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Roque Lucas (Medicina Gral.)  23
TAXIS
Radio Taxi Palau  5
Taxi Palau-solità i Pl (Xavier)        5
Taxi Palau (JM Aguilar)   5
TERÀPIES NATURALS
Shizen 45
VALLES DE PVC
Vallas de PVC  29
VETERINARIS
Centre Veterinari Palau    39
VetPALAU  -

Palau Informatiu a primers de mes als següents quioscos col·laboradors:
QUIOSC PAVELLÒ. Pg. de la Carrerada, 54. Tel. 93 864 35 40
QUIOSC ROSER. Pg. de la Carrerada, 12. Tel. 93 864 43 85

Si desitja anunciar-se o publicar a Palau Informatiu, haurà de lliurar-nos els originals 
abans del dia 23 de MAIG

TOT PER AL TEU BEBÉ - PUERICULTURA
Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16,30 a 20 h

Dissabtes de 10 a 13,30

Farmàcies de guàrdia a Palau-solità i Plegamans
De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte 

el mes d’agost). Els caps de setmana de 9h a 22h consulteu el següent calendari:

Truca'ns per al que necessitis
Els millors 

preofessionals titulats, 
sempre amb tu!

93 158 08 05 662 65 25 77
URGÈNCIES 24 H / 365 DIES 

Aconsegueix el teu objectiu
Reeducació alimentària
Dietes personalitzades
Tractaments Corporals

cosmètica 
ecobiològica

C/ Comerç, 8 - Palau-solità i Plegamans - 93 010 18 92 / 625 906 726
nua.estetica@gmail.com

N U A
N ú r i a  M a ñ a s

Estètica & Nutrició

FEM LLISTES DE NAIXEMENTCONSULTA'NS CONDICIONS
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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

By Cristina Jiménez Rafael 

Matrícula oberta d'anglès
curs 2019-2020

Al maig, després del pol·len, 
netegem nosaltres

trucan’s i t’informarem

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

maig 2019maig 2019

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 
persona que l’envia. Les cartes sig-
nades per col·lectius han de dur al-

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

I més amargades
Agraïment al centre Veterinari Sanivet

Suport a la caça

Al Parlament de Catalunya han passat diputades i diputats 
més o menys brillants, més o menys amables, més o menys 
empàtics. I tots, fins el més cara-girat o poca-solta, el dia 
que passen a exdiputat, el dia de la seva última intervenció 
en una sessió plenària volen semblar més amables del que 
han sigut, i els altres diputats els ho posen fàcil. Ells i elles 
deuen pensar que així com és molt important la primera im-
pressió que reps d'una persona, també ho és l'última. Volen, 
d'alguna manera "apujar nota" a ultimíssima hora.
 Acaba una etapa rellevant i clau en la seva vida professio-
nal i personal. El ritual és molt semblant en la majoria dels 
casos. Un bon dia comencen els rumors (és que m'han dit 
que...), a poc a poc ja és notícia, i els companys de tots 
colors, els aturen pels passadissos. Van fent aquells cafès 
pendents de tu a tu amb molts altres diputats. I ja més gre-
gàriament, dinars, soparets, homenatges i fins i tot algun re-
coneixement, ja sia merescut o adulador.
 I arriba el dia definitiu, demanen caixes de cartó i es dedi-
quen a buidar calaixos i estanteries, en la soledat del despa-
tx. I sonen els timbres de l'hemicicle, la sessió està a punt de 
començar. Els companys de Grup Parlamentari els cedeixen 
la intervenció en el punt de l'ordre del dia que sigui més ama-
ble, més de consens, on puguin, en els últims minuts del seu 
temps de faristol, adreçar unes paraules a la cambra. Unes 
paraules de reconfort, d'agraïment i fraternitat, que amb una 
manera més o menys sincera, creïble i interessada, adrecen 
a tots els diputats, a la Mesa i als servidors públics de la 
casa. Fins i tot hi ha hagut alguna llagrimeta galta avall o 
algun sanglot coll amunt. Seguidament i amb la solemnitat 
que impregna el moment, el diputat o diputada en qüestió, 
refà el plec de papers que ha anat escampant, els pica dues 
o tres vegades sobre la fusta del faristol i entre aplaudiments 
se'n torna al seu ascó a seure-hi per últim cop.
 Aquest relat ha estat vàlid durant molts anys, però aquesta 
inèrcia es va trencar el dijous, onze d'abril quan la Cap de 
l'Oposició, la primera de llista més votada en les últimes i 
imposades eleccions va parlar per últim cop a la cambra.
 Va fer l'actuació més agra, més carregada de bilis i man-
cada d'educació de les que es recorden al Parlament. Va 
mostrar esperpènticament el seu ridícul trofeu, un grapat de 
llaços grocs suposadament arrencats per ella, va faltar el 
respecte a la Mesa, al Govern, a tot l'hemicicle, i fins i tot a la 
tan cloquejada "majoria silenciosa". Semblava que anava a 
saltar per damunt del faristol. Cridant, fent fum i soroll, obs-
taculitzant, menystenint i mentint més que mai.
 I va marxar del Parlament, tal com havia entrat, no ha-
vent fet mai política, ni havent fet mai d'oposició. I en acabat, 
quan ella va tenir el pap ben buit i jo la pipa ben plena, em va 
venir a la memòria la frase que, segons Serafí Soler "Pitarra", 
el rei Jaume va dedicar-li com a comiat a la Infanta de Sicília, 
el dia que la seva Nau salpava de retorn a Palerm, i obro co-
metes: "Bon vent pel cul, Senyora! I a reveure si a Déu plau".

SilveStre entredàlieS

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

Quan, com és el meu cas, s'estima als animals, i en tenim a 
casa, és primordial trobar l'ajut de mans expertes.
 Fa més de vint anys que compto amb els vostres serveis i 
sempre heu estat impecables. Sou experts especialistes en ani-
mals de companyia. Els tracteu amb cura i estimació. Sabeu, en 
cada moment, quines són les seves necessitats i sempre ho feu 
amb dedicació i entusiasme.
 És per això que, quan va arribar a casa meva una gateta 
abandonada, molt mansoia i bonica, m'hauria agradat poder-la 
adoptar, però el fet de tenir una gossa a casa, acostumada a ser 
"La protagonista", feia dubtar de si seria el millor per la gateta.
 Vaig contactar amb vosaltres, i com no podia ser d'altra ma-
nera, vàreu trobar la millor solució per a tots. No tan sols li vàreu 
proporcionar les atencions mèdiques que li calien, sinó que li 
trobàreu una casa on estarà cuidada i mimada com a mi m'hau-
ria agradat fer-ho.
 Puc dir, amb total convicció, que la frase que encapçala el 
vostre Centre: "La teva mascota, com si fos nostra", és ben 
certa i us fa justícia.
 Quedo molt agraïda.

AnnA C.

La Societat de Caçadors l'Alzina vol agrair als partits polítics que 
van recolzar l'activitat cinegètica al nostre municipi, com una 
tasca social i necessària en el control poblacional d'espècies 
com el senglar. PSC, Guanyem Palau i el PP van fer possible que 
el ple de l'Ajuntament aprovés la moció, presentada per Ciuta-
dans i promoguda per la societat de la qual sóc el president, a 
favor de l'activitat cinegètica. Aprofitem aquesta bona notícia 
per destacar el nostre compromís ferm amb aquest Ajuntament 
en prevenció accidents de trànsit i de danys a l'agricultura en  
propietats privades .

JoAquím ZArZoSo
PreSident de lA SoCietAt de CAçAdorS l'AlZinA i de lA FederACió 
CAtAlAnA de CAçA A BArCelonA.
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Consulti les nostres ofertes!!!

- Pressupost sense compromís
- Instal·ladors autoritzats aire condicionat domèstic
- Diverses marques i models
- Ens adaptem a qualsevol tipus d’instal·lació
- Càlcul per poder demanar la potència adequada en 
cada cas
- Càrregues de gas, desinfecció, neteja de filtres i 
posada a punt

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

Josep Rodoreda i Santigós (Barcelona, 13 
de febrer de 1851 – Buenos Aires, l'Argen-
tina, 9 d'octubre de 1922) fou un músic i 
compositor català, fill de Ramon Rodoreda 
i Bonifaci, de Valls, i d'Antonia Santigós de 
Barcelona.
 El fet que el mestre Rodoreda marxés a 
l'Argentina el 1906, contractat pel Conser-
vatori Thibaud-Piazzini de la capital gauxa, 
es deu precisament perquè aquí a la seva 
terra, ell creia que no se li apreciava la seva 
tasca musical; si avui pogués veure com se 
li està reconeixent la seva feina, de ben se-
gur que es penediria de la seva escapada 
a un altre país, on hi va morir i on potser 
tampoc va acabar de ser feliç del tot.
 Va compondre quasi quatre-centes 
obresde diferents gèneres, moltes d'elles 
guardonades als diferents certàmens on 
va participar. La seva obra més cèlebre és 
el Virolai de la Mare de Déu de Montserrat 
(1880), conegut popularment amb el nom 
de Virolai, amb lletra de mossèn Cinto Ver-
daguer. En morir Josep Anselm Clavé el 
1874, Rodoreda continuà la seva tasca.
 Va estudiar música a l'Escolania de Nos-
tra Senyora del Remei a Barcelona, sota la 
direcció de Nicolau Manent. Fou professor 
de piano del Conservatori del Liceu del 
1875 fins al 1883. Va ser mestre director de 
la Societat Coral Euterpe del 1876 fins al 
1886. El 1878 fou nomenat membre nume-
rari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona. El 1886 fou nomenat director 
de la recentment creada Banda Municipal 
de Barcelona i el mateix any de la també 
nova Escola Municipal de Música de Bar-
celona. El 1898 marxà a Donostia per a po-
sar-se al davant de la banda Municipal de 
la capital Donostiarra. A principis del segle 
XX estava en la capital d'Espanya com a 
professor tenint entre els seus alumnes al 
basc José Maria Beobide Goiburu. Vers el 
1906 es traslladà a Buenos Aires per fer-se 
càrrec de la direcció artística i de les cà-
tedres i conferències sobre teoria superior, 
harmonia i composició del Conservatori 
abans esmentat, on va ser professor de qui 
més tard seria un gran estudiós del folklore 
argentí Manuel Gómez Carrillo, sense obli-
dar la composició i la crítica musical, fins a 
la seva mort, el 1922.
 Com a wagnerià, va formar part de la 
delegació catalana del Patronatverein de 
Bayreuth, delegació presidida i representa-
da per Joaquim Marsillach; aquest Patronat 
del festival de Bayreuth havia estat creat 

per Richard Wagner 
per a sufragar el cost 
de l'estrena de Parsi-
fal.

EL VIROLAI
L'any 1880, l'any del 
Mil·lenari de Mont-
serrat, Rodoreda 
va ser el guanyador 
del concurs musi-
cal que es va ce-
lebrar per comme-
morar les festes. 
Al concurs si pre-
sentaren 68 parti-
tures. S'havia de 
posar música al 
Virolai que havia 
escrit Jacint Verdaguer. Realment 
el Virolai de Rodoreda no es convertiria en 
un símbol fins ben entrat el segle XX i a par-
tir d'aleshores esdevindria no només signe 
d'espiritualitat, sinó també de catalanisme.

 De l'àmplia producció de Rodoreda des-
taquen el poema simfònic La Primavera 
(1883) sobre elements tradicionals cata-
lans, i on per primera vegada s'insereixen 
en una gran formació orquestral, la tenora, 
el flabiol i el tamborí, li segueix en la mateixa 
línia d'elements tradicionals catalans l'obra 
simfònica Pàtria, després ja vindrien l'Him-
ne de l'Exposició Universal de Barcelona 
(1888), l'oratori 'Las siete palabras' i l'idili 
dramàtic La nit del bosc amb text d'Ape-
l·les Mestres (1883), per a solistes, cor i 
orquestra. Deixà també alguns escrits en 

els quals es mostrà wag-
nerià fervent.
 El seu fons es conserva al Centre de 
Documentació de l'Orfeó Català. El fons 
integra 150 partitures, 141 d'elles són ma-
nuscrites i la resta són impreses. També 
acompanya el fons 2 llibres d'òpera. El to-
tal d'obres que el conforma són del mateix 
compositor que dóna nom al fons, la majo-
ria d'elles autògrafes. Del repertori musical 
que es troba entre el seu fons cal destacar 
música religiosa com misses, himnes, Te 
Deum, però també hi ha prou peces sobre 
folklore basc, òperes, cançons i diverses 
composicions per a banda.

rAFAel oliver d’AmiCS de lA múSiCA ClàSSiCA 
de PAlAu-Solità i PlegAmAnS

APUNTS D’HISTÒRIA

Josep Rodoreda, compositor d'un 
himne per l'eternitat

Josep Rodoreda i 
Santigós. Al costat, la 

seva partitura més 
famosa.
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Mantenir una ment activa i
conservar la memòria

LA CONSULTA

Amb els anys tots anem per-
dent agilitat mental i memòria. 
Per mantenir-les cal exerci-
tar-les, igual que s’exercita 
un múscul perquè estigui fort. 
Esculli les activitats mentals 
en funció dels seus gustos i 
possibilitats.

MANTINGUIS ACTIU:
Realitzi diàriament alguna 
afició, activitat d’oci, activi-
tat professional o de la casa,  
etcètera:
a. Assisteixi a classes d’algun
tema que li interessi: cuina, 
mecànica, escacs, mus,
mecanografia.
Cursos de la seva professió o 
diferents de la seva activitat
habitual. Aprengui a llegir i a 
escriure, graduat escolar, idio-
mes...
b. Aprengui noves aficions: 
punt, ganxet, macramé, 
ceràmica, pintura, fotogra-
fia. Bricolatge, restauració de 
mobles. Tocar un instrument 
musical, aprendre cant. Utilit-
zar un ordinador,...

c. Realitzi activitats fora de 
casa: veure exposicions, pa-
rades. Cantar en una coral,
tocar en un grup. Ioga, gim-
nàstica, petanca. Excursions, 
passeigs per llocs diferents 
dels habituals.
d. Participi en activitats so-
cials: festes populars, cam-
panyes solidàries, col·labori
amb altres persones que pu-
guin necessitar la seva ajuda. 

Organitzi trobades amb amics 
o la família.
e. Llegeixi habitualment algun 
llibre i/o premsa. Escolti la rà-
dio. Escrigui un diari o poesia, 
col·labori en alguna revista...
f. Miri poca televisió. Mentre 
veu la televisió pot emocio-
nar-se (plorar, riure, enfa-
dar-se...), però la capacitat de 
pensar disminueix.

PORTI UNA VIDA SANA:
a. Descansi el que necessiti.
b. Faci exercici: caminar mitja 
hora al matí i a la tarda, anar 
en bicicleta, nedar, ballar o 
cuidar el jardí o l’hort.
c. Mengi de forma sana.
d. Eviti el tabac i l’alcohol.

CONTROLI LES SEVES
PREOCUPACIONS:
a. Aparqui els seus problemes 
mentre altres li parlen, escolti 
amb atenció i interès veritable 
i recordarà millor el que li han
dit.
b. Procuri solucionar els seus 
problemes, preocupacions, 
ressentiments, etc. No els 
doni més atenció de la que es 
mereixen.
c. Procuri controlar la seva an-
goixa.
d. Faci relaxació sempre que 
pugui.

NO HI HA CAP PASTILLA QUE 
AUGMENTI LA SEVA AGILITAT 
MENTAL. Posi data al canvi 
d’actitud.

Autora: Lurdes Alonso. Revisió científica i editorial: Roger Badía i 
Lurdes Alonso. Correcció lingüística: Sigrid Iglesias
Il·lustracions: Verónica Monterde. Podeu trobar més concells a la 
web www.camfic.cat

Ausolan, empresa de restauració col·lec-
tiva del territori, ha complert aquest mes 
50 anys, celebrant una història marcada 
per una de les mostres d'emprenedoria 
empresarial de la dona més rellevant al 
nostre país i pel seu model de gestió 
cooperativa com a factors essencials del 
seu desenvolupament.
 50 anys d'història que van 
començar el 1969, quan disset dones 
inconformistes van decidir lluitar pel seu 
dret a treballar després de casar-se; una 
lluita per la cerca del desenvolupament 
personal i la independència econòmica 
que s'ha mantingut fins avui.
 Qualitat, proximitat, esforç i in-
novació són els factors clau d’ un negoci 
d'especial sensibilitat, on cada dia es 
cuida al detall la seguretat alimentària, 
el disseny de menús variats i equilibrats, 
la selecció d'ingredients, la forma de 
preparació, així com el valor afegit que 
proporcionen les persones que ofe-
reixen el servei.
 
