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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

Participatius?

EDITORIAL

Aquest mes s'ha celebrat el fòrum ciuta-
dà per decidir quines de les 34 propostes 
admeses per l'Ajuntament se sotmetran 
a votació en la tercera edició dels Pres-
supostos Participatius. El consistori va 
fer una crida perquè tothom que volgués 
participes en aquesta tria. Es tractava 
d'una reunió presencial, el dijous, 6, a les 
18.30. Es podien comptar amb els dits 
de les mans el nombre d'assistents.
 Poder decidir en què s'inverteixen 
120.000 euros del pressupost municipal 
sembla prou atractiu per a mobilitzar les 
ànimes inquietes del poble. Tots sabem 
que costa moure a la gent de casa, i que 
l'escepticisme plana sobre tot allò que 
impliqui transparència i claredat en la ges-
tió política. Però el cas dels Pressupostos 
Participatius és una oportunitat única per 
la implicació directa de la ciutadania en 
la gestió del diner públic. De fet, l'Ajunta-
ment va rebre més de 250 propostes ini-
cials, que van quedar reduïdes a 34 des-
prés d'aplicar les bases. On eren el dia 6 
les persones que van proposar aquestes 
idees? Per què no hi ha més participa-
ció en aquestes convocatòries? Desídia, 
desconfiança, mala comunicació, mala 
planificació... Sigui el que sigui, treu cap 
aquella màxima de si no participes, no et 
queixis.
 També des de l'Ajuntament cal ana-
litzar el perquè d'aquesta desconnexió, 
perquè, si la cosa no millora, potser cal-
dria fer un exercici d'honestedat i matisar 
l'enunciat rebatejant-los com a Pressu-
postos Poc Participatius.
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EXPERTS EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Casa en La Pineda. 160m2 en 
parcela de 400 m2, 3 hb, 3b 
Barbacoa. 425.000€ 

En Can Rovira. 270 m2. 4 
hb. Piscina. Garage de altura. 
Parcela 800 m. 298.000€ 

En Can Riera, a 4 vientos. 4 
hab, 1 b i 1 aseo.  Parcela de 
610m2. 295.000€ 

CASA CASA CASA

En el centro de Palau. 135 m2. 
4 hb, 2 b, sala polivalente, 
terraza de 60 m,   290.000€ 

La Sagrera,  3 vientos. 280 m2, 
4 hb, 3 b. Terraza con vistas. 
Jardin de 300m2  389.000€ 

2 casas + 2 locales con 600 jar-
dín en pleno centro. Se vende 
todo junto. 555.000€ 

DUPLEX CASA CASA

Piso con piscina, barbacoa y 
traster. Reformado. 65 m2, 2h  
174.500€ 

Preciosa parcela de 405 m2, 
en Can Falguera, plana y bien 
orientada. 129.000€ 

Preciosa casa en Palau centro. 
140m2. 4 hb dobles, 2b, Jardín 
convistas. 333.000€ 

PISO TERRENO CASA

Urb. El Castell. 195 m2. 6 hb. 
2 b, ideal para dos famílias.  
349.000€ 

ALTO STANDING. Casa en Can 
Falguera. 402 m2, 670 m2 de 
parcela. 489.000€ 

En Can Falguera. Parcela plana 
de 690 m2, cantonera. Perfec-
ta para inversión.  153.000€ 

TERRENO

Dos casas en Can Falguera. Venta sobre plano. 2 casas en parcela de 400 m2 
cada una. 5 habitaciones  y 3 baños. Suite con baño en planta baja. Piscina. 
Entrega en 12 meses, acabados a escoger.  398.000 € i 429.000 €

2 CASAS

CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE 

TAXACIÓ OFICIAL

TENIM HABITATGE DE LLOGUER

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

C/FOLCH I TORRES, 19 BOTIGUES ROSES 
933887862 / 630 339 029                         magicnailspalau

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles

NOVA COL·LECCIÓ

4 L'ENTREVISTA: SARA EXTREMERA
Futbolista del primer equip del RCD Espanyol, 
aquesta palauenca corre darrere de la pilota des 
que té memòria.

10 EL DILEMA: ALCARRÀS ALS OSCARS?
Creieu que la pel·lícula de Carla Simon és una dig-
na representació del cinema espanyol als Oscars? 
Creieu que té opcions d'arribar-hi?

