireia. També el mateix dia a la Porxada

I MOLTES COSES MÉS
Diumenge, 15 de desembre, durant tot 
el dia a la plaça de Ca l’Estruch
Vermut solidari, crossfit, sardanes, gegants, flamenc, zumba, , country, ball de gitanes, 
concurs de tirar pinyols d’oliva, jocs per la quitxalla, proves d’habilitat promogudes per 
les entitats, associacions i clubs esportius del poble.

Palau-solità i Plegamans serà més 
solidari que mai. Entitats, associa-
cions, clubs i comerços del poble  
posen el seu granet de sorra per 

recollir fons per LA MARATÓ, que 
aquest any dedicarà els fons 

recollits a la investigació de les 
Malalties Minoritàries. No et 

quedis a casa, surt i fes la teva 
aportació. Estigues pendent de les 

xarxes socials, segueix l’etiqueta 
#PsipAmbLaMarato 

per no perdre’t cap detall.   

XOCOLATA CALENTA

Diumenge, 15 de desembre. 10.30 h

Plaça de Ca l’Estruch
Comença el dia amb energia amb

 una bona xocolata calenta mentre 

veus com patinen els nens a la pista 

de gel de la Porxada.

ANIMA’T, 
PARTICIPA 

I FES EL TEU 
DONATIU

7€

#PsipAmbLaMarato

 14 i 15 de desembre .



¡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!