La Festa dels 50 anys: una experièn-
cia plena de regals solidaris, contes, 
teatre, balls, pinxos i somriures

Amb motiu de la celebració d'aquesta 
fita, Ausolan ha organitzat a diferents es-
coles de  Catalunya la Festa d'Aniversari 
on els nens i nenes han pogut gaudir de 
diferents activitats plenes de valors com 

el compromís, l'honestedat, la iniciativa, 
la participació i la cooperació.
 Gràcies a la cooperació, els 
nens han creat unes “Messanes”-les po-
mes d’ Ausolan,- com a regal per a tots 
els nens del menjador de la seva escola. 
La participació i la iniciativa han estat 
molt presents,  a través del conte de les 
Superàvies d’ Ausolan, una obra de teatre 
i la realització de dibuixos cooperatius.

 El dia de la Festa s’ha gaudit  d’una  “paradeta solidària” on 
els infants més grans han lliurat la “Messana” a la resta de companys a 
canvi d'un gran somriure d’agraïment i d’un esmorzar de germanor, amb 
pinxos com a protagonistes.
 Rosa Giné, Gerent d’Ausolan a Catalunya, comenta “volem 
agrair als nens i nenes que han participat i han gaudit amb nosaltres 
d'una data tan important i estem molt contents d'haver tingut l'oportu-
nitat de transmetre els valors per a incidir en l'organització d'una societat 
més justa, igualitària i cooperativa”.

www.ausolan.com
Pº del Ferrocarril, 339, 3r 1ª 08860 Castelldefels | 93 645 51 00

AUSolAN comPleIx 50 ANyS, Amb lA 
DoNA TRebAllADoRA I el cooPeRATIvISme 

com A PRoTAgoNISTeS

• La companyia, que 
va néixer el 1969, és 
la història de 17 dones 
avançades a la seva 
època que van propiciar 
un gran canvi social, la 
incorporació de la dona 
casada al món laboral, 
amb la igualtat de drets 
i oportunitats

• Amb la finalitat de 
celebrar el seu 50 
aniversari, Ausolan ha 
organitzat diferents 
activitats lúdiques a les 
escoles: una experiència 
plena de regals solida-
ris, contes, teatre, balls, 
pinxos i somriures 

Espai publicitari

CONSULTA GINECOLÓGICA
PALAU

Dr. T. Parra Parra
Núm Col. 17366

Dra. Maite Codina Nesple
Núm Col. 17655

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

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

Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
Concert amb les principals 
mútues

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

C/Pau Casals, 28 - Palau-solità i Plegamans
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Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Et convidem a 

descobrir els

SABORS 

NATURALS de

La nova gelateria 

on gaudiràs dels 

ICE CREAM ROLLS

fets al moment...

 ...i també granissats, 
orxata i gelats tradicionals.

AVINGUDA DIAGONAL, 41 
08184  PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

maig 2019

Menús de boda 
des de 65 euros

Contracta'l ara amb 
servei de DJ gratis

Gaudeix també 

del nostre buffet 

lliure. Som a 

C 59, Km 5,4 

Palau-solità i Plegamans

reserves 93 864 49 37

Gaudeix també 

del nostre buffet 

lliure. Som a 

C 59, Km 5,4 

Palau-solità i Plegamans

--Que hi conrees en les teves terres?
--Fem cereals i farratges, civades, al-
fals, ordi, favons, colza, blat de moro ... 
Hem de fer rotació de cultius per treure 
el màxim rendiment i fer una bona ges-
tió agrícola. En el cas de la zona forestal 
és diferent. No es treu rendiment, només 
fem el manteniment mínim del bosc per-
què estigui en condicions. Antigament el 
bosc era una font d'ingressos, però ara 
en l'actualitat té molt poc valor.

--Com és la convivència amb la gent que 
simplement bé al bosc a passar una estona 
passejant o gaudint de la natura? 
--Veure la gent que passeja i respecta el 
bosc és bonic, el problema és quan la 
gent hi tira brossa, o s'estiren al prat pen-
sant-se que és gespa, o entren als camps 
amb vehicles a fer ral·lis Moltes vegades hi 
ha un desconeixement de les feines que 
hi ha darrere del medi natural i per això no 
es respecta.

--No tot són flors i violes doncs?
--No, i tant que no. És una feina molt 
dura, no hi ha horari i és molt vocacional. 
És molt difícil trobar gent que vulgui treba-
llar en aquest àmbit per culpa de la seva 
duresa, i que els sous no són gaire alts. 
Això és pel fet que en el sector agrari els 
beneficis són molt reduits, ja que no hem 
aconseguit el preu just per la nostra feina. 
El nostre producte caduca i s'ha de ven-
dre al moment, els intermediaris ho saben 
i estrenyen amb els preus de compra. 

--Aprofita ara que estem en campanya, és el 
moment de demanar atenció als polítics.
--En general la relació amb l'Ajuntament 
és bona, eh. Però ja et dic, hi ha coses 

que es podrien millorar, per exemple: fer 
manteniments dels camins d'una forma 
més regular, catalogar les explotacions 
agràries de forma diferent de cara a l'IBI, 
no posar impediments a fer noves activi-
tats en aquestes explotacions per diversi-
ficar ingressos. Per exemple, fa 10 anys 
vaig fer un projecte per fer turisme rural 
i vaig haver de deixar-ho per culpa de la 
burocràcia.

--Creus que PsiP tracta bé a la seva pagesia?
--La relació amb el poble, bé, però crec 
que la pagesia no està prou valorada 
perquè hi ha molt desconeixement de 
les nostres feines i moltes vegades no 
ens entenen, quan en definitiva som els 
jardiners de l'entorn. Vas amb el tractor 
per la carretera i la gent et rondina, que 
si tires fems i fas pudor, que si fas pols, 
que si treballes a prop de les cases i mo-
lestes... Jo tinc algun camp de  cultius 
que s'han de collir de cara a la nit, quan hi 
ha humitat. Comences a les 10 de la nit i 
acabes quan acabes, però només és un 
cop l'any, i quatre o cinc hores... doncs 
en dues ocasions fins i tot em va venir la 
policia i em va fer aturar la segadora per 
les queixes dels veïns. Això sí, a l'hora de 
demanar ajuda sí que venen a nosaltres. 
La gent es fica per aquests camins des-
prés de dies de pluja, se'ls queda el cotxe 
atrapat al fang i arriben a la masia a dema-
nar que els traguem amb el tractor.

--Teniu relació entre els pagesos del poble? 
--Tenim una molt bona relació. Els que 
formàvem part de la Cooperativa, de tant 
en tant, ens ajuntem i si hi ha cap proble-
ma, el comentem. També tenim Agrupació 
de Defensa Forestal de Palau, que la van 
crear fa anys una colla de pagesos de la 
zona per donar suport als bombers en cas 
d'incendi. Però la pagesia a Palau ha can-
viat molt. Fa 20 anys aquí a Palau hi havia 
molta més pagesia: gent que feia horta, hi 
havia vaqueries, dos o tres remats d'ove-
lles.... Però han anat plegant, per inviable 
o per falta de relleu generacional. El gran 
problema de l'agricultura és que és molt 
difícil arribar al consumidor final, evitar els 
intermediaris... Si jo pogués arribar a les 
carnisseries d'aquí Palau, m'encantaria, 
però per fer-ho s'ha de valorar el produc-
te de proximitat i de qualitat, demanar-ho 
a les carnisseries i després ens vindrien a 
buscar. Jo faig vedella amb segell Q, és 
una vedella de qualitat.

--Així, si poguessis fer complir un desig per 
la pagesia del poble, què demanaries? 
--Ens ho haurien de posar fàcil per poder 
diversificar activitats dins de l'explotació 
agrària. Estem molt a la vora de la gran 
ciutat, la gent cada vegada més necessita 
estar en contacte amb la natura i a nosal-
tres ens agrada compartir la nostra passió 
amb qui vulgui visitar-nos, hem de poder 
tenir facilitats per aquest tipus d'activitat 
més de caràcter turístic.

TONI CERDÀ - AGRICULTOR I RAMADER

A Toni Cerdà (Can Cerdà, Psip, 1974) li agrada 
la seva feina. Es nota perquè li encanta par-
lar d'ella. Hereu de diverses generacions de 
pagesos, explota unes 55 hectàrees de con-
reu i 25 de forestal de les 446 que té el terme 
municipal de PsiP. També té una cabana d'uns 
400 vedells.  Enoleg de formació, combina 
la feina a Can Cerdà, amb l'elaboració del 
'Bouquet d'Alella', el vi del  seu propi celler 
d'Alella. Ara que per Sant Isidre s'engala-
nen els tractors, és bon moment per xerrar 
amb un pagés de casa nostra.

Toni Cerdà davant dels vedells de llet de la seva explotació de Palau-solità i Plegamans.

“Fem una feina que la gent no valora prou”

PeP Puig
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Resta al costat un temps, i deixa espai per aprendre i observar amb cura allò que els infants 
fan, després si ho has entès bé, potser ensenyar sigui diferent.

Loris Malaguzzi

PORTES OBERTES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Dijous 15 de maig de 17.30 a 20 h Dissabte 27 d’abril de 10 a 13 h

MATRíCULES

Del 19 al
26 de juny

PRE-INSCRIPCIONS

Del 13 al 24
de maig

Escoles Bressol
Municipals

A l’escola
descobrim creixemcreixem
compartimcompartimcompartimcompartimcompartim

creixem
somriemsomriemcompartimcompartim

estimemestimemestimemestimem
investigueminvestiguem

gaudimgaudim

Saps que pots presentar la sol·licitud de preinscripció a les Escoles Bressol per Internet?

Vine a la sessió de portes obertes i t’ensenyarem com fer-ho. 
A l’Escola Bressol El Sol, el dia 27 d’abril, a les 11.30 h

A l’Escola Bressol Patufet, el dia 15 de maig, a les 18.30 h

Dissabte 4 i diumenge 5
11 h | Castell de Plegamans i 
Parc de Can Linares
Mercat Medieval 2019
Consulteu el programa oficial
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

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

19 h | Església de Sant Genís 
de Plegamans
Festa del Roser: Missa 
vespertina, seguidament: 
lliurament de premis del 
Concurs de dibuix del Roser
Organitza: Estadal del Roser. 
Parròquia de Sant Genís de 
Plegamans

Dimarts 7
17.30 h | Masia de Can Cortès
Club lector els detectius 
L’Elefanta Ai, Begoña Oro. 
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimecres 8
8 h | Casal de la Gent Gran
Sortida: Mariscada a 
Tarragona
Preu: 48€ per persona
Pagament el dia 29 de 9 a 11 h
 

Diumenge 12
12 h | Plaça de Ca l’Estruch
Fes-te amb la Festa Xarxera: 
Lliurament del Premi del 
Públic al millor espectacle 
de la temporada 2018-19. 

Espectacle familiar amb El 
Senyor de les Baldufes
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

19 h | Teatre de la Vila
Hamblet 2.0 del grup Teatroia’t
Preu: 5 €
Organitza: Associació Dones 
per les dones amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

Dimecres 15
17.30 h | Masia de Can Cortès
L’Hora del Conte. Històries i 
cançons d’animals (per a nens 
i nenes d’1 a 4 anys).  A 
càrrec de Rah-mon Romah 
Aforament limitat, tel. 93 864 
41 77 o biblioteca@
palauplegamans.cat
Organitza: Biblioteca Municipal 

Dissabte 18
17.30 h | Sala Polivalent
Ball de Tarda, a càrrec de 
Jordi Bruch
PREU: 4€ (socis/es del Casal 
de la Gent Gran: 3€)
Organitza: Casal de la Gent 
Gran amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

22 h | Teatre de la Vila
L’Escotilló. Mostra de Teatre 
Amateur. El sopar dels 
Idiotes, Grup Farrigo-Farrago, 
de Palau-solità i Plegamans
Preu: 5 €
Organitza: Associació Teatral 
Farrigo-Farrago amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans i 
Patronat de Sant Isidre

Dissabte 18
12 h | Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Victor
Festa de la Gent Gran.
Dinar de germanor.
Acte d’homenatge a les 
persones de 90 anys del 
nostre municipi. Actuacions 
amb The Little Night Cabaret i 
la Lloll Bertran, presentat per 
Txema Segura
Aforament limitat
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Diumenge 19
9.30 h | Plaça de la Vila, camí 
Reial i Parc 11 de setembre
Festa de Sant Isidre. 
Botifarrada, concentració de 
carrosses, ponis, activitats 
com ballada de sardanes, ball 
de gitanes i altres. Dinar de 
germanor
Organitza: Patronat de Sant 
Isidre i l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans i 
col·laboren entitats del poble.

17.30 h | Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor
Desfilada de vestits de paper
Aforament limitat
Organitza: Casal de la Gent 
Gran amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Dissabte 25
19 h | Sala Polivalent
Ballada de Country 
Organitza: Associació Country 
Can Falguera.

Dijous 30
18.30 h | Masia de Can Cortès
Club lector Llegim junts. 
Momo de Michael Ende 
Organitza: Biblioteca Municipal 

agendacultural
Dijous 30
20 h | Masia de Can Cortès
Club de lectura adults. Las 
reputaciones de Juan Gabriel 
Vázquez
Organitza: Biblioteca Municipal 

Divendres 31
18 h | Masia de Can Cortès
L’hora del conte amb 
anglès. Gina Ginger & Charlie 
Chives
Organitza: Biblioteca Municipal 

 JUNY

Dissabte 1
17.30 h | Sala Polivalent
Ball de Tarda, a càrrec del 
Duet Montseny
Preu: 4€ (socis/es del Casal 
de la Gent Gran: 3€)
Organitza: Casal de la Gent 
Gran amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Diumenge 2
18 h | Teatre de la Vila
Antologia de la Sarsuela, 
Cançó Catalana i Espanyola
Organitza: La Gresca del 
Casal d’Avis

Divendres 7
9.30 h | Plaça de la Vila
La Maria Canals Porta Cua. 
Piano al carrer
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Dissabte 8
19 h | Teatre de la Vila
Celebració 40è Aniversari 
Aplec. Esbart Rubí
Organitza: Agrupació Sardanista

culturalculturalcultura
maig2019

Cursos

Cursos de català 
 
Taller de llengua: dijous de 10 a 11.30 h (maig)
Preu: Des de 4,40 euros
 
Informació:
Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 12 h
Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 17 h
Lloc: Masia de Can Cortès 
 
Organitzador
Consorci per a la Normalització Lingüística i Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans 

Biblioteca Municipal

Nou horari:
De dilluns a divendres
 Matí: de 10.30 a 13 h  
 Tarda: de 16 a 20.30 h

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

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

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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Sens dubte són nombrosos els 
avantatges i oportunitats amb 
els quals comptem a la nos-
tra vila. Som un municipi situat 

estratègicament a un node de comuni-
cacions del Vallès, a la vegada que seu 
d'importants empreses internacionals. A 
més, estem situats a 30 km de Barcelona, 
i a menys de 15 minuts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Tot això, sense 
renunciar a un entorn envejable en el qual 
desitjar viure i conviure. Aquests elements 
ens situen com una vila amb unes grans 
potencialitats perquè tots els ciutadans i 
ciutadanes puguin desenvolupar els seus 
projectes vitals. I hem d'aprofitar aquests 
elements per seguir millorant.

No m'agrada pensar ni projectar 
la nostra vila en negatiu. Si ho 
mirem en termes de prioritats, 
necessitem un govern que tingui 

clar que cal avançar pensant única i ex-
clusivament en el benestar dels veïns i veï-
nes de Palau. La nostra vila no pot quedar 
aturada. Hem de ser eficaços i resolutius 
des de la seriositat i el diàleg. Necessi-
tem seguir construint una vila amb més 
i millors equipaments, amb més i millors 
serveis públics. Som 14.636 Palauencs, i 
cadascú de nosaltres viu una realitat di-
ferent. El compromís de l'Ajuntament ha 
de ser amb ells, sense embarcar-nos en 
aventures partidistes que res tenen a veu-
re amb el dia a dia de Palau-solità i Plega-
mans i de la seva ciutadania.