19 TAXES I IMPOSTOS CONGELATS
El punt més destacat del ple d'octubre va ser 
l'aprovació de les ordenances municipals, que 
un any més han congelat les taxes i impostos.

20 L'ALZINA REVIU EN LA BIBLIOTECA
La nova biblioteca es dirà L'Alzina, un homenatge 
a l'arbre monumental que fins fa uns anys estava 
plantat a pocs metres del nou edifici.

28 SEGONA EDICIÓ DE LA MTB PER ELLS
La segona edició de la cursa solidària MTB Per 
Ells reuneix prop de 500 ciclistes i recapta quasi 
10.000 € per la investigació de la PKU.

38 XIV TROBADA GEGANTERA
Geganters i Grallers de PsiP va organitzar la XIV 
trobada gegantera del poble, ajornada des de la 
pandèmia.
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Lloc i data de neixament:  
Barcelona, 4-10-2001
Estat civil: Soltera.
Estudis: Estudiant primer 
de pedagogia.
Professió: Futbolista.
Aficions: La muntanya i el 
contacte amb la natura.
Un llibre: El poder de 
confiar en ti, de Curro 
Cañete. 
Una pel·lícula: Narnia.
Una sèrie: Vikingos i 
Prision Break.
Quina música li agrada: 
Reggaeton i pop espanyol. 
Participa en alguna 
entitat del poble:
No.

--Des de quan vol 
ser futbolista?
--Des que tenia 

tres anys ja volia ser futbolis-
ta. Jo no tinc tanta memòria, 
però la meva mare m'explica 
que amb aquella edat ja li vaig 
demanar de jugar a futbol. Es 
va quedar sorpresa, és clar. 
Com que ella associava el fut-
bol a un camp gran de gespa, 
no va fer gaire cas i va pensar 
que millor esperar, a veure si 
era més una ximpleria meva o 
un desig de veritat. Però amb 
4 anys, els meus germans i jo 
(som trigèmins, dues noies i un 
noi), ja ens vam apuntar al fut-
bol sala d'aquí de Palau. L'any 
següent vam fer judo, per pro-
var una altra cosa, però amb 7 
anys vam tornar al futbol sala. 
Sempre els tres junts fins que 
en canviar al futbol gran, al FC 
Palau, només vam passar el 
meu germà i jo, i l'altra germa-
na ja no s'hi va apuntar.
--Què deien els pares quan 
veien que el del futbol anava 
de debò?
--Sempre ho van veure com 
una cosa molt normal. Els nos-
tres pares volien que féssim 
esport, futbol, bàsquet o el que 
fos.

--Quan percep que pot arri-
bar a professional?
--Quan vaig anar amb la se-
lecció comarcal, amb 10 o 11 
anys, vaig pensar, ostres! Jo 
jugava al FC Palau. Tot eren 
nois, jo era l'única noia, era 
molt curiós. Jugant amb la se-
lecció comarcal ens va anar a 
veure un observador del RCD 
Espanyol i aquell any, quan en 
tenia 11, em van cridar per fer 
les proves i em van fitxar.
--Com reaccionen a casa 
quan et truca l’Espanyol?
--Home, va fer impressió. 
L'Espanyol, un club de primera 
masculina, era una mica fort. 
Jo recordo que el que em va 
dir la meva mare era que se-
guis sent jo mateixa, que no 
se'm pugessin els fums al cap. 
Quan et truca un club com 
l'Espanyol comences a rebre 
comentaris i elogis que en una 
nena d'11 anys és fàcil que se't 
pugin al cap i et facin que no 
toquis de peus a terra. Per això 
la meva mare em va dir: "peus 
a terra, segueix treballant i so-
bretot, gaudeix, ves fent camí, i 
fins on arribis".
--També devia suposar més 
sacrifici familiar, oi?
--Nosaltres entrenàvem molt 
tard, acabàvem a les 22.30, 
arribava a casa a les 11 de la 

nit, entre que sopava i tal ana-
va a dormir a les 12 o quarts 
d'una, sí que era complicat. 
Els meus pares em portaven a 
entrenar i s'esperaven durant 
l'entrenament, perquè anar i 
venir era una despesa de ben-
zina i temps que no valia la 
pena. L'any que em va fitxar 
el Barça va ser encara pitjor. 
Jo tenia 16 anys i entrenava a 
Sant Joan Despí. Els meus pa-
res estaven separats. El meu 
pare venia des de Badalona a 
Palau, de Palau a Sant Joan 
Despí cada dia de la setmana 
menys un, i els caps de set-
mana, partit... A partir de certa 
edat ja vaig anar jo sola amb 
autobús i metro, era complicat.
--Amb els amics, que tal a 
l'hora de jugar a futbol?
--Jo no he patit mai cap mena 
de comentari masclista per ser 
futbolista. Al pati sempre juga-
va a pilota, amb els meus amics 
sempre m'hi he portat genial, a 
educació física sempre era de 
les primeres i mai cap proble-
ma. Jo no he sentit les típiques 
expressions de marimacho o 
coses per l'estil pel fet de jugar 
a futbol. No he tingut mai una 
mala experiència.
--Que en pensa del conflic-
te entre algunes jugadores 
de la selecció femenina i 

l'entrenador?
--Les primeres setmanes es 
comentava entre nosaltres... 
què hauria passat?, quines 
seria les noves convocades? 
Però ara ja no en parlem gaire.
--Pensa en el futbol com 
una professió com per 
guanyar-te la vida?
--El dia d'avui no. Si anés pros-
perant potser podria, però se-
ria temporal. No passa com 
en el futbol masculí, que si 
aconsegueixes un contracte a 
primera et resol la vida. En el 
femení no.
--Vostè ha passat també pel 
Barça, ha pogut viure derbis 
des dels dos bàndols. En el 
femení també es viu la riva-
litat entre els dos clubs?
--Sí, sí. Jo quan vaig entrar a 
l’Espanyol em vaig sentir de 
seguida molt perica. I quan 
em va fitxar el Barça i vam ju-
gar contra l’Espanyol va ser 

Des que va començar a caminar que corre darrere la 
pilota. Va passar pel CFS Palau i pel FC Palau abans 
de fitxar per l'Espanyol, a 11 anys. Va provar sort un 
any al Barça, però va tornar a les files periques. És 
de professió futbolista, però estudia pedagogia pen-
sant quan pengi les botes.

L'ENTR E V IS TA L'ENTR E V IS TA

SARA EXTREMERA FUTBOLISTA DEL PRIMER EQUIP DEL  RCD ESPANYOL

"Jo no he patit cap 
comentari masclista 
per ser futbolista"

estrany, no ho vaig viure com 
qualsevol altra companya. 
--Apart de la part esportiva, 
el club les ajuda en altres 
aspectes?
--Si ens fan xerrades sobre 
nutrició, psicologia i també co-
municació.
--Abans de fer una entrevis-
ta, els donen consignes?
--Ens demanen que si ens 
contacta algú extern que no 
sigui del club que ho diguem. 
Depèn de l'entrevista ens do-
nen algunes directrius.
--Quins són els seus refe-
rents futbolístics?
--De referents femenins no en 
tinc perquè quan jo vaig co-
mençar del futbol femení ni 
se'n parlava. Jo vaig créixer 
veient futbol del Madrid i del 
Barça i aquests són els refe-
rents que jo tenia. Ara lògica-
ment soc sòcia de l'Espanyol, 
vaig als partits i em fixo en els 

jugadors, però a mi per exem-
ple sempre m'ha agradat Jordi 
Alba, o Vinicius.
--És de les joves de l'equip, 
com és la relació amb les 
més veteranes?, en que es 
nota l'experiència?
--Es nota l'experiència a l'ho-
ra portar les situacions en el 
camp. També et cuiden, estan 
per tu. Jo vaig aprendre molt 
en el primer any en el primer 
equip, que vam jugar a primera 
divisió. Un exemple de vetera-
nia molt tonto, però que a mi 
em va quedar marcat: allò de 
plantar la pilota i jugar ràpida-
ment després d'una falta no es 
feia a juvenil o nacional, que és 
d'on jo venia. Les veteranes, 
en canvi, ho feien fàcil.
--A la seva edat ha viscut ja 
un ascens, ha patit un des-
cens i us van quedar a un 
sospir de tornar a pujar a 
primera l'any passat. Com 