Des del PSC tindrem, com sem-
pre, la mà estesa a totes aque-
lles formacions que estiguin 
disposades a treballar per la vila 

i la seva gent, com a única i veritable prio-
ritat..

Sens dubte, el millor del nostre 
poble és la seva gent i la seva 
enorme riquesa social i asso-
ciativa. La gran implicació de 

tothom en les activitats de tota mena, cul-
turals, esportives, cíviques..., el seu espe-
rit emprenedor i de col·laboració, amb la 
màxima implicació en tot el que s'organitzi 
en qualsevol àmbit de la vida local. I jo em 
poso a la disposició de la gent per acabar 
de consolidar, com alcaldessa, aquesta 
manera de fer. 

Per respondre aquesta pregun-
ta nosaltres ens adrecem al que 
ens han dit els veïns i veïnes en 
les nombroses trobades que 

hem tingut pels barris. A partir d'aquí hem 
construït la llista de coses a fer i millorar, 
com impulsar Palau en l'àmbit de l'em-
prenedoria o tirar endavant projectes de 
transformació digital i transparència. Tam-
bé hem de garantir noves infraestructures 
demandades durant anys, com són la 
biblioteca municipal, el complex esportiu 
amb piscina coberta, o un casal de la gent 
gran com cal. També s'ha d'articular un 
eix urbà i comercial potent, amb l'Avingu-
da Catalunya com a referent. Dos aspec-
tes que també tenen molt a millorar són la 
protecció del nostre patrimoni i la segure-
tat del poble. 

Nosaltres apostem per l'esperit 
integrador i l'absoluta voluntat 
d'acció transversal del nostre 
projecte. Volem ser el que més 

s'assembli a la realitat social del poble, 
que tothom es vegi representat en la nos-
tra candidatura i, per tant, mantindrem 
una política de mà estesa amb totes les 
forces polítiques. El diàleg primarà i prio-
ritzarem sempre l'interès de Palau-solità i 
Plegamans per damunt de qualsevol in-
terès polític. Amb tot, resultarà impossible 
formar govern amb qui no sigui favorable 
al dret a decidir i amb qui sigui favorable a 
l'aplicació del 155 i polítiques repressives.

Palau-solità i Plegamans és sinò-
nim de natura. Tenim la sort de 
viure envoltats d'un entorn verd 
privilegiat: des de l'Espai Natu-

ral de Gallecs a l'Hostal del Fum, sense 
deixar de banda la quantitat de boscos 
que hi trobem i la inestimable activitat 
agrària que manté la nostra vila.
Un altre fet diferencial de Palau-solità i Ple-
gamans és la seva història i el seu ric pa-
trimoni, com l'església romànica de Sta. 
Maria, el castell, la comanda templera i tot 
el conjunt de masies del nostre municipi.
No podem oblidar les entitats i les perso-
nes que en formen part, persones que ho 
fan de manera voluntària i dedicant la ma-
jor part del seu temps personal al servei 
del poble i a dinamitzar la nostra història. 
Un equip de persones amb qui sempre 
s'hi pot comptar.

Palau-solità i Plegamans ha de 
deixar de ser un poble dormitori. 
Per deixar de ser-ho, necessi-
tem acostar els barris al centre 

i el centre als barris. Per aconseguir-ho, 
hem de dinamitzar les diferents activitats 
culturals a tots els barris fent, d'aquesta 
manera, que tothom se'n senti participa-
tiu, vulgui col·laborar-hi i formar-ne part.
El nostre objectiu és i serà construir un 
poble viu, cohesionat i ple d'oportunitats. 
Més que un poble gran, volem ser un gran 
poble!

Pactarem amb qui aposti per un 
projecte que il·lusioni, engresqui 
i cohesioni tots els veïns i veïnes. 
Amb qui aposti per la municipa-

lització dels serveis públics i per un poble 
sostenible. Amb qui vulgui dinamitzar la 
cultura i les activitats culturals com a part 
fonamental per a l'arrelament al poble. 
Amb qui aposti de manera inequívoca per 
la igualtat d'oportunitats. Amb qui aposti 
per uns barris més nets, segurs i dignes.
I no, no pactarem amb el 155.

PALAU INFORMATIU HA ADREÇAT TRES PREGUNTES ALS 
CANDIDATS A L’ALCALDIA. UN D’ELLS O ELLES SERÀ EL 
NOSTRE ALCALDE ELS PROPERS QUATRE ANYS. CAP 
MÉS INDICACIÓ QUE UN MÀXIM DE CARACTERS EN LES 
SEVES RESPOSTES. AQUEST ÉS EL RESULTAT.

Tres preguntes al futur alcalde o 
alcaldessa de Palau-solità i Plegamans

PSC PALAU GUANYEM 
PALAU

JUNTS 
PER PALAU

CIUDADANOS 
PALAU

ERC PALAU CUP PALAU

Marc Sanabria 
@Marc_Sanabria 

Luisa Fernández
@lizafg2

Laura Navarro
@Lauranavarroceb 

Juan Martínez
@JuanMartinez_Cs

Oriol Lozano
@uri_roca

Dani Cama
@danikm4

Com a enamorada de Palau, em 
resulta molt difícil ser objectiva 
en aquesta resposta, però ho 
resumiré en dos punts. El primer 

és el seu entorn natural i integrat en el mu-
nicipi, i que pot harmonitzar perfectament 
amb un municipi modern i amb tots els 
serveis necessaris. I el segon punt i potser 
el més important, és l'esperit associatiu i 
cooperatiu de la seva gent, amb totes les 
entitats i associacions, gent participativa i 
que fa poble. Que fa que Palau tingui un 
gran potencial i un gran valor cultural, es-
portiu i humà.

La distribució en barris és un in-
convenient que en el nostre cas 
es veu agreujat per la descon-
nexió que existeix entre els dife-

rents barris i amb el centre, i que allunya 
afectivament a la ciutadania amb el muni-
cipi. Però hem de veure això com a una 
oportunitat de futur, crear una conscièn-
cia de grup i convertir palau en un lloc on 
viure i conviure que l'allunyi de la idea de 
ciutat dormitori actual.

És precipitat parlar de amb qui sí 
o amb qui no es pactarà abans 
de poder fer una anàlisi dels re-
sultats i haver estudiat els dife-

rents programes.
Si podem dir que la nostra intenció és la 
de poder arribar a pactes i/o acords amb 
aquells partits que portin una línia pro-
gramàtica propera a la de Guanyem, és a 
dir, amb aquells partits que posin per da-
vant el benestar dels ciutadans i ciutada-
nes de Palau, amb propostes sostenibles, 
igualitàries i socials. Desitgem complir 
el nostre programa, i per tant buscarem 
pactar amb els partits amb què podem 
avançar en aquest sentit..

La seva gent. I la sensació de 
viure en una vila cosmopolita. 
La barreja de cultures, costums 
i tradicions que sempre és 

enriquidora. I que de la mateixa manera 
que les més pròsperes i grans urbs com 
Barcelona, Londres, París, etcétera, ens 
produeixen una sensació d'integració 
molt més gran que en poblacions que 
viuen tancades en el seu món, amb idees 
monolítiques que els impedeixen obrir-se 
al progrés i en conseqüència al seu propi 
futur. 

La pèssima planificació urba-
nística. Que fa que continuem 
sent una mica ciutat dormitori 
causa de la falta d'un nucli urbà 

i comercial habitual en la majoria de mu-
nicipis. Una dispersió que ens condiciona 
a sortir fora a la recerca d'ambient en lloc 
de relacionar-nos més entre nosaltres.

Amb qualsevol partit constitu-
cionalista que vetlli, respectant 
per descomptat les idees de 
cada un, per la convivència, 

cordialitat i solidaritat entre tots els veïns 
de Palau. I l'ideari programàtic del quals 
coincideixi en la seva generalitat amb el 
de Ciutadans.

Què és el millor que té 
el nostre poble?

Què és el pitjor que té 
el nostre poble?

Amb qui pactarà i amb qui 
no per formar govern?

Els aspectes que més valorem 
des de l'assemblea local de la 
CUP són: el nostre entorn na-
tural, que hem de treballar per 

preservar al màxim per tal de mantenir la 
idiosincràsia del nostre poble; el nivell de 
l'esport femení que diferents modalitats 
esportives del poble han assolit en els da-
rrers anys; i d'entre d'altres, el teixit asso-
ciatiu que creix progressivament, on d'en-
tre d'altres destaquem el Casal Popular la 
Revolta, com a espai autoorganitzat que 
proposa diverses activitats socials, cultu-
rals i polítiques que promouen el lliurepen-
sament.

Entenem que els aspectes a mi-
llorar estan enfocats en la gestió 
de l’Ajuntament, que subcon-
tracta tants serveis que a vega-

des dubtem si tenim realment un Ajunta-
ment o una gestoria: la majoria de serveis 
públics (principalment escombraries i ai-
gua) estan en mans d’empreses privades 
i els beneficis no repercuteixen en la ciu-
tadania; tenim un POUM aprovat que pot
provocar canviar el nostre poble a una 
ciutat mitjana, que no permetria mantenir 
l’entorn natural en el que vivim; un Butlletí 
Municipal que no és més que un pamflet 
de l’equip de govern quan hauria de ser 
un mitjà de comunicació obert a diferents 
punts de vista i que realment informés del 
que passa al poble.

MAI pactarem ni investirem cap 
dels candidats dels partits que 
van fer possible l'aplicació de 
l'article 155. A la vegada, estem 

disposades a parlar amb la resta de for-
macions, ja sigui per donar suport a una 
investidura o per formar part del govern, 
però això estarà totalment condicionat 
a les negociacions a les quals puguem 
arribar amb la resta de formacions, que 
condicionarem sense cap mena de dubte 
al contingut del nostre programa polític i 
codi ètic.
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Sense dubtes, la seva gent, i 
ho diem amb coneixement de 
causa; són molts i diversos els 
espais a on participem les per-

sones de la candidatura, així com el co-
neixement ampli i profund que tenim de 
les condicions de vida, realitat, problemà-
tiques i altres característiques de les per-
sones que hi viuen. Per això podem dir 
que la gent de Palau té un gran potencial. 

No volem assenyalar res com 
a pitjor; perquè aquesta parau-
la té una connotació derrotista, 
volem parlar de les coses mi-

llorables. La resposta a la pregunta és el 
nostre compromís a millorar tots els as-
pectes de la vida diària, segons expres-
sem al nostre programa electoral. I tenim 
feina, conscients que els ajuntaments són 
la primera solució per a la ciutadania.

Això serà decisió que haurà de 
l'Agrupació de Palau En Comú, 
un cop coneguts els resultats. 
És una llàstima que la major part 

de formacions polítiques només donin 
rellevància a les persones que han estat 
escollides regidors o regidores i que han 
assolit formar grup municipal, oblidant 
moltes vegades l'equip, el treball i els de-
bats que hi ha darrere d'elles (i a Palau 
tenim diversos exemples). Avançar-nos 
als resultats no ens agrada, però sí que 
podem dir que és imprescindible que els 
fonaments del programa coincideixin amb 
els nostres. Considerem necessari coinci-
dir en quines seran les prioritats a l'hora 
d'executar els programes. Un altre aspec-
te que tindrem present serà la manera de 
governar, basada en uns principis com la 
transparència, la participació i l'eficiència i 
uns valors com el feminisme, l'ecologisme 
i la radicalitat democràtica.
El que sí que podem avançar és que tenim 
uns topalls a l'hora de pactar amb partits 
de dretes que especulen amb la vida de la 
gent i retallen el seu benestar.

Hi ha moltes coses que m'agra-
den, que es podrien considerar 
"millor" i que són interessants, 
però en destacaré dues. La pri-

mera, i que trobo enormement positiva, és 
el gran teixit associatiu que té el poble. Hi 
ha un bon nombre d'associacions i enti-
tats que aporten tradició, cultura, història, 
lleure, patrimoni, aficions... En fi, un bon 
mosaic d'oportunitats per establir bons 
veïnatges, teixir una sòlida xarxa social i 
profitoses relacions entre la població. La 
segona, que Palau-solità i Plegamans és, 
encara, un poble verd. Hi ha uns bons es-
pais on poder anar a passejar i gaudir de 
la natura. Trobem indrets francament bo-
nics i que ens permeten gaudir de bones 
estones.

Pitjor, pitjor... Evidentment hi ha 
coses que no m'agraden gaire, 
altres que no m'agraden gens i 
d'altres que, amb l'esforç de to-

thom, es podrien millorar moltíssim.Una 
de les coses que trobo pitjor és la comu-
nicació del transport públic amb la resta 
de la Comarca. Cap a Barcelona està bé, 
però per anar a Sabadell, Granollers, po-
bles veïns, etcètera, encara que ha millo-
rat una mica últimament, trobo que hi ha 
una gran mancança. I no diem per anar a 
la UAB, tot i que reconec que s'han fet mi-
llores.Una de les coses que trobo pitjor és 
l'incivisme, que tots patim, d'una part de 
la població. Ens hem de saber respectar i 
fugir de la mala praxi.

Pactarem per fer alcaldessa/e, 
amb totes aquelles formacions 
polítiques que portin en el seu 
programa fer la independència 

de Catalunya i, en conseqüència, imple-
mentar el mandat de l'1-O. No pactarem, 
per fer alcalde/ssa, amb cap formació que 
hagi donat suport o estigui relacionada 
amb el 155.

Un aspecte molt positiu de la 
nostra vila, és la qualitat de vida 
que hi ha, és un dels motius que 
va fer que vingués a viure aquí 

per formar la meva família. És un po-
ble on hi ha espais naturals i s'hi respira 
molta tranquil·litat, un centre urbà amb 
comerços de proximitat, espais públics 
oberts a la ciutadania, on conviu tothom 
i és un poble amb molta activitat cultural 
i esportiva.

Costa molt trobar aspectes ne-
gatius, però hem de fer públics 
els puntuals actes incívics que a 
vegades ens podem trobar quan 

es dóna una volta per la vila i la mancança 
de transport públic.

En cas que Podemos Palau-soli-
tà i Plegamans obtingués repre-
sentació al govern local, estarem 
oberts a dialogar i treballar amb 

altres formacions polítiques sense mirar 
colors ni sigles mentre apostin per invertir 
en polítiques socials que beneficiïn i escol-
tin als palauencs i palauenques, ja que el 
nostre principal objectiu és treballar per a 
la gent del nostre poble.

PALAU
EN COMÚ

PODEMOS 
PALAU

P-s i PLEGAMANS 
PER LA REPÚBLICA

Àngels Marcuello
@MarcuelloAngels 

Jordi Aznar
@AznarOliveras

Núria Solà
@NSolaBujons

El Partit Popular no concorrerà a les elec-
cions municipals a Palau-solità i Plega-
mans. De fet, l'actual regidora d'aquesta 
formació té en el consistori, Mercedes 
Rodríguez, i la resta de la Junta Local del 
PP a PsiP van sol·licitar la baixa del partit 
el 12 d'abril. Així doncs, el PP ha desapa-
regut de Palau. La notícia va saltar quan 
el 24 d'abril la Junta Electoral de zona va 
publicar les candidatures. Els populars es 
va presentar per primer cop a Palau l'any 
1991, però no van aconseguir represen-
tació al consistori fins al 1999. Des d'ales-
hores, i fins avui, sempre va tenir una o 
dues cadires en el ple municipal.

La regidora popular ha criticat durament 
la direcció comarcal del PP i s'ha mostrat 
molt preocupada per la deriva ideològica 
de la formació. En la carta oberta que pu-
blica en aquest PsiP Informatiu (vegeu pà-
gines 22 i 23) exposa l'extracte del comp-
te bancari del Grup Municipal i argumenta 
l'afany de diners com a única motivació 
dels dirigents populars comarcals. En el 
mateix text, Rodríguez es mostra satisfeta 
i orgullosa de la feina feta pel seu equip i 
agraeix als seus votants i simpatitzants les 
mostres d'afecte que li han fet arribar.