es gestionen aquests mo-
ments?
--Quan vam pujar va ser una 
emoció molt gran. Quant a 
moments difícils, em va fer 
més mal quedar-nos a un pas 
de l'ascens que quan vam 
descendir. El descens el vam 
anar com paint, com si veiés-
sim que s'anava acostant. El 
no aconseguir l'ascens l'any 
passat va ser molt dur. Era 
l'últim partit i 90 minuts abans 
tens la il·lusió de poder guan-
yar la Lliga i pujar de categoria 
i 90 minuts després jo estava 
destrossada.
--L'esport femení i el futbol 
femení en particular està vi-
vint una revolució. Creu que 
és una moda o que la cosa 
va de debò?
--Això ha vingut per quedar-se. 
Cada cop són més les nenes 
que volen jugar a futbol, i no 
només aquí sinó a escala mun-
dial. Ara sortim a les notícies, 
a les xarxes, et pregunten, la 
gent sap del tema i se'n parla.
--Juga de lateral esquerra, 
sempre ha jugat en aquesta 
demarcació?
--Sempre he jugat par la ban-
da, sí, bé com a defensa o 
com a extrem.
--Com es defineix com a ju-
gadora?
--Soc molt ràpida i ofensiva, i 
també soc contundent. Com a 
aspectes a millorar crec que he 
de defensar encara millor, he 
de millorar el salt de cap, soc 
baixeta, però ho puc millorar.
--A Psip tant l'equip de fut-
bol sala com el de futbol  
estan fent molts esforços 
i avanços per potenciar el 
futbol femení. Li han dema-
nat que col·labori amb ells?
--No, però no m’importaria, al 
contrari, m’encantaria perque 
jo he jugat amb els dos.
--Quin consell li donaria 
a una nena que està il·lu-
sionada amb ser futbolista 
com ho estava vostè amb 7 
o 8 anys?
--Primer que gaudeixi, que ho 
faci perquè li agrada i no per 
assemblar-se a ningú. I a par-
tir d'aquí, anar treballant. Però 
sobretot que s'ho passi bé, 
perquè si no s'ho passa bé no 
arribarà enlloc.

PEP PUIG
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OPINIÓOPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

Que som massa, diuen.
No deien pas això els seus rebesavis. Llavors 
bé que els anàvem, i quants més, millor. Tenien 
gana, ens mataven i se'ns cruspien. No els guar-
dem rancúnia per això. Cert és que aquesta pe-
tita part de l'engranatge mundial ens afectava, i 
molt, però absolutament tots els essers que con-
formem la terra, respectem des de sempre, les 
normes que ens donen l'equilibri, l'estabilitat i, al 
capdavall, la vida. 
 Bé, dir que tots els éssers respecten, és un 
axioma antiquat. El respectem tots excepte 
aquest mico espavilat que des que va baixar dels 
arbres brandant la bandera de la vanitat i amb 
el cap inflat, s'ha autoproclamat l'amo del món i 
brama que aquesta circumstància li dona dret a 
destruir-lo.
 En temps dels seus rebesavis hi havia boscos 
esponerosos i riberes fèrtils on vivien en equili-
bri tots els éssers, ells inclosos. Ells van aniquilar 
zones pleníssimes de vida variada, calidoscòpica 
on vivien i menjaven centenars d'espècies. Les 
van anorrear  per implantar-hi conreus, en diuen 
ells, enormes deserts on només hi viu una espè-
cie vegetal per alimentar només a una espècie 
animal, tota la resta feia nosa, tota la resta en 
va ser expulsada o destruïda. No tenint-ne prou 
amb això, encara després aixafen els seus propis 
terrenys de cultiu per instal·lar-hi gegantins mars 

de pedra (ciment, en diuen ells), els omplen amb 
enormes ruscos on viuen amuntegats i d'on en-
tren i surten per damunt de rius secs de pedra 
negra muntats en monstres de ferro que treuen 
fum pel cul.
 En el món animal fa molt de temps que hi ha un 
amplíssim consens sobre aquest tema. La con-
vicció ve de l'evidència contrastada per molts i 
durant molt de temps:  l'únic culpable del desga-
vell ecològic de la terra és aquest mico espavilat. 
Ara, fins i tot alguns d'aquests insensats micos 
ens donen la raó. Es piquen fort al pit, ajunten les 
celles i proclamen que són ells els únics promo-
tors d'aquesta desgràcia planetària. Redacten 
informes, declamen conferències, mentre la resta 
de micos espavilats, per una banda els que més 
manen i per l'altra els que més es deixen manar, 
badallen d'avorriment i segueixen accelerant la 
destrucció.
 Moltíssimes espècies han desaparegut, s'han 
perdut definitivament, altres sobrevivim amb 
pocs exemplars i de mala manera. No sortim dels 
nostres migrats hàbitats per gust, ho fem cercant 
fora la supervivència que no trobem on abans hi 
havia abundància.
 I encara ens hem de sentir que som massa, 
que nosaltres, els senglars, som plaga. I ells, que 
coi son, doncs?

Silvestre Entredàlies

Col·lectiu integrat per Jordi Bolao, Mònica Vela, Norbert Froufe i Alfons Parés entre d'altres. 
(Finestra oberta, RadioPalau 91,7 FM, dimarts, 20.00)

Que som una plaga?

FINESTRA OBERTA DELS LECTORS

EL BOTELLOT PER DAVANT 
DE LES PERSONES

Els veïns que viuen més a prop 
dels actes de la Festa Major, 
li han demanat ajuda a l'AVV 

Can Cortès, i aquesta AVV en-
tén perfectament el seu males-

tar, ja que portem molts anys 
lluitant pel nostre dret a poder 
descansar sense que fins ara, 

hàgim trobat la menor empatia 
per part d'un ajuntament que 

tampoc té cap interès a millorar 
la vida d'aquests veïns.

Hi ha veïns que han hagut de 
patir 5 nits sense dormir, amb 
el perill d’accident que com-

porta haver de conduir per 
anar a treballar sense haver 

dormit ni descansat ni una sola 
hora per l’exagerat soroll de 

la música i ara ens demanen  
ajuda.

Davant aquesta realitat, la 
nostra AVV fa una crida a tots 
els veïns de Palau-solità i Ple-
gamans i els demana la seva 
solidaritat, ja que en aquests 

aspectes, el govern municipal 
és indiferent a les nostres jus-

tes reivindicacions i li dona més 
importància als botellots que 
a la vida humana, permetent 
incomplir els nivells de deci-

bels, els horaris de tancament 
d'actuacions i la barra lliure fins 
que es retiri el darrer client per 

la seva voluntat.

A aquesta AVV li fa molta pena 
que el govern municipal prioritzi 

li doni més importància als 
botellots que al descans de les 
persones que se l'han de jugar 

quan van a treballar en cotxe 
sense haver pogut descansar.

Associació de Veïns 
de Can Cortès

CARTES DELS LECTORS: Podeu enviar la carta al  correu electrònic psipinfo@gmail.com signada i amb el número DNI de la persona que l’envia. Les 
cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un representant del grup. Procureu que el text no sobrepassi els 1.400 caràcters, en 
cas contrari L'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 són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

COM ESTÀ ALLÒ DELS 
350.000 EUROS?

Ara que els partits polítics ja 
han començat la campan-

ya de presentació dels seus 
candidats a ocupar la cadira 

de batlle per 4 anys més, i els 
que governen ens expliquen 

els grans èxits assolits i els 
que aspiren a governar ens 

explicaran tot allò que faran, 
seria bo que algú expliqués als 
veïns com està el tema de l'es-
tafa dels 350.000 € que algun 

pispa ens va robar a primers 
de l'any passat, fent-se passar 

per un proveïdor de l'ajunta-
ment i aconseguint que aquest 

li transferís al seu compte en 
comptes de fer-ho al compte 
bancari dels proveïdors reials.

Se’ns va dir que s’havia 
constituït una comissió interna 

d’anàlisi on participa govern 
i oposició i que el cas s’havia 
posat en mans de la justícia 

per tal d’aclarir qui ho havia fet 
i mirar de recuperar els diners 

estafats.

La confiança de la gent en un 
polític es guanya per l'eficàcia 

en la gestió que determina la 
intenció del vot, per la qual 

cosa seria interessant saber 
com està a hores d'ara el cas.