Aquesta desfeta popular afavoreix so-
bre el terreny la candidatura de Juan Mar-
tínez, que repetirà al front de Ciudadanos 
Palau. De fet, els de la formació taronja 
s'han afanyat a definir-se en la seva publi-
citat com a única opció de "centro demo-
crático liberal" (vegeu pàgines 35 a 37). 
L'altre regidor de Cs al consistori, Andrés 
Martínez, també repeteix com a número 
dos de la llista.

La resta d'opcions, val a dir que sí que 
sembla que tinguin a priori més compe-
tència entre elles. Marc Sanabria va fer, el 
5 de març, la presentació oficial de la llista 

EL PLE DE COMIAT DE TERESA PADRÓS... I DE MOLTS ALTRES.- El 25 d'abril l'actual 
alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, va presidir el seu darrer 
ple ordinari. Va entrar en el consistori el 1995, fa 24 anys, 20 dels quals ha es-
tat la màxima autoritat del municipi. Aquest detall feia preveure que el darrer ple 
d'aquesta legislatura, a més de discutir l'ordre del dia previst, tingués un apartat 
dedicat als comiats. I així va ser, entre altres coses per què Padrós no era l'única 
que s'acomiadava. De les 16 cadires ocupades (José Luis Heras no assisteix als 
plens), set s'acomiaden de la primera línia política, i la resta queden a expenses de 
les urnes per repetir presència. Els set que es retiren de la política municipal són: 
Miquel Truyols, Jordi Méndez, Mercedes Rodríguez, Jaume Oliveras, Miquel Rovi-
ra, Carme Cabeza i l'esmentada Teresa Padrós. Abans d'acabar el ple, un per un, 
van anar comentant la seva experiència i les vicissituds d'aquesta complicada le-
gislatura. Podeu veure el vídeo del ple (i de tots els plens) a la web de l'Ajuntament.

Què és el millor que té 
el nostre poble?

Què és el pitjor que té 
el nostre poble?

Amb qui pactarà i amb qui 
no per formar govern?

El PP dóna la sorpresa i no presentarà alcaldable
26-M / PSIP ESCULL NOU GOVERN

La Junta Local dels populars
va demanar la baixa del 
partit abans de les generals 
per falta de confiança

Nou candidatures es 
disputen les 17 cadires 
del ple municipal pels 
quatre anys vinents

del PSC palauenc. El cap de llista del PSC 
a PsiP va presentar les 17 persones que 
integren la seva candidatura i va traçar les 
línies mestres del seu programa, que po-
deu ampliar en les pàgines 24 i 25.

Oriol Lozano, el candidat d'Esquerra 
Republicana, va presentar el seu equip 
també a primers d'abril. Els republicans 
han fet una llista 'cremallera' (home-do-
na, home-dona) on Eva Soler i l'actual re-
presentant republicà Jordi Plaza ocupen 
el segon i tercer lloc (consulteu la resta 
de noms i el programa a les pàgines 14 i 
15). En el mateix bloc independentista se 
situen Junts per Psip, la CUP i Primàries 
Catalunya. La formació que encapçala 
Laura Navarro ha presentat també una 
llista amb moltes cares noves i un fort 
arrelament en el teixit social de Palau, as-
pecte del qual en fan sovint un argument 
en moltes de les seves comunicacions 
(vegeu la pàgina 26).

La CUP, com és habitual en aquesta 
formació, renova totalment el seu liderat-

ge i proposa a Dani Cama com a candi-
dat (podeu llegir les línies generals del seu 
programari i la llista completa de candi-
dats a la pàgina 40). La quarta llista en el 
ventall de l'independentisme l'encapçala 
Núria Solà, amb el compromís principal 
de treballar des del municipi per la implan-
tació de la república (vegeu la pàgina 30) 
que  mentre que Primàries, nouvinguts a 
l'escenari polític.

Falta per citar les tres forces de l'aliança 
que al final no va poder ser. Luisa Fernán-
dez, de Guanyem repeteix com a cap de 
llista i amb la feina feta des de govern en 
aquests dos darrers anys com argument 
principal (pàgina 20). Una altra cara co-
neguda, Àngels Marcuello, candidata de 
Palau en Comú, esgrimeix també vetera-
nia i feina feta per captar el vot progres-
sista ecologista (pàgina 38). El darrer en 
aparèixer en el plànol es Jordi Aznar, que 
al capdavant de Podemos Palau, reivindi-
ca l''autenticitat' de la seva formació (pà-
gines 32 i 33).
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L'endemà de les eleccions al Congrés 
dels Diputats, un cop fetes les felicita-
cions o els condols, segons el color de 
cadascú, tots els partits locals han tret la 
calculadora i han començat a fer números 
i quinieles. A un mes vista de les munici-
pals del 26 de maig, resulta inevitable fer 
les manides extrapolacions del vot de les 
generals en l'àmbit local. 

A consulta de Ràdio Palau, gairebé tots 
els candidats a substituir a Teresa Padrós 
exhibien prudència. Potser el més eufòric 
era el candidat d'Esquerra Republicana, 
Oriol Lozano, que va ser la força més 
votada al municipi. "Segurament els re-
sultats no són extrapolables, però el que 
queda clar és que som l'únic partit que 
pot fer front al PSC i a C's. Si no ens voten 
a nosaltres, a Palau governaran socialis-
tes i Ciutadans", va sentenciar Lozano. 

Marc Sanabria, per la seva banda va 
considerar que les dades "no són extra-
polables, malgrat que sí que és evident 
que es marquen tendències". El candidat 
del PSC no va explicar quines eren aques-
tes tendències però va mostrar confiança 
en poder ser el proper alcalde del poble.

Podemos va ser la tercera força més 
votada a Palau el passat 28, i amb aquest 
aval volen presentar-se el 26 de maig tant 
Palau en Comú com Podemos Palau. 
Després de no arribar a cap acord per 
anar plegats a les municipals, ara reivin-
diquen les dues el mateix espai. Àngels 
Marcuello, actual regidora d'ICV, va ex-
plicar que "Palau en comú ve de lluny i 
la possibilitat d'anar plegats no ha estat 

possible perquè l'altra part no ha volgut". 
A l'altra banda, Jordi Aznar, alcaldable de 
Podemos Palau, reivindicava el lila de la 
seva formació com "l'autèntica", alhora 
que lamentava el descens de vots en les 
generals i el fet que "el resultat que hem 
tingut en l'àmbit estatal creiem que es di-
vidiran en dues parts" a les municipals.

Juan Martínez, de Ciudadanos, va mos-
trar confiança en el fet que ni PP ni Vox 

(que va treure 356 vots a PsIP) es pre-
sentin a les municipals. "Esperem que 
una part el vot del PP o el de Vox vingui 
a nosaltres, pero haurem d'esperar a les 
eleccions per saber-ho". 

Ovidi Popescu, número tres de la llista 
de Junts per PsiP, va remarcar que "sem-
pre ha passat a Palau que els resultats 
d'una cosa no han tingut a veure amb 
l'altra. La tendència és que la dreta baixa 
en vots a nivell global, mentre que els que 

queguanyen vots són els favorables al 
dret a decidir." 

Albert Pardo, de la CUP va destacar 
l'augment del vot independentista, vot al 
qual Nuria Solà, de Primàries Palau, va 
fer una crida perquè es mobilitzi el 26-M 
al mateix nivell que ho va fer el 21-0. És 
precisament la incorporació d'aquestes 
dues forces, CUP i Primàries, junt amb 
l'absència de PP i Vox, el que fa que l'es-
cenari municipal sigui prou diferent per a 
confiar-se o no esperar sorpreses. 

És evident també que el vot en clau 
local té sempre un component de proxi-
mitat que pot fer variar l'opció en funció 
de l'afinitat amb els candidats. És per això 
que el treball de carrer és molt determi-
nant en aquest tipus d'eleccions. Ara bé, 
com tots els alcaldables han coincidit en 
remarcar, si mirem el quadre superior sí 
que es poden deduir tendències. 

Apart de les comentades pels candi-
dats, hi ha alguns detalls que mereixen 
comentari. El primer, la corba a l'alça de 
la participació, conseqüència sens dubte 
de la sensibilització de la població davant 
dels fets de l'1-O. Una altra dada curiosa 
és la inestabilitat del vot, com ho demos-
tra el fet que en les cinc darreres elec-
cions, a Palau no hi ha hagut cap força 
que hagi repetit com a força més votada. 
I una tercera, que no per evident menys 
remarcable, és que en les eleccions on hi 
ha coalicions, quan aquestes es trenquen, 
el vot es dispersa i implica fuga a tercers. 
Però sigui quin sigui l'anàlisi, l'únic que 
compta són els vots del dia 26 de maig.

Les calculadores dels partits treuen fum 

ELS RESULTATS DEL 28 D'ABRIL COMPARATS AMB ELECCIONS ANTERIORS
Data

Tipus d'eleccions

Participació

Vots % Vots % Vots % Vots % Vots %

ERC 2.225   24,94% 2.062   22,24% 1.186 16,34% 839      13,63%

PSC 1.861   20,86% 1.219   13,15% 963 13,27% 990      11,42% 1.417   23,01%

Podem (CatSiesPot el 2015) 1.578   17,68% 777      8,38% 2.020 27,83% 862      9,94%

Ganemos Palau 739      12,00%

ICV-E 477      7,75%

C's 1.161   13,01% 2.546   27,46% 984 13,56% 1.823   21,03% 585      9,50%

JxCat / Cdc / Pdcat 963      10,79% 1.904   20,54% 963 13,27% 901      14,63%

JxSí (ERC+JxCat) 3.474   40,07%

CUP 318      3,43% 136      1,57% 518      8,41%

PP 354      3,97% 279      3,01% 914 12,59% 625      7,21% 360      5,85%

24-M 2015

Generals Autonòmiques Generals Autonòmiques Municipals
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rm
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28-A 2019 21-D 2016 26-J 2016 27-S 2015

80,29% 84,62% 67,23% 79,75% 57,04%

PUBLICITAT ESPECIAL ELECCIONS

Els alcaldables diuen que 
no es pot extrapolar 
resultats però prenen 

nota cara a la campanya

Cap partit ha repetit com 
a foça més votada en les 
últimes cinc eleccions a 
Palau-solità i Plegamans
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El 12 de abril solicité la baja del Partido Po-
pular. Lo mismo hicieron todos los miembros 
de la actual Junta Local del PP en Palau-solità 
i Plegamans, ya que no reconocemos el par-
tido en el que nos afiliamos hace ocho años. 
Me ha costado tomar la decisión, ya que he 
encontrado en la política mi vocación. La he 
ejercido con toda pasión, sin complejos, y a 
pesar de que nos han tocado vivir años políti-
camente muy duros.  Sin embargo, ahora soy 
consciente de que solo se puede hacer políti-
ca desde los partidos, y ha llegado un punto 
en el que no comparto la mayor parte de de-
cisiones orgánicas y la polarización política a 
nivel general de nuestro partido.
 Los afiliados del Partido Popular de Palau 
hemos intentado siempre la crítica constructi-
va, aportar ideas, y no nos hemos cansado de 
pedir explicaciones a nuestro partido a nivel 
comarcal, pero nunca obtuvimos ni repuestas 
ni ayuda por su parte.
 Hace cuatro meses, yo, como portavoz 
del PP de Palau, informé a quien me quiso 
escuchar de mi intención de no repetir como 
candidata en las próximas elecciones. Infor-
mé con satisfacción que dejábamos la cuenta 
del grupo municipal del PP de Palau con más 
de 7.000 €. No hemos gastado ni un euro de 
las aportaciones durante los cuatro años de 
mi legislatura, con la idea de que se pudie-
ran utilizar en la campaña municipal, y que 
al siguiente candidato no le pasara lo que nos 
pasó a nosotros, que empezamos de cero.
 Cual fue nuestra sorpresa cuando lo 
único que les importó fue cómo redirigir los 
fondos de la cuenta del grupo municipal a la 
cuenta del PP comarcal. Ni una palabra sobre 
presentar un nuevo candidato/a. A día de hoy 
sigo esperando respuesta de mi partido para 
proponer nuevo candidato o candidata. Ni tan 
solo han sido capaces de hacerme una llama-
da para informarme de que pensaban dejar sin 
candidatura municipal a nuestro municipio. 
Después de muchos intentos por mi parte para 

que esto no sucediera, no ha sido posible. En 
las próximas elecciones municipales los veci-
nos de Palau no verán, ni podrán escoger la 
papeleta del PP, cosa que nos apena.
 Veo con gran decepción que el partido 
por el cual me presenté con tantas ilusiones y 
sus dirigentes más visibles están dando ban-
dazos, parece que no encuentran la brújula, 
y esto hace que hayan perdido el norte. Por el 
camino han perdido los postulados más mo-
derados, modernos y liberales, y la autentici-
dad.
 Todo en la vida tiene su momento y con-
sidero que mi etapa política ha llegado a su 
fin. Por muchas razones, tanto personales 
como políticas, he decidido finalizar esta eta-
pa tan bonita, enriquecedora y agridulce en 
muchos momentos. Me quedo con todo lo que 
he aprendido de mi antecesor, de mis contrin-
cantes políticos, de los ciudadanos que nos 
daban sus quejas y de los que nos agradecían 
nuestro trabajo, y sobretodo de los afiliados y 
simpatizantes que han estado en los buenos y 
en los malos momentos, de forma desintere-
sada, solo porque consideraban que teníamos 
que defender nuestros ideales y convicciones.
 Agradecer a todas las personas que me 
habéis acompañado en este camino y sobreto-
do el gran apoyo de mi familia, que sin ella no 
hubiera conseguido emprender ni agotar esta 
experiencia tan maravillosa. 
 Para acabar solo quiero dar las gracias 
a todos nuestros votantes, y decir que si nos 
trasladáramos al pasado, volvería a decir que 
SI quiero, no me arrepiento de haber sido yo 
misma, en ocasiones visceral, beligerante, 
sentimental, pero siempre he intentado ser lo 
más justa posible y no desvirtuar mis creen-
cias y pensamientos.

Mercedes Rodríguez Baeza
Regidora y Portavoz del GM del PP de Palau

Carta de despedida

Estado de la cuenta del GM del 
PP de Palau-solità i Plegamans a 

30 de abril del 2019.

GM del PP de Palau-solità i Plegamans



25abril 201924 abril 2019

Desde el PSC creemos firmemente en la función genera-

dora de situaciones de progreso económico y social, que 

ha de tener el Ayuntamiento. Por eso, seguiremos compro-

metidos con el espíritu de generación de oportunidades. 

Comprometidos con el comercio tradicional y de proximi-

dad, así como con el emprendimiento.

Seguiremos poniendo en marcha Planes de 
ocupación que faciliten la inserción al mercado 
laboral a personas que estén en el paro.

Participaremos activamente en el Eje Riera de Caldes 
aportando facilidades a las empresas de alto valor 
añadido que quieran instalarse en Palau.

Trabajaremos para atraer nuevas empresas, ofreciendo 
servicios de intermediación laboral y calificación pro-
fesional en la creación de nuevos puestos de trabajo.

Apoyaremos a los emprendedores y emprendedoras 
y a la consolidación de las pymes, reduciendo trámites 
y agilizando el tiempo de respuesta.

Continuaremos mejorando la calidad del espacio 
público de zonas comerciales (iluminación, aceras, 
confort, etc.).

Velaremos por el buen uso de la zona de 
estacionamiento limitado gratuita.

ECONOMIA, EMPLEO
E INDUSTRIA

La confianza en el Gobierno y la Administración pública 

resulta de vital importancia en cualquier sociedad 

democrática, sobre todo cuando los ciudadanos esperan 

que los servidores públicos trabajen con equidad y 
administren los recursos de forma óptima. Por todo 

esto, continuaremos trabajando comprometidos con 

una gestión municipal llevada a cabo desde el rigor, el 
diálogo, la eficacia y la transparencia. 

Evitaremos un incremento de la presión fiscal a las 
familias, limitándolos al IPC.

Continuaremos garantizando que el Ayuntamiento se 
sitúe entre los más transparentes de Cataluña.

Garantizaremos que el Servicio de Atención 
Ciudadana abra una tarde a la semana.

Continuaremos ampliando los ámbitos de 
participación de la ciudadanía.

Promoveremos la presencia itinerante del 
equipo de gobierno y técnicos municipales en 
los diferentes barrios, facilitando el contacto y las 
posibles gestiones.

Continuaremos impulsando la implementación de 
presupuestos participativos.

Implantaremos un sistema de Cita Previa para 
trámites presenciales.

EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN

Como no podía ser de otro modo, la atención a las personas 
es el eje fundamental de nuestro compromiso de acción, 

haciendo hincapié en aquellos vecinos y vecinas con más 

dificultades. Por eso, continuaremos trabajando para ga-
rantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades 
y la equidad, apoyando a quién más lo necesita. Todo ello, 

lo llevaremos a cabo poniendo los medios necesarios para 

una gestión eficiente y eficaz de los recursos disponibles, 

impulsando como hemos hecho hasta ahora la colaboración 
constante de las entidades sociales.

Continuaremos trabajando para potenciar los Servicios 
Sociales municipales, asegurando una vida digna a toda 
la ciudadanía de la vila.

Seguiremos atendiendo situaciones de emergencia so-
cial, de pobreza energética, asegurando la alimentación, 
la salud y la formación para todo el mundo.

Garantizaremos la construcción de la nueva Biblioteca.

Trabajaremos para proteger a los niños en riesgo de 
exclusión social.

Seguiremos reclamando a la Generalitat que pague los 
más de 1,09 millones de euros que debe a las Escoles 
Bressol.

Trabajaremos para hacer de Palau-solità i Plegamans un 
municipio plenamente feminista, por eso, elaborare-
mos el segundo Plan Municipal de Igualdad.

Velaremos por un Palau respetuoso con la diversidad 
sexual por lo que impulsaremos un Plan LGTBIQ+ 
Municipal.

Construiremos un nuevo Casal de la Gente Mayor.

Impulsaremos una campaña de acompañamiento de la 
gente mayor que vive sola.

Construiremos una pista de atletismo abierta a la ciuda-
danía y a las entidades.

Trabajaremos para hacer realidad un complejo 
deportivo con piscina municipal, que se adecúe a las 
actuales necesidades de Palau-solità i Plegamans.

Impulsaremos la construcción de un tanatorio municipal.

Elaboraremos un Plan municipal de civismo.

Trabajaremos para hacer posible la recuperación del 
patrimonio arquitectónico, como es el caso del edificio 
del Sindicato y el de la Comanda Templaria.

ESTADO DEL BIENESTAR 
Y COHESIÓN SOCIAL

CALIDAD URBANA 
Y TERRITORIO
Desde el PSC estamos comprometidos con el acceso 

de todos a una vivienda digna. Comprometidos con el 

cuidado y la mejora del espacio público, así como con 

la accesibilidad. Y todo ello sin olvidar la necesidad de 

seguir mejorando nuestro transporte público a fin de 

garantizar una movilidad de calidad para la ciudadanía 

del municipio. Por ello, entre otras propuestas:

Impulsaremos un proyecto de reurbanización de la 
Avenida Cataluña, para convertirla en una vía accesi-
ble, contando con el consenso de vecinos y comercios.

Continuaremos mejorando los barrios y urbanizare-
mos aquellos pendientes de urbanizar, con el acuerdo 
del vecindario afectado.

Trabajaremos para construir una pasarela peatonal 
que una el barrio de Can Parera con el casco urbano 
a través de la Ronda Verde.

Continuaremos implementando el desarrollo de la 
Ronda Verde.

Impulsaremos un proyecto de mejora de la Carrerada 
garantizando que sea una vía accesible y amable, estu-
diando la posibilidad de convertirla en dirección única.

Mejoraremos la gestión energética de los 
equipamientos municipales, renovando el alumbrado 
público y la instalación de placas solares en los 
edificios municipales.

Seguiremos trabajando con el fin de adaptar el 
espacio público para garantizar la plena movilidad 
de personas con discapacidades.

Dotaremos de viviendas de emergencia social para 
familias en riesgo de exclusión.

Impulsaremos la vivienda protegida de alquiler y de 
compra en los nuevos desarrollos urbanísticos de la 
ciudad.

Haremos llegar el autobús urbano a todos los barrios    
y garantizaremos su gratuidad.

Implantaremos WIFI público en diferentes lugares 
públicos de la ciudad.

¡Consulta el
programa completo!

Entra en la página www.marcsanabria.es 
o escanea este código con tu teléfono.
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Un Massagran de 15 metres
INICIATIVA DE L'ESCOLA FOLCH I TORRES

Un grup de pares de l'escola Folch i To-
rres (a la foto), amb el suport de la direcció 
del centre, van convertir el gris mur que 
s'aixeca al costat de l'entrada del col·le-
gi en un original homenatge a l'escriptor 
que li dona nom. La iniciativa, una idea de 
Jordi Serravinyals, va aprofitar la paret de 
l'edifici de Telefònica per pintar una enor-
me mural de 15 metres d'ample 6 d'alt 
dedicat a les aventures de Massagran. 

Els treballs van començar el divendres 
12, i es van necessitar tres dies de feina. 
Primer es va acondicionar la paret, per 
poder-la pintar de blanc i projectar-hi el 
dibuix. Després es va fer el dibuix amb 
guix i posteriorment se li va donar color. 
El resultat és un espectacular obra que 
mereix el passeig d'anar fins a l'escola per 
gaudir-ne. Més informació en la pàgina 
següent.

RAS I CURT - notícies breus

Botifarrada contra el càncer

La Junta Local de Palau-solità i Plega-
mans de la AECC organitza, el dissabte, 8 
de juny, el Gran Festival per la Lluita contra 
el Càncer. Les activitats tindran lloc a la 
pista coberta de la zona esportiva i s'ini-
ciaran a les 18.00 hores. Actuaran dife-
rents entitats del nostre poble.
La festa es tancarà amb una botifarrada 
popular a partir de les 20.00 hores. Per 
participar en el sopar s'haurà de comprar 
un tiquet que inclou entrepà de botifarra 
a la brasa, beguda i postre. Els tiquets 
comprats amb antelació valen 6 €, i si es 
compren el divendres o el mateix dissab-
te de la festa, 7 €. A la festa hi assistirà 
un representant de les Juntes Locals de 
la AECC.

10.000 visites a la biblioteca

La biblioteca municipal de Palau-solità i 
Plegamans ha tingut un gran any quant 
a visitants i usuaris, un total de 10.395 
usuaris han passat per la biblioteca durant 
el 2018. D’aquest total d’usuaris, 6.911 
eren adults i 3.484 usuaris infantils.
  Pel que fa a l’ús de la biblioteca 
d’aquests usuaris, s’han demanat en 
préstec un total de 769 novel·les d’adults, 
1.092 llibres infantils i 208 de literatura ju-
venil. Pel que fa a altres tipus de préstec 
han estat 690 que fan un total de 2.759 
préstecs durant el 2018. A més els or-
dinadors de la biblioteca han tingut 781 
usuaris durant l’any passat.
 La biblioteca ocupa el primer pis de la 
Masia de Can Cortès i disposa de tres 
espais separats per a tots els ciutadans. 
L’horari habitual és de dilluns a i divendres 
als matins de 10:30 a 13:00  i a les tardes 
de 16:00 a 20:30.

Desena pujada a Montserrat

El 13 d'abril es va realitzar la Desena pu-
jada a Montserrat organitzada conjunta-
ment pels Centres Excursionistes de Pa-
lau i Caldes. Ambdós clubs van reunir un 
total de 150 persones (70 de PsiP i 80 del 
municipi veí), el màxim previst per l'orga-
nització per qüestions logístiques. El grup 
de Palau va sortir de Can Cortés cap a 
dos quarts de sis de la matinada i es van 
ajuntar amb els calderins a l'altura de Can 
Vinyals. Entre 12 i 13 hores van trigar els 
participants en la travessa en assolir el 
seu objectiu.

Ivan López.- El nou bus que connecta el 
municipi amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona ha rebut 1.600 validacions 
quan només fa dos mesos que està en 
funcionament, el que suposa un gran 
èxit. Els joves són els principals usuaris 
d’aquest bus i el primer trajecte d’anada 
del matí és el que aplega a més gent.
 Aquest nou servei es va inaugurar el 
passat 11 de febrer després que el poble 
reivindiqués, reiteradament, la implanta-
ció d’una línia que unís el municipi amb 
la UAB. L’èxit d’aquest bus resideix en la 
durada del trajecte, d’uns 40 minuts apro-
ximadament, que suposa la meitat del 
que es trigaria amb les combinacions de 
bus i tren. Es realitzen unes 40 validacions 
al dia, una xifra que supera, àmpliament, 
les expectatives de Sagalés, ja 
que preveien uns 8.600 usos 
l’any. Cal destacar que 
no s’ha valorat canviar 
el vehicle per un més 
gran, ja que de moment 
es té suficient amb les 
24 places actuals. Tot i 

això, no es descarta realitzar aquest canvi 
en un futur.
 En canvi, el bus urbà no està tenint 
el mateix èxit que en els darrers anys, 
ja que ha patit una important davallada. 
L’any passat es van realitzar unes 1.000 
validacions menys, dades que recorden 
a la situació que hi havia el 2013. Tot i 
això, segons declaracions a Radio Palau 
de la tècnica del departament de plani-
ficació de Sagalés, Neus Pérez, sembla 
que aquesta situació està millorant des 
del passat mes de setembre. Tot i que es 
reconeix estar “sota mínims”, les picades 
han passat a 107 després de les 87 de 
l’any anterior i aquest mes de març ha ex-
perimentat una pujada en validacions del 
40%.

Cara i creu del bus a PsiP
TRANSPORT PÚBLIC
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EL MURAL D'EN MASSAGRAN A L'ESCOLA FOLCH I TORRES

AMB EL PATROCINI DE

Josep Maria Folch i Torras va crear el personatge de Massagran el 1910. El seu fill, Ramon Folch i Camarasa en va fer els guions per publicar-lo en còmic. I ha estat el nét i fill d'aquests dos, Jordi Folch i Pons (a la foto) el qui ha fet el 
dibuix que es va projectar a la paret i que van acolorir els pares de l'escola Folch i Torras (vegeu pàgina anterior). Pel mural s'han necessitat gairebé 100 quilos de pintura de diferents colors que van ser aportats per Pivema.
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L'últim cap de setmana d'abril la parrò-
quia de Sant Genís va celebrar la festa del 
Roser. Durant tres dies, del divendres 26 
al diumenge 28, la parròquia de Plega-
mans va acollir diferents activitats que van 
culminar amb la tradicional processó de 
la verge del Roser pels carrers del poble i 
amb la missa solemne dedicada a la Mare 
de Déu. 

La primera cita en l'agenda d'aquesta 
festivitat, organitzada per l'Estadal del Ro-
ser, va ser l'exposició de roses naturals. 
Divendres a la tarda es va habilitar dins 
l'església de Sant Genís un espai on es 
van exposar 48 tipologies de roses natu-
rals. A part de l'espectacle visual, l'expo-
sició va omplir l'església d'un agradable 
aroma que va acompanyar els feligresos 

La festa del 
Roser omple de 
solemnitat 
Sant Genís

CELEBRACIÓ RELIGIOSA

Un bon Sant Jordi pels llibreters
DIA DEL LLIBRE I LA ROSA

Els núvols i la pluja de primera hora del 
matí del 23 d'abril van fer pensar als lli-
breters de PsiP que la jornada seria trista 
i llarga. Però Sant Jordi, finalment, va aca-
bar lluint un bon sol gairebé durant tot el 
dia i la plaça de Ca l'Estruch va viure una 
diada d'allò més profitosa pels venedors 
de llibres i de roses. 

Els responsables dels quatre punts de 

venda que van instal·lar-se a la Porxa-
da, Palau Paper, Papereria Tècnica i els 
quioscos Roser i Pavelló, van coincidir en 
senyalar que la venda de llibres va anar 
fins i tot millor que l'any passat. Pel que 
fa a títols més venuts, els gustos de Pa-
lau-solità i Plegamans estan alineats amb 
els de la resta de Catalunya, i tots quatre 
van coincidir en destacar noms com Rafel 

Nadal, Albert Espinosa i, entre els més jo-
ves, tota la literatura 'youtuber'. 

A més dels llibreters si van instal·lar 21 
parades, entre entitats, partits polítics, i 
altres organitzacions. Tot i coincidir amb 
un dia laborable, la plaça va registrar una 
gran afluència de públic, al matí amb la vi-
sita dels centres educatius locals, i espe-
cialment a partir de mitja tarda, coincidint 
amb el gruix d'activitats programades. 

Els jocs infantils de mitjà format "Esti-
rapicallança", de temàtica medieval i fets 
amb fusta i materials naturals, també van 
cridar l'atenció dels més petits que van 
passar una bona estona. Així, també es 
van portar a terme dos tallers infantils: 
un de roses i l'altre d'escultures de fang. 
L'Agrupació Sardanista va organitzar la 
clàssica ballada de sardanes a càrrec de 
la Cobla Ginesenca. 

La parada de l'Ajuntament va rebre els 
dibuixos inspirats en la Diada de Sant 
Jordi que van participar en el concurs de 
dibuix, el qual va entregar un premi per 
cadascuna de les categories: de 3 a 5, de 
6 a 9 i de 10 a 12 anys. 

A última hora de la tarda, també es va 
fer entrega de la panera a la guanyadora 
del sorteig. Per participar-hi calia omplir 
una de les butlletes que els botiguers van 
repartir entre els clients de la fira durant 
tota la jornada.

durant tot el cap de setmana. Les flors les 
van dur els Amics de les Roses de Sant 
Feliu de Llobregat. 

Dissabte al matí van continuar les acti-
vitats, amb el concurs de dibuix infantil a 
la plaça de Sant Genís. Aquest any hi van 
participar 30 nens i nenes del poble de 
fins a 16 anys. Entre els dibuixos presen-
tats sortirà el que s'utilitzarà per promo-
cionar la festa de l'any vinent. Mentre els 
nens dibuixaven en les taules habilitades 
pels organitzadors, els alumnes de segon 
grau de l'Escola de Música de Palau van 
interpretar un concert que va amenitzar 
l'espera. 

Diumenge va començar ennuvolat però 
finalment la meteorologia va permetre que 
els feligresos de l'Estadal del Roser tra-
guessin la figura de la verge en processó. 
A la missa posterior, que es va celebrar 
amb l'església plena a vessar, es va te-
nir un record pels morts en els recents 
atemptats de Sri Lanka. Posteriorment 
es va procedir a la benedicció i venda de 
rams. 

El cap de setmana dedicat a Nostra 
Senyora del Roser va culminar amb mú-
sica. A les sis de la tarda, l'orquestra dels 
Amics de la Música va interpretar un con-
cert simfònic del segle XX.

Eleccions Municipals 2019

per la República
Palau-solità i Plegamans

per la República
Palau-solità i Plegamans

LLEIALS AL PRIMER D’OCTUBRE 
Dur a terme, des dels municipis, de manera irrenunciable, el 
mandat del Primer d’Octubre i exercir el control del territori 
per defensar la República independent de Catalunya.

SOBIRANIA FISCAL 
Exercir la sobirania fiscal liquidant tots els impostos  
a l’Agència Tributària de Catalunya.

CONSUM, SERVEIS I CONTRACTACIONS 
Fomentar el consum de productes i serveis de proximitat  
i prioritzar les contractacions públiques amb empreses que 
tinguin la seu social a Catalunya.

TRANSPARÈNCIA  
Garantir la transparència de l’activitat administrativa 
municipal.

PARTICIPACIÓ  
Oferir a la ciutadania mecanismes de participació, per 
esdevenir actors decisius de l’acció política present i futura  
del nostre país.

COMPLIMENT DE COMPROMISOS 
Garantir eines que permetin fiscalitzar l’acció dels càrrecs 
electes perquè el mandat sigui respectat i el vot sigui efectiu.

1
2
3
4
5
6

Vota FIDELITAT
AL POBLE
NÚRIA SOLÀ BUJONS
CAP DE LLISTA primariespalauplegamans.cat       primariespalau        primariespalau        primariespalau        primariescatpalausiplegamans

DAVANT LA CRISI DEMOCRÀTICA en l’àmbit dels Estats i la inquietud 
que genera la burocràcia europea, els pobles i les ciutats esdevenen 
espais polítics i socials que obren possibilitats per a una democràcia 
de proximitat. Busquem oportunitats perquè tots participem d’una 
veritable ciutadania: si entenem que cada dret, que definim, ens 
pertany com a ciutadans lliures i solidaris, garantirem, els dels altres.