S'han identificat els lladres? 
S'han recuperat els diners? 
Quines partides s'ha deixat 

d'executar per eixugar aquesta 
pèrdua? Com pot ser que nin-

gú s'adonés que allò era una 
estafa fins que els proveïdors 

van reclamar no haver cobrat al 
seu venciment?

 Respostes sinceres a pre-
guntes com aquestes per 

part de l'equip de govern i de 
l'oposició com integrants de la 
comissió interna d'anàlisi són 

més que oportunes perquè 
la ciutadania pugui valorar la 

fiabilitat de les mans en qui 
pensa dipositar la confiança i 
el vot per gestionar els diners 

de tots.

Medir Alfonso

EL CANVI DE MANS DE 
L'AIXETA DE PSIP

En l'edició del passat mes 

d'octubre, el director d'aquest 
informatiu va publicar un ex-

tens i molt interessant reportat-
ge sobre el canvi de gestió del 
subministrament d'aigua amb 
el suggeridor títol de “L’aixeta 

de PsiP canviarà de mans”. 
Recomano la seva lectura. 

Aporta informació rellevant i 
planteja serioses dubtes sobre 

el desenllaç final d'aquest 
procés.

Dubtes sobre qui es farà càrrec 
del servei. Per als qui hem fet 
un seguiment del procés dut 

a terme per l'equip de Govern 
municipal, tot semblava indicar 

que la gestió seria encarre-
gada a GIACSA a través de 

CONGIAC. De les respostes 
del regidor Sergi Plaza, sembla 
que ara aquesta és una de les 

tres opcions.
 

Tot indica que les sentències 
judicials desfavorables que ha 
tingut aquest consorci en els 

últims mesos podrien haver fet 
forat en la inicial estratègia dels 
responsables municipals. Però 

les altres dues propostes tenen 

una complexitat enorme.
Personalment, continuo 

tenint reserves que el procés 
participatiu hagi estat realment 
participatiu i la millor opció per 

a la presa d'una decisió de 
tal envergadura. I una cosa 

que sorprèn és que la famosa 
MEMÒRIA justificativa a favor 
de la gestió directa, no apare-
gui esmentada en el reportat-

ge. Es van pagar uns serveis a 
una consultora per a realitzar 

un estudi de viabilitat del canvi 
i el que més ressalta és que és 

un informe ple d'hipòtesis. 

Si alguna d’aquestes no es 
compleixen, el model i les pro-
jeccions deixen de tenir sentit 
(especialment les projeccions 

basades en un IPC històric de 
l'1%). Per tant, podria perillar 
el compromís acordat per la 

Comissió d'Estudi de congelar 
les tarifes actuals durant els 

primers quatre anys d’entra-
da en funcionament del nou 
sistema, per no parlar de les 

inversions previstes.