EL COMPROMÍS de la nostra Candidatura s’adreça als homes i dones 
del nostre temps i el presentem com un marc de resposta a les 
expectatives dels habitants del nostre poble. El seu abast dependrà  
de com el facin seu.

LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA exigeix un canvi en els paradigmes 
i en la manera de fer política. Hem de dotar la societat d’eines per  
dur-la a terme.

Busquem una democràcia de proximitat

Vota

per la República
Palau-solità i Plegamans

VOTATS PER LA 
GENT, BUSQUEM 
INTEGRAR LA 
PLURALITAT 
D’INICIATIVES 
COMPROMESES 
AMB LA REPÚBLICA 
CATALANA I EL 
MANDAT DE L’1-O.
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Sabies que...?
PODEMOS PALAU TÉ COM A OBJECTIU MILLORAR 
L'ESTAT DE BENESTAR:

Com a formació progressista i d'esquerres, defensem totes les 
intervencions públiques encaminades a millorar el benestar i 
la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns: sanitat pública 
digna i comprenent, educació pública de qualitat, millora de la 
qualitat de vida dels pensionistes i creació d'ocupació. Sabies que...?

PODEMOS PALAU RECLAMA TRANSPARÈNCIA 
POLÍTICA:

Estem totalment convençuts que la transparència i 
l'accés a la informació són molt importants. Cal donar 
comptes de tota gestió política que permeti generar con-
fiança i tranquil·litat a la ciutadania.
Podemos Palau condemna i vol eliminar tota classe de 
corrupció.

Sabies que...?
PODEMOS PALAU VOL DONAR VEU AL POBLE:

Un dels nostres principals objectius és apropar el govern a la 
ciutadania, retornant al poble el poder local, escoltant i valorant 
la voluntat de les nostres veïnes i veïns.

TOT PER I PER AL POBLE!

Sabies que...?
PODEMOS PALAU ÉS ANIMALISTA:

Tenim clar que la vida animal és molt important, hem 
de respectar la vida, estem en contra de qualsevol 

maltractament animal i reivindiquem que els animals 
són éssers vius i no propietats.

Sabies que...?
PODEMOS PALAU TREBALLA 

PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 
I PER ELS DRETS D'IDENTITAT SEXUAL

És vital trencar el poder patriarcal que encara avui 
tenim social i culturalment inculcat, lluitem per 
corregir tota aquella situació de desigualtat de 

gènere i sexe, homofòbia i violència que pateixen 
les nostres veïnes i veïns.

podemosplegamans@gmail.com
https://www.facebook.com/PodemPalau/

699 701 552
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Jorge Diéguez
    Abogado

Chari Gálvez
Profesora

Ángeles Martín
Empresaria

ciudadanospalau@gmail.com			telf.	687	84	58	57		-	670	33	57	25

      Andrés Martínez
Autónomo

Juan Martínez Nieto se presenta como alcaldable 
para las próximas elecciones municipales de mayo 2019,

como única opción de Centro Democrático Liberal

Infantil A 
1r – 'La no res', d'Isaiah Ara Buakaew 
2n – 'Lula, l'heroina del Joan', de Martí Roman
3r – 'Lluna', d'Emma Lluch
 Infantil B
1r – 'La veu de làngel', de Nerea Sanjuan Mas
2n – 'L'autèntica historia de St Jordi', de Marta Duran
3r – Declarat desert pel jurat
 Juvenil de prosa
1r – 'Voltors', de Judith Martino
2n –'La història que mai han explicat', d'Helena Duran
Menció del Jurat - 'Àvia, saps qui sóc?', d'Aina Civit

Juvenil de poesia
1r – 'Fotografies', de Lia Jordi 
2n - 'Jo venus, tu terra', d'Helena Duran
Menció del Jurat - 'Testimo amb bogeria', d'Aina Civit 
Adults de prosa
1r – 'Com un llum de carburo', d'Eva Maria Pelegrí
2n – 'Cita a la cervesaeria', d'Andrea Coca
Menció del Jurat – 'El jardí de les idees', de Néstor López
Adults de poesia
1r – 'Quan l'horitzó es comença a emblanquir, d'Oriol Solà
2n – 'El balcó obert', d`Àngel Fabregat
Menció del Jurat – 'La darrera de les joventuts',  d'Oriol Solà

L'últim dia d'abril, a les 8 del vespre, la 
sala d'actes de Can Cortés va acollir l'en-
trega dels premis Sant Jordi 2019. L'am-
bientació musical d'Oscar Fillola i la lec-
tura experta i sentida de Iolanda Blesas 
van crear una ambient excel·lent que va 
ressaltar la qualitat de les obres guanya-
dores i el talent dels seus autors. 
 L'acte va estar presidit per l'alcaldes-
sa, Teresa Padros, el regidor de Cultura, 
Miquel Rovira, i el de Joventut, Marc Sa-
nabria, que van fer l'entrega de premis 
als treballs destacats. Durant la vetllada, 
l'alcaldessa va informar que aquest any 
s'havia decidit tornar a editar el llibret que 
recull tots els texts premiats. Igualment va 
explicar que s'havien recuperat els escrits 
de les tres darreres edicions i se n'havia 
fet el corresponent llibre, posant així al dia 
totes les edicions. Els assistents a l'acte 
es van poder endur els tres exemplars en-
darrerits. 
 En total hi havia 18 guardons a con-
curs, tres per cadascuna de les catego-
ries. Se'n van entregar només 17, ja que 
una de les opcions va ser declarada de-
serta pel jurat. En total es van presentar 
57 obres que es dividien en les següents 
categories: Infantil A i B, juvenil de poesia, 
juvenil de prosa, i adults, de poesia i pro-
sa. Els premis dels més petits consistien 
en medalla, diploma i lot de llibres. En les 
categories juvenil i adult hi havia recom-
penses en metàl·lic de fins a 500 euros en 
el cas de les obres adultes millor classifi-
cades. 
 Cada concursant podia presentar un 
màxim de 3 obres per cada modalitat 
(prosa o poesia), i havien de ser texts inè-
dits i en català.

TOTES LES OBRES PREMIADES

Els premis Sant Jordi tornen a tenir llibres
CONCURS LITERARI
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						electorales,	incumplidas	por	unos	e	inviables	por	otros.

  ELS LLACS
  DE  PALAU

					ciudadanospalau@gmail.com	-	Telfs.	687	845	857	y	670	335	725

						Una	primera	fase	ampliable	en	un	futuro	a	piscina	cubierta-climatizada	en	la	misma	zona	deportiva	y	un	reclamo
						turístico	que	favorezca	el	comercio	y	dinamismo	internos.

¡¡	ARA	SÍ,	AHORA	SÍ	!!				VOTA	CIUTADANS	I	TINDREM	LA	PISCINA
NO	ES	UNA	PROMESA	VACÍA,	TENEMOS	ANTEPROYECTO	Y	PLAN	DE	VIALBILIDAD

						LA	PISCINA	MUNICIPAL	es	una	vieja	reivindicación	popular	cuya	construcción	ha	sido	objeto	de	muchas	promesas

						CIUDADANOS	PALAU		proponemos,	ahora	sí,		la	construcción	no	solo	de	una	piscina	convencional,	si	no	más	bién	
						todo	un	complejo	lúdico	de	agua	salada,	con	zonas	verdes,	picnic,	chiringuitos,	etc..,	donde	disfrutar	días	enteros
						por	un	precio	simbólico	para	los	palauencs	donde	relacionarnos	sin	tener	que	desplazarnos	fuera	de	Palau.
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Amplia gama de  productos para 
el mantenimiento
de Piscinas.

¡Cadenas de 
Motosierra a medida y 

Reparación de máquinas!

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA 
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

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

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

Domingo:  de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

T E L .  9 3  8 6 4  9 8  0 9  /  6 7 0  7 3 5  2 5 5
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Tot i que aquest any no desfilaran, les ca-
rrosses seguiran sent les protagonistes 
de la diada de Sant Isidre, el pròxim 19 
de maig. La dels pessebristes promet ser 
una de les més espectaculars, ja que se-
gons els seus promotors permetrà "posar 
en relleu la diversitat i quantitat de llocs in-
teressants per a visitar que té Catalunya". 
En el disseny de la carrossa d'enguany hi 
participen una vintena de pessebristes, 
cosa que permet als participants aprendre 
i compartir tècniques. 

Val a dir que els qui siguin amants de les 
activitats manuals, la creativitat i el treball 
en equip poden col·laborar-hi, especial-
ment els dimecres a la tarda. L'Associació 
de Pesebristes planteja la construcció de 
la carrossa com un taller de maquetisme 
obert a tothom. 

Durant aquest mes està també prevista 
la publicació del nou número del butlletí El 
Grèvol que arribarà al seu número 31.

L'Agrupació Sardanista de PsiP té ja definits els actes amb què celebrarà, a principis de 
juny, el 40 aniversari del seu aplec. La novetat més important d'aquesta celebració serà 
la presentació de la sardana composta per Carles Santiago per commemorar aquest 
aniversari. La peça es podrà escoltar públicament per primer cop el diumenge 9 de juny, 
dia de l'Aplec, a partir de les 17.30, a la plaça de la Vila. Hi tocaran les cobles Marinada 
i Mediterrània. El títol de la nova sardana no es desvetllarà fins aquell mateix dia. 

Abans, el dissabte 8, l'Agrupació ha programat també un espectacle gratuït al teatre 
de la Vila. A partir de les 19.00 es podrà gaudir de l'actuació de l'Esbart Dansaire de 
Rubí, que interpretaran balls populars amb motiu dels 50 anys de la coreografia del ball 
de gitanes. Totes aquestes activitats són gratuïtes i obertes al públic general.

Una carrossa 
de Sant Isidre per 
conèixer Catalunya

Sardana d'aniversari

ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES

26MAIG2019

 
ÀLEX ARGEMÍ ·  MIREIA GUIMERÀ

ÀNGELS MARCUELLO · LIBERTO FOLCH

TU decideixes
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SOPAR DELS IDIOTES
Grup: FARRIGO-FARRAGO

dissabte, 18 de maig, a les 22.00 h.

Col·labora: Patronat de Sant Isidre

Al Teatre de la Vila

El passat diumenge 7 d'abril, la Societat 
Coral La Unió de Palau, ens va oferir el 
concert 'Grans èxits de la música de ci-
nema', a l'església de Santa Maria de 
Palau-solità. Un concert de cant coral, 
innovador, audiovisual, acompanyat per 
instruments musicals i amb dos solistes. 
L'Obertura del concert, un sol de violí va 
estar a càrrec de Montserrat Seras, va 
ser una recopilació d'obertures famoses 
de films, molt coneguts. La resta del re-
pertori va estar acompanyat per Xavier 
Olivar, viola; Àlex Castellana, piano; Jordi 
Puig, percussió; i solistes, Ayelén Seras, 
soprano, i Daniel Mas, baríton. La direc-
ció musical va anar a càrrec d'Ariel Seras 
i Viola. La posada en escena va ser origi-

nal, molt diferent d'altres ocasions. El cor 
va cantar sense llums, i darrere del cor es 
van anar projectant escenes de les pel·lí-
cules, al mateix temps que el cor cantava 
les cançons d'aquestes. Algunes de les 
pel·lícules referides van ser: Els nens del 
Cor; Esmorzar a Tiffany's; La conquesta 
del Paradís; Cinema Paradiso; Romeu i 
Julieta; Shrek; El mag d'Oz; Somriures i 
Llàgrimes. El tancament, amb la peça Ce-
lebration de A. LLoyd Webber. Va ser un 
concert llarg, prop de 90 minuts, sense 
descans. L'aforament de l'església es va 
omplir completament, inclús es va veure 
desbordat. El públic el va celebrar molt, 
havent-hi multitud de felicitacions al cor i 
al conjunt dels músics.

L'Associació Dones per les Dones va pre-
sentar el 24 d'abril, a l'auditoria de Can 
Cortés, el llibre "Diari de Guerra de Joan 
Peiró Folch". L'obra, que recull els testi-
monis de Peiró entre febrer i novembre del 
1938, va ser presentada per la Llicencia-
da en Filologia Hispànica, Liévana Medina 
Rodríguez, que ha estat qui ha estudiat i 
supervisat la publicació d'aquesta. Durant 
l'acte, que va comptar a una gran acollida 
per part de les sòcies, es va llegir l'obra 
'Memòria sense por'.

L'altra activitat destacada del mes, or-
ganitzada per Dones per les Dones, va ser 
la sortida a la vila francesa de Colliure.

Un concert de cinema Dones per les Dones 
presenta un llibre 
amb història

CORAL LA UNIÓ ASSOCIACIONS

maig 2019maig 2019
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L'Ajuntament de Palau-Solità i Plega-
mans, des de la Regidoria de Medi Natu-
ral i Gestió Ambiental, ha obert la cinque-
na convocatòria per l'adjudicació d'horts 
municipals. El termini per presentar les 
sol·licituds per obtenir una de les 13 p 
arcel·les dels horts municipals que han 
quedat disponibles finalitza el 21 de maig.
 Les sol·licituds caldrà presentar-les 
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), 
de dilluns a divendres entre les 09.00 i 
les14.00, omplint una instància i complint 
els requisits d'estar empadronat més d'un 
any, no tenir cap assignació de qualsevol 
hort a la seva unitat familiar, és a dir viure 

L'Ajuntament 
té 13 horts 
municipals 
per adjudicar

MEDI AMBIENT

amb persones que comparteixen el seu 
mateix domicili, que no sigui propietari o 
llogater de cap altre hort, i que no hagi tin-
gut problemes disciplinaris amb una as-
signació d'hort en el passat.
 Els Horts Municipals estan situats a 
Boada Vell, a dos camps annexes a la 
masia de Boada Vell, a l'avinguda del 

Ivan López.- El flamenc va arribar a la vila el 
passat diumenge 31 de març. El Teatre de 
la Vila va acollir a una gran quantitat d'as-
sistents, pràcticament un 90% de l'afora-
ment de la sala, que van gaudir d'un se-
guit d'actuacions d'aquest estil musical. 
Els assistents van ser les diferents entitats 
de la Federació Andalusa de Comunitats, 
entitat organitzadora, i d'altres ciutats. A 
més de l'assistència d'altres grups muni-
cipals.
 L'activitat es va iniciar a les 12:00 amb 
una actuació del Grupo Flamenco del 
Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel 

de Falla. A continuació van arribar les bu-
leríes, les sevillanes corraleres i els tangos, 
entre altres balls, de la mà dels dos grups 
del Centro Cultural Andaluz Peña Bética 
de Gavá-Viladecans (Danza Flor de Ro-
mero i Grupo de Flamenco).
 Finalitzada la part de dansa es va ini-
ciar la de cant Rociero amb l'actuació del 
Coro Rociero Ole con Ole, de la Cofradía 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. 
de los Dolores de Badia del Vallès, que 
van finalitzar la seva actuació amb un po-
purri de sevillanes.
 El ja consolidat i innovador Grupo de 
Castañuelas Azahar va realitzar, també, 
una actuació on van representar una gran 
quantitat de temes. Sota la direcció de la 
professora Mari Luz, les concertistes Mai-
te, Carmen, Merche, María Martínez, Beni, 
Maribel, Trini, María Peña i Toñi van de-
mostrar el seu talent.

Flamenc, cant rociero 
i castanyoles, a la 
festa de la FAC

CULTURA

La quarta edició del Comerç Fest va ser 
un èxit, o almenys així o consideren els or-
ganitzadors, l'Associació de Comerciants 
(AC) de Palau-solità i Plegamans i el ma-
teix govern municipal, que subvenciona la 
fira. Després de tres edicions amb partici-
pació desigual, tant d'expositors com de 
visitants, aquest cop sembla que la fira ha 
trobat la fórmula per convertir-se en punt 
de trobada entre el comerç local i la gent 
del poble. Almenys així ho demostren les 
prop de 4.000 visites que van rebre els 32 
estands de la mostra, fins que va tancar 
les seves portes, diumenge 7 d'abril a les 
20.00. 
 El Comerç Fest d'enguany presentava 
tres grans novetats. Ubicat en el pavelló 
Maria Víctor, aquest cop el Comerç Fest 
va obrir les portes el dissabte 6 d'abril a 
la tarda, en lloc de fer-ho dissabte al matí. 
Aquesta modificació horària va ser molt 
agraïda pels comerços participants, que 
van poder compatibilitzar millor les feines 
de muntatge amb el negoci habi-
tual. El nou horari va concentrar 
l'afluència de públic a la tarda, 
fent que la fira fos un punt de 
trobada de molts amics i co-
neguts que aprofitaven la 
coincidència per intercanviar 
opinions i sensacions sobre 
l'esdeveniment. La coinci-
dència d'un important partit 
d'hoquei en el pavelló conti-
gu va ajudar també a omplir 
la fira. 
 La segona novetat 

d'aquesta edició va ser la presentació 
d'un eix temàtic. L'organització va propo-
sar el circ com a font d'inspiració tant pel 
grafisme com per les activitats paral·leles 
que es van fer durant la mostra. El guant 
va ser recollit també per molts dels co-
merços participants i es va aconseguir 
una presentació general molt homogènia. 
 La tercera aportació del 4t Comerç 
Fest va ser la implantació d'un sorteig 
de 2.000 euros a consumir entre els co-
merços i serveis que tenien estand a la 
fira. Per participar calia omplir una butlleta 
que la setmana prèviament es podia aga-
far lliurement en aquests comerços i dipo-
sitar-la en una urna instal·lada en l'estand 
de l'AC. Una altra condició obligada era 
que s'havia d'estar present en el sorteig 
per recollir el premi, la qual cosa va con-
vertir aquest moment, les 5 de la tarda del 
diumenge, en un dels pics de més afluèn-
cia de públic (prop de 900 persones). 
 Durant les dues jornades es van dur a 
terme diferents activitats, espectacles de 

dansa aèria, jocs malabars, 
una escola de circ 
per als nens, pinta 
cares, exhibicions 
de judo, acrobàcies, 
però va ser la tradicio-
nal desfilada de moda, 
presentada enguany 
pels comerços Yedra, 
You&Me, El vestidor de 
Lucía i Montse Flower, 
l'acte que va reunir més 
gent. 

El Comerç Fest troba finalment 
la fórmula de l'èxit

PROMOCIÓ COMERCIAL

Camí Reial, just al costat de la deixalleria  
davant del parc de l'Hostal del Fum, on 
hi ha un total de 85 parcel·les. Aquesta 
cinquena adjudicació serà per tres anys 
prorrogables per un any més, i tindran una 
taxa d'ús de 40 € /any, més una fiança de 
50 € que es tornaren una vegada finalitzi 
l'assignació.

maig 2019maig 2019
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Ja tenim aquí la moda de bany 
de la temporada 2019. 

Avança’t a l’estiu
Gran varietat de biquinis i banyadors en 

totes les talles i primeres marques.
Ens trobaràs al centre de Palau-solità 

i Plegamans, al Camí Reial, 162, 
a 50 metres de l’Ajuntament.

Si vols anar elegant per fora, 
comença per sentir-te comoda per dins.`

Selmy
vesteix el teu interior

PsiP acollirà el Campionat 
de Catalunya d'infantils 
L’ACB Palau serà el co-organitzador de les 
jornades, que tindran lloc el 25 i 26 de maig 

BÀSQUET

Ivan López.- Palau-solità i Plegamans és la localitat escollida per 
la Federació Catalana de Basquetbol per celebrar el Campionat 
de Catalunya d'Infantil Masculí Preferent. El bàsquet arriba al 
municipi el 25 i 26 de maig. Durant aquestes dues jornades se 
celebraran quatre partits.
 Els equips confirmats són el Barça Lassa i el Joventut de Ba-
dalona. Els altres dos adversaris encara estan per confirmar, 
però els equips que opten al títol són el Torrot Maresme, el C.B. 
Sant Josep, el Catalana Occidente Manresa i el Bàsquet Girona. 
Durant la primera jornada es jugaran les dues semifinals, a les 
10:30 i a les 12:30. Els dos equips guanyadors s'enfrontaran a 
la final que es disputarà el diumenge 26 de maig a les 12:30. 
Abans, però, els dos equips que no guanyin les semifinals es 
jugaran la tercera i quarta plaça.
 L'ACB Palau és el co-organitzador d'aquest esdeveniment 
esportiu. El club ja va ser l'encarregat d'acollir el Campionat 
Provincial de Barcelona de Cadet Femení l'any passat. La bona 
organització i el bon funcionament d'aquesta cita esportiva han 
estat els motius pels quals la Federació Catalana de Basquet-

bol ha decidit celebrar aquest campionat a Palau-solità i Ple-
gamans. S'espera una gran assistència d'aficionats i la visita 
del president de la FCBQ, Joan Fa, i d'alguna autoritat de la 
Generalitat de Catalunya.
 Els equips inferiors de l'ACB Palau participaran en aquesta 
festa del bàsquet realitzant demostracions durant les pauses i 
en diferents moments de les jornades.

Que l'hoquei sigui notícia a casa nostra és un fet habitual. Que 
protagonitzi minuts de televisió comença també a ser-ho. Però 
que ho sigui per protagonitzar una sèrie de ficció ens hi haurem 
de començar a acostumar a partir d'ara, perquè l'excel·lent au-
diència que la sèrie 'Les de l'hoquei', a la foto les seves prota-
gonistes,  va aconseguir en la seva estrena fa pensar que tenim 
patins a la tele per molt temps. TV3 va emetre el primer capítol 
el dilluns 29 d'abril, i la sèrie va ser líder a Catalunya en la seva 
franja, amb una audiència de 459.000 espectadors i una quota 
de pantalla del 15,6 per cent. 
 En els primers capítols ja vam poder veure molts escenaris 
familiars, el pavelló Maria Víctor, el parc de darrere de l'Escor-
xador, les mateixes sales de l'Escorxador, la pista descoberta, 
la rambla Pere Pou. També es van poder veure algunes cares i 
perfils coneguts per la gent del poble fent de figurants, tant en 
una reunió de la junta directiva del club Minerva, que així es diu 
l'equip de la sèrie, com en una festa de celebració del títol de 
l'equip masculí. Ah, i detall que no s'ha de passar per alt, els co-
lors de l'equipament de 'Les de l'hoquei' són el groc i el negre, 
en clara referència al HC Palau, que els ha fet d'amfitrió durant 
el rodatge. 
 Caldrà seguir atents a la pantalla els dilluns a les 22.00 per tal 
d'anar descobrint nous detalls de Palau-solità i Plegamans en 
la nova sèrie de TV3. Aquest serà sens dubte un incentiu afegit 
pels habitants de PsiP, ja que molts d'ells van poder participar 
en el rodatge. 

EN LA VIDA REAL 
Pel que fa a l'hoquei de debò, cal destacar la golejada del HC 
Palau al CP Voltregà en partit del OKLliga Femení, que es va 
disputar el diumenge 28 d'abril a la pista del Palau. Les grocine-
gres van castigar amb un contundent 6 a 0 a l'equip que fa poc 
més d'un mes els va arrabassar el títol de campiones d'Europa. 
Amb aquesta victòria les palauenques confirmaven les seves 
aspiracions el títol de Lliga. 
 A falta de quatre partits, l'equip entrenat per Miquel Busquets 
empatava a punts amb el CP Manlleu, essent líder aquest últim 
a causa del gol average. En cas de seguir així la cosa, el títol po-
dria decidir-se en el darrer xoc de la temporada, que enfrontarà 
precisament a aquests dos equips a la pista del pavelló Maria 
Víctor.

'Les de l'hoquei' també són líders en la ficció
La sèrie de TV3 rodada a PsiP s'estrena amb una audència de 459.000 espectadors 

HOQUEI

maig 2019maig 2019
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Aquest any hem tingut un temps molt variable, un hi-
vern molt suau i una primavera fresqueta i variable. Tot 
i això, durant aquest temps hem fet moltes coses. Viure 
a Residencial Palau és estar immers en múltiples activi-
tats. No tenim temps d'avorrir-nos!
Hem tingut la visita dels amics de Country Solidari Asso-
ciació, ens van fer passar una bona estona de ball i ens 
van encomanar la seva energia.
Per Pasqua vam celebrar el concurs de Mones. El con-

curs estava obert a tots els residents i els seus familiars. 
Ho vam passar molt bé guarnint els ous i fent les millors 
mones de Pasqua. 
El dilluns de Pasqua, tots els nostres residents van 
gaudir d'unes delicioses mones que ens vam endolcir 
d'allò més.
Per Sant Jordi, vam fer flors i punts de llibres i per aca-
bar de gaudir de la diada de Sant Jordi vam rebre roses 
i vam sortir a passejar per la nostra vila.

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

SANT JoRDI A ReSIDeNcIAl PAlAU

ACTUALITAT RESIDENCIAL PALAU
Ivan López.- La Junta Directiva del C.F. Palau ha aprovat que, 
per cinquè any consecutiu, les quotes del Futbol Base i de les 
categories Femení, Debutants i Juvenil es mantinguin en la tem-
porada 2019/2020. Per tant, com en els darrers anys, les quo-
tes queden en 380 euros anuals pels jugadors de Futbol Base 
i en 280 euros per la resta de les categories. A més, un altre 
acord social del club respecte a la temporada vinent és que els 
germans de jugadors del club estaran becats, es a dir, no paga-
ran quota el primer any.
 Per tal de fomentar el futbol i atraure a més jugadors, el club 
ha obert un període de portes obertes, on els nois i noies que 
vulguin endinsar-se en aquest esport puguin sentir l'experiència 
abans de fer el pas definitiu. Els debutants (nascuts el 2014, 
2015 i 2016) poden acudir els dijous a partir de les 18.30. Els 
prebenjamins (2012 i 2013) poden anar els dimarts i dijous a 
partir de les 18.00. Els benjamins (2010 i 2011) poden acudir els 
dimarts, dijous i divendres a partir de les 18.00. Els nascuts els 
anys 2008 i 2009, és a dir, els alevins, poder anar a aquestes 
jornades els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 18.00. 
Els infantils (2006 i 2007) poden acudir els mateixos dies que els 
alevins, però a partir de les 19.30. Finalment, els cadets, aquells 
jugadors nascuts els anys 2004 i 2005, poden anar els dimarts, 
dijous i divendres a partir de les 19.30.
 Per altra banda, el club ja ha obert les inscripcions de la XII 
edició del Torneig 24 hores. Els dies 5, 6 i 7 de juliol torna al 
municipi el torneig amb més prestigi del Vallès, tant pel seu nivell 
participatiu, com pel seu nivell i organització. Els jugadors, que 
es busquen el seu propi entrenador i creen el seu equip, no cal 
que siguin del club. Les categories en les quals es poden ins-
criure són: Prebenjamí, Benjamí. Aleví, Infantil i Cadet. Per poder 
participar només cal realitzar la inscripció que té un preu de 120 
euros, més 30  euros de fiança. Cal destacar que aquest gran 
esdeveniment esportiu genera, any rere any, un gran impacte 
econòmic al poble.

El 27 d'abril es van celebrar les rondes finals de la Lliga de pà-
del organitzada pel Club de Tennis Palau. La competició es va 
iniciar el 18 de febrer i un cop realitzats tots els enfrontaments 
entre les parelles de les diferents categories es van establir els 
quadres de play off final de cadascuna. Els partits per decidir els 
guanyadors es van jugar en una matinal i es van veure marca-
dors molt ajustats en alguns dels enfrontaments. 
La lliga incloïa dues categories femenines, tres masculines i un 
grup de parelles mixtes. El total d'inscrits va ser de prop d'un 
centenar de jugadors i jugadores. A més de la tradicional en-
trega de trofeus a peu de pista, tots els participants van poder 
gaudir d'un sopar de germanor el mateix dissabte 27. La tro-
bada es va realitzar al restaurant Bàsic, de PsiP, i va incloure 
espectacle de màgia, sorteig de regals i bon menjar i beure.

El CF Palau manté les quotes per l'any vinent
Serà la cinquena temporada que el club no apuja les inscripcions i becarà als germans del jugadors  

FÚTBOL

Podeu veure les fotos a la nostra pàgina de Facebook: www.facebook.com/residencialpalau/

A Residencial Palau vivim la vida intensament

Finalitza la lliga interna 
del Club Tenis Palau

PÀDEL

FEMENINA C - 2/6 6/4 6/4: 
Yvette Pros i Carla Molina 
Lucia Tallasa i Elena Amil

FEMENINA B - 6/4 7/5: 
Carla Soriano i Meritxell Lòpez
Ingrid Bernal i Tere Castillo

PARELLES MIXTES: 
Tere Castillo / Albert Carol

MASCULINA C - 4/6 6/4 7/5: 
Carlos Marcos i Ferran Gomez
Xavi Masip i David Humet

MASCULINA B - 4/6 6/4 7/6: 
Antonio Alvarez i Ramón Velazquez 
Dani Girón i Jose Aguilar

MASCULINA A - 5/7 6/1 6/4 (a la foto)
Iván Barranco i Rubén Domingo
Dani Mora i Dani Luque

LES FINALS:  categoria, resultat i guanyadors (en negreta):
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CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

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

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

DEMANI 
PRESSUPOST 

SENSE 
COMPROMíS

1r Classificat - Islas flotantes
Adelheid de Boulle

2n Classificat - El llibre de la vida
Joan M. Guimerà

LLIGA FOTOGRÀFICA ARTS & FOTO

Us agrada la fotografia com a eina d’expressió artísti-
ca? A Arts&Foto ens trobareu al primer pis de la Sala 
Polivalent, en Camí Reial,142 a Palau-solità i Plega-
mans. Cada dimarts de 20 a 22h ens hi reunim per 
fer tallers, xerrades, sortides i una lliga fotogràfica. 
Si voleu més informació sobre el que fem, passeu un 
dia pel Taller de les Arts, a la nostra reunió setmanal, 
o envieu-nos un correu electrònic a artsifoto@gmail.
com o a tallerdelesarts@gmail.com.  Us informarem 
sense cap compromís.

Aquest mes el tema era la fotografia en clau alta. 
Clau alta és una tècnica d'il·luminació amb la qual 
es tracta de pujar els blancs i eliminar quasi comple-
tament els colors foscos i ombres; les llums altes són 
el to dominant.
La fotografia en clau alta sol ser perfecte per a motius 
nítids i alegres, amb un to positiu i optimista. Ara, en 
les nostres fotografies presentades predomina un aire 
romàntic i nostàlgic.

Aquestes són les fotos guanyadores.

Per veure totes les fotografies:
http://fototallerdelesarts.blogspot.com.es/ 

3r Classificat - Flores en la memoria
Oscar Fillola

4t Classificat - Papallona
Josep Mª Manteca

5é Classificat - 
Jarrón con flores

Pedro Mohedano

Col·laboren

6é Classificat - Tu sonrisa
Manuel Buisan

Bons resultats de les 
atletes del CA Palau

ATLETISME

Els corredors del Club Atlètic Palau han participat a diverses 
curses arreu d'Espanya i sobretot de Catalunya representant 
amb millor o pitjor sort. Els millors resultats els van obtenir Sònia 
Orriols i Montse Garceso. La primera va participar en el IV Trail 
de Villarroya, a Villaroya de los Pinares (Teruel). La palauenca va 
aconseguir la segona posició al podi femení i la primera classi-
ficada a la seva categoria. Aquesta cursa és de 22 kilòmetres i 
1.000 metres de desnivell.

D'altra banda, Montse va aconseguir també ser la primera en 
la seva categoria a la XXIII Cursa Popular de la Llagosta, compe-
tint als 5 kilòmetres amb un temps de 23 minuts i 03 segons. Va 
ser la tercera dona en creuar la línia de meta (a la foto).
 En el vessant no competitiva, el Club va organitzar una sortida 
pels voltants del poble per commemorar el dia Mundial de l'Ac-
tivitat Física i així recordar als veïns la importància per la nostra 
salut de mantenir una bona condició física així com uns bons 
hàbits alimentaris. Va constar de dos circuits de 6 kilòmetres. El 
primer, apte per tothom, va discórrer pel marge de la riera fins a 
l'Hostal del Fum. El segon, més exigent, presentava desnivells 
que ens portaven fins al Castell, per acabar al pàrquing de l'es-
corxador amb un gran Pica Pica per tots els participants.
 Si voleu participar de les activitats del Club Atlètic Palau, 
només cal que ús poseu en contacte amb via xarxes socials.
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Escala i parquet laminat                  Parquet de fusta   Portes lacades  Tablilla de sucupira

Parquet  des de 19 € / m2 + IVA instal·lat

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

Caldes de Montbui
Ctra. Barcelona, 74

Tel. 93 592 21 98 - Cerdayola
www.caldesparquet.com

Especialistes en tot tipus de parquet

TERRENO en Can Falguera de 390 m/
plano.  100.000€ 

CASA en venta sobre plano. Entrega 
18 meses. Parcela 400m  375.000€ 

CASA en Can Falguera. 160 m2. y 
535 m de parcela.  230.000 € 

CASA en Can Salgot. 220 m2. y 5 h. 
garaje 3 coches.  295.000 € 

CASA en Palau Centro. 210 m2. 4h. y 
3 baños.  350.000 € 

CASA en Can Riera. 200 m2. 4 h. 
Buen estado, para vivir.  325.000 € 

CASA en La Sagrera. 200 m2. y 450 
de jardín. 4 h. dobles.  308.000 € 

CASA Can Falguera para reformar. 
900 m de parcela.   210.000 € 

AL GRUP TEATROIA’T

A S S O C I A C I Ó  D O N E S  P E R  L E S  D O N E S  P R E S E N T A

12 de maig
a les 19 h al Teatre de la Vila

HAMLET 2.0

Donatiu

5€
La recaptació anirà destinada 

a l’ONG ALDEAS INFANTILS

Una campiona de Catalunya
JUDO

La palauenca Alícia 
Garcia va guanyar al 
Campionat de Judo 
NeWaza de Catalunya 
Kyus, celebrat a Ba-
dia del Vallès el 31 de 
març i organitzat per la 
Federació Catalana de 
Judo. Després de qua-
tre lluites molt dures a 
causa del nivell dels 
participants del cam-
pionat, i pel fet que la 
judoka palauenca, de 
la categoria 48 kg, va 
haver de competir a la 
següent categoria de 
52 kg, va quedar Me-
dalla d'Or i per tant pri-
mera de Catalunya. Alícia va començar a practicar arts marcials 
a l'edat de 42 anys, en el Club Esportiu Palau Boxing & MMA 
del nostre poble. Actualment practica les disciplines de judo, al 
Club Judo Sentmenat, i BJJ, en CFC de Cerdanyola del Vallès, 
entrena cinc dies a la setmana. Des d'aquí les nostres felici-
tacions a l'Alícia que ens ha demostrat que no hi ha edat per 
començar a practicar i competir als esports de lluita.

Lliçons de motivació d'altura

L'alpinista Ferran Latorre va visitar PsiP el divendres 26 d'abril 
per impartir una lliçó magistral a alumnes de secundària. Lato-
rre, el primer català que ha coronat els 14 pics de més de 8.000 
metres de la Terra, va ser convidat per l'escola Marinada a do-
nar una conferència de motivació als nois i noies de segon cicle. 
La xerrada va estar també oberta als pares i mares. 

El veterà esportista, des de la seva experiència personal, va 
encoratjar els joves a "ser atrevits i valents, però sempre ho-
nestos". "L'assignatura més difícil que teniu és descobrir què 
voleu fer, i per superar-la heu de ser atrevits, no us heu de po-
sar límits. Heu de trobar allò que us emociona". Latorre va fer 
exposició del projecte que el va dur fins als cims més alts del 
planeta i va explicar que d'aquesta manera havia complert un 
somni d'infantesa. En acabar es va obrir un torn de preguntes 
que va deixar palès que els nois i noies havien estat molt atents 
i interessats en la xerrada.

ALPINISME

Pau Segalés, Clàudia Bernabé, Laia Tió i Gerard González, 
membres dels Flying Squirrels de Palau-solità i Plegamans, han 
estat seleccionats el mes passat per formar part de la Selecció 
Espanyola Sub-20 de disc volador. Malgrat la curta experiència 
del club palauenc, tan sols fa dos anys que es va crear l'equip, 
tots els jugadors dels Squirrels han demostrat un gran nivell i 
l'equip ha fet una gran progressió, obtenint molts bons resultats 
en totes les competicions en què ha participat.

La inclusió d'aquests quatre membres en l'equip estatal 
confirma l'arrelament d'aquesta disciplina en el nostre poble. 
Els quatre seleccionats debutaran en l'àmbit internacional en 
campionats a Albacete, aquest mes de maig, i Salamanca, al 
juny. Seran enfrontaments previs al Campionat Europeu que se 
celebrarà a Polònia al mes d'agost. L'any vinent els veurem al 
Mundial, que se celebrarà a Suècia.

Quatre Squirrels, a la Selecció 
Espanyola sub-20

DISC VOLADOR
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 10 AGO 
ELS CATARRES 

SUU

11 AGO 
ANDREA MOTIS

ALESSIO ARENA

12 AGO 
ELS PETS 

PAVVLA

13 AGO 
ISMAEL SERRANO

INSTRUCCIONS PER PARTICIPAR:
Fotografia aquesta pàgina amb el mòbil i penja-la a les xarxes socials seguint aquestes normes:

               Instagram
Penja la foto en el teu 'feed' o com a 
'storie' amb les següents mencions:  
@elscatarres | @concertsempuries |
@pipa_pub | @palauinformatiu

Entre tots els missatges penjats en qualsevol de les dues xarxes 
fins al 15 de juny a les 12 del migdia farem el sorteig de 4 invi-
tacions per al concert que Els Catarres faran el 10 d'agost, a les 
22.00 hores, al forum romà d'Empúries. El sorteig es farà el 17 
de juny al PipaPub i es podrà veure a través dels comptes d'Ins-
tagram del Palau Informatiu i del PipaPub.

                  Twitter
Penja la foto amb el següent text: 
Jo vull anar a veure @elscatarres al 
@ConcertEmpuries amb els amics 
de @PipaPub i @Palauinformatiu

Amb la col·laboració de 

Sortegem un 'pack' de 4 entrades pel concert 

d'Els Catarres al fòrum d’Empúries

Infantil masculí, 2.000 m (foto 1)
1r – Eric Bello Oliver. IES Can Periquet
2n – Eric Martín Escudero. IES Ramón Casas i Carbó
3r – Joel Fontan Reina. IES Ramón Casas i Carbó
 Infantil femení, 1.500 m (foto 2)
1r – Daniela Moral Cruces. IES Can Periquet
2n – Anna Puig Pérez. IES Ramón Casas i Carbó
3r – Judit Parras Cruz. IES Ramón Casas i Carbó
 Aleví masculí, 1.500 m
1r – Pol Fontan Reina. Escola Palau
2n – Ruben Torrent Belloo. Can Periquet
3r – Ignasi Caroz UIlastre. Marinada
 Aleví femení, 1.500 m
1r – Elena Vallespín Tua. Marinada
2n – Shirelle Hope. Escola Palau
3r – Berta Lluch Castillo. Marinada
Benjamí masculí, 1.000 m
1r – Adrià Busquets Carbonell. Escola Palau
2n – Marc Tellez Romo. Escola Folch i Torres
3r – Querol Martín Sannicolás. Escola Can Cladellas
Benjamí femení, 1.000 m (foto 3)
1r – Jana Civit Soler. Marinada
2n – Irene Gea Sánchez. Marinada
3r A – Mariona Fernández Rueda. Marinada
3r B – Martina Miró Pacheco. Marinada
Prebenjamí masculí, 500 m
1r – Jorge López Gardía.Escola Palau
2n – Damià Sampera Comas. Marinada
3r – Pol Montlló Rubiella. Marinada
 Prebenjamí femení, 500 m
1r – Carme Osuna Cosín. Can Cladellas
2n – Martina Milagro Soley. Marinada
3r – Samara Forga Benslimane. Can Cladellas
 Iniciació masculí, 500 m (foto 4)
1r – Eudald Busquets Carbonell.Escola Palau
2n – Pol Tàpies Selva. Marinada
3r – Áxel Caño Camacho. Marinada
 Iniciació femení, 500 m (foto 5)
1r – Martina Huertas Baldris. Can Cladellas
2n – Kiara Subirats Meneses. Marinada
3r – Samantha Méndez Romero. Can Cladellas

El Parc del Fum va ser l'escenari, el 7 
d'abril, del 7é Cross Escolar de Palau-so-
lità i Plegamans. La novetat aquesta edi-
ció va ser el canvi de dia de la setmana. Si 
habitualment la cursa es celebrava en dis-
sabte, aquesta edició es va decidir fer-la 
en diumenge, ja que, segons paraules de 
Miquel Rovira, regidor d'esports, "molts 
infants i joves no podien participar-hi per 
tenir el dissabte ocupat amb altres acti-
vitats esportives. Amb aquest canvi s'ha 
produït un increment molt important de 
les inscripcions". La xifra total d'inscrits 
enguany va ser de 386 alumnes.
 En aquesta edició estaven representats 
tots els centres educatius de primària i 
secundària del municipi. L'organització, 
com ja és habitual, va anar a càrrec de 
l'Ajuntament, que va comptar amb l'ajuda 
de totes les AMPA d'aquests centres edu-
catius, el Club Atlètic Palau-solità i Plega-
mans, la Joventut Atlètica Sabadell, Cal 
Fruitós i voluntaris i voluntàries del poble. 
La cursa compta també amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i el Consell Es-
portiu Sabadell.
 Al llarg del matí es van concentrar més 
d'un miler de persones per seguir les 10 
curses de diferents categories convoca-
des (vegeu requadre adjunt). Els objec-
tius d'aquesta competició són afavorir la 
participació dels nens i nenes de forma 
conjunta, i difondre als centres escolars 
la possibilitat de participar en una activi-
tat esportiva atractiva i divertida. El Cross 
Escolar va comptar amb la presència del 
regidor d'Esports, Miquel Rovira, del re-
gidor de Joventut, Marc Sanabria i de la 
regidora Medi Natural i Gestió Ambiental, 
Luisa Fernández.

ELS PODIS

Èxit de participació en la cursa d'enguany
7é CROSS ESCOLAR

2

1

3

4

5
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PLAÇES DE PÀRQUING EN LLOGUER A LA SA-
GRERA. Informació: 687 244 232
VENDO TERRENO con posibilidad segregar 
2 parcelas

SE OFRECE sra. para cuidar personas ma-
yores o niños, o limpiezas. Disponibilidad. 
Tel. 677 241 579 Dafinca
SE OFRECE sra. con mucha paciencia para 
cuidar personas mayores o para acompa-
ñar, puedo pasear tus mascotas. Persona 
responsable con coche. Tel. 662 074 282 
Liliana
SE HACEN TODO TIPO DE LIMPIEZAS interio-
res, exteriores y jardines. Precios econó-
micos. Tel. 610 804 752 Lluís
SE OFRECE clases de Reiki personalizadas 
para niños o adultos. Persona seria y con
experiéncia. Más información al 687 839 
095.
S’OFEREIX ADMINISTRATIVA amb experièn-
cia, parlo alemany, anglès i francès. Tel. 
657 322 824 Xena
SE OFRECE sra. para cuidado de personas 
mayores o niños, con opción a interna. 
Tel. 698 397 850 Mercy

SE OFRECE chico australiano para dar cla-
ses de inglés y de repaso de mates o quí-
mica. Tel. 687 839 095 Fabián
SE OFRECE carpintero para reparaciones 
de todo tipo de muebles de interior o ex-
terior y colocación de parquet. Tel. 644 
554 318 José
SE OFRECE sra. ucraniana para cuidar an-
cianos, limpieza por horas o interna. Per-
sona seria i responsable. Tel. 665-395-
947 Taisia
S’OFEREIX Mestra amb més de 30 anys 
d’experiència per fer classes a nens/es de 
primària. Informació: 676 024 525
SE OFRECE sra para cuidar ancianos o ni-
ños por horas y fines de semana. Tel. 633 
729 324 Isabel
S’ OFEREIX sra per cosir a casa a ma. Tel. 
93 864 81 72 Assunció
SE OFRECE sra. para limpieza del hogar o 
servicio doméstico por horas. Tel.643 503 
961 - 619 076 503 Tania
SE OFRECE sra con referencias para limpie-
zas o plancha. Disponibilidad por horas. 
Tel. 602 108 622 Josefina
SE OFRECE chica para cuidado de perso-
nas mayores o niños por horas o como 
interna. Disponibilidad total. Tlf. 698 50 
90 25
SRA DE PALAU SE OFRECE para cuidar pe-
rros en su casa o sacarlos a pasear. Bue-
nas referencias y precios económicos. Tel 
652 88 51 56
SE OFRECE sra. para cuidado de personas 
mayores por horas o interna. Tel. 722 676 
466 Conchi
SE OFRECE chico como pintor o peon de 
obra con disponibilidad. Tel. 747 856 487
SE OFRECE Auxiliar de servicios con expe-
riencia en: Conserjería, Limpiezas, Por-
tería, Recepción y Control de accesos, 
Cuidados y apoyo a la tercera edad. Fran
SE OFRECE Sra. para limpiezas. Disponibili-
dad total. Tel. 603 82 07 10
SE OFRECE sra. para limpieza o cuidado de 
personas mayores. Disponibilidad maña-
nas o noches. Tel. 697 264 921 Sonia
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores, con experiencia, o también para 
limpieza. Vehículo propio. Claudia. 635 
938 241
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores por las noches, con experiencia. 
Pepita. 619 62 29 59
SE OFRECE Sra para cuidado de ancianos. 
Disponible incluso sábados. 633 468 268 
Estrella.
SE OFRECE Sra con experiencia para cui-
dado de personas mayores o limpieza por 
horas. 688 406 909 Mariana

SE OFRECE Sra para limpieza por horas. 
603 82 07 10
SE OFRECE Sra. auxiliar de geriatría, para 
cuidado de personas mayores. Turno de 
noche. 660 910 160 Sonia.
BUSCO TRABAJO para cuidar ancianos o 
niños por horas, o para limpieza en casa. 
612 478 985. Soila
SE OFRECE Sra. para tareas de limpieza en 
el hogar. 667 256 234. Galina
SE OFRECE chica para cuidar personas 
mayores o niños o para limpieza del ho-
gar. Puede ser interna o externa, o por 
hortas. Disposición inmediata. 602 418 
416 Marta Leiva

COMPRO MATERIAL DEL BARÇA I ESPANYOL, 
àlbums de cromos, postals, scalextric i jo-
guines antigues. Pago molt bé. Tel. 699 
949 508

IMMOBILIÀRIS

OCUPACIÓ

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

SE TRASPASA BAR 
EN ZONA INSTITUTO

Información 
688 540 980 / 658 072 170 / 93 864 97 04

SE TRASPASA 
TIENDA DE ROPA EN FUNCIONAMIENTO. 

ZONA COMERCIAL
Información 647413 244

LOCALS COMERCIALS A LA SAGRERA
EN VENDA O LLOGUER

2 locals comercial de 150M2 aprox. en 
venda o lloguer + TRASTER.

TELÈFON DE CONTACTE: 687 244 232

EMPRESA DE MANTENIMIENTO
DE JARDINERIA Y PISCINAS

EN TRASPASO POR JUBILACIÓN

Amplia cartera de clientes
Información: 666 256 874

VARIS

DUPLEX CON JARDÍN. 
Con terreno para 
entrar el coche. 120  
m2, 4 habitaciones, 
3 baños. Ahora está 

alquilado hasta junio 2021.  285.000 € 
PISO EN EL CENTRO.
80 m2, 3 hab. 1 
baño, ascensor y 
terraza. Totalmente 
reformado y muy 

bonito. 155.000 € 
TERRENO EN EL 
CENTRO.
Terreno en venta 
C/San Juan. Zona 
Can Maiol, frente al 

colegio Can Periquet.Terreno de 120 
m - 100% edificables para construir 
3 pisos independientes o 2 casas 
adosadas + 3 plazas de parking.  
155.000 € 

IMMOSORT PALAU
C/Sant Miquel, 318
Tel 605 39 17 14
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Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un Whatsup al telèfon 
629 262 682 o bé deixeu 
l'escrit en la bústia de 

Llenceria Selmy, C/Camí Reial,162. 
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¡OFERTA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

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

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

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

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