Antonio Izquierdo
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#FEMPALAU

SEU LOCAL

Carrer de Plegamans, 3B

palausolitaiplegamans@esquerra.cat

COL·LOQUEM LA PRIMERA PEDRA DE LA NOVA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL L’ALZINA

ERCpalau

Congelem les ordenances fiscals 
per tercer any consecutiu

Un edifici totalment sostenible, amb energia 
geotèrmica i plaques solars

Generador de cultura i cohesió social

Auditori per a esdeveniments, arxiu municipal i 
cafeteria

PU B L IC ITAT

Ja fa uns anys que Hollywood aposta per un cinema més intimis-
ta, social i verídic, allunyat de les grans superproduccions. Més 
cinema, menys crispetes. Alcarràs compleix amb aquesta idea. 
Una pel·lícula autèntica, sense artificis. Amb una feina de càsting 
exemplar, on uns actors no professionals recreen la història de la 
dificultat en què es troben els productors de fruita, amb excel·lèn-
cia i credibilitat (la família protagonista sembla realment una família 
real). Tot portats per una directora que no deixa res a l'atzar i on 
les imatges flueixen com la vida mateixa, entre nectarines, prés-
secs, raïm i figues.
Però les veritables raons per les quals Alcarràs hauria d’anar als 
Oscars són: 
--Els caragols a la brutesca. En un moment donat, el protagonista 
fa uns caragols d'aquesta antiga manera de coure'ls. Palla per 
sobre, foc i prou. Això mostra una manera de viure, la cuina de 
tota la vida, que caldria mantenir, i que cada cop costa més de 
veure, que el món ha de conèixer. És un document excepcional 
que no es pot quedar entre Badajoz i Berlín. Ha d'anar més enllà.
--El porró. És un dels símbols més nostrats i que també està en 
perill d’extinció. El concurs de veure en porró mereix deixar amb 
els ulls esbatanats i el somriure a la boca tota la colla d’americans 
que bàsicament veuen en aquells gots de plàstic amb tapa.  
--La darrera raó és que una llengua minoritària com la nostra mai 
ha estat tan a prop de donar-se a conèixer per milions de perso-
nes. És una oportunitat única. La mateixa naturalitat que transmet 
la pel·lícula es veu acompanyada per la naturalitat en què els ac-
tors parlen i canten en català.
I si arriba a la final, compte, que podria guanyar. Seria una fita 
històrica per la nostra llengua i el nostre país.

El Dilema de L'Informatiu es pot escoltar també al programa 
El Meu Carrer de Ràdio Palau, el penúltim dijous de cada mes, a les 19.30, al 91,7 de la FM 

Un cant (trist) per la terra Pagesos a Hollywood?

A FAVOR EN CONTRA
JAUME PÉREZ PACO GARRIDO

EL  D ILEM A

En primer lloc, val a dir que no estem aquí per jutjar la qualitat 
de la pel·lícula en qüestió o per dir si és bona o dolenta, per fer 
aquesta feina ja estan els crítics i els periodistes i jo no soc ni una 
cosa ni una altra, Déu me'n guardi... Aquí estem per valorar si té 
alguna oportunitat de guanyar l'Oscar, jo crec que no.
 Alcarràs no és d'Òscar per molts motius: Primer, no surt ni Ja-
vier Bardem ni Penélope Cruz i tots sabem que és requisit in-
dispensable per guanyar l'estatueta la presència de la Pe inter-
pretant diàlegs irritants amb veu de xiulet o la del seu marit amb 
algun pentinat estrafolari.
 Una altra qüestió és si els acadèmics americans entendran la 
problemàtica d'una família de pagesos a la Catalunya profunda 
que s'explica a la pel·lícula; si ja no ens entenen més enllà de 
l'Ebre, com vols que ho facin a Los Ángeles? No sé si podran su-
portar els 247 cops per minut que en Quimet diu "cagumdéu"... 
 Tema a part són els nens, ai els nens!! Ja no només a Alcarràs, 
a cap pel·lícula els hi haurien de deixar actuar! Fan mooooolta 
ràbia, no s'els entén quan parlen i en fer-se grans acaben tots 
mig malament. Seria millor que aquests papers els interpretessin 
senyors petitets en pantaló curt, seria tot molt més creïble.
 En fi, trobo que li manquen massa ingredients per a causar 
sensació...
 Sí que valoro el fet que a partir d'ara pujaran les visites turís-
tiques a Alcarràs. Segurament ramats de turistes s'acostaran a 
veure els escenaris de la pel·lícula i els altres indrets bonics que 
té Lleida, com per exemple... Bé, ara mateix no sé si hi ha alguna 
cosa maca a Lleida. 
 Per acabar, ja seriosament, he de dir que la mitja horeta ben 
bona que vaig veure abans d'adormir-me em va agradar força.

ALCARRÀS ÉS PEL·LÍCULA PER COMPETIR EN ELS OSCARS?

El dia dels morts és una tradició que se ce-
lebra a Mèxic els dies 1 i 2 de novembre 
per a honrar als familiars difunts i celebrar la 
vida. Aquesta tradició es remunta a l'època 
prehispànica, en la qual en aquesta festa 
es guiava als morts al Mictlán (inframon 
o regne dels morts de la mitologia mexi-
cana). Per això, i a fi de facilitar el camí, 
es col·locaven espelmes enceses des de 

la llar familiar fins als cementiris. Més tard, 
amb l'arribada dels espanyols, la festa es 
va adaptar una mica al catolicisme i 
va ser el motiu pel que es va fixar la 
data actual, tot just coincidint amb 
la de tots sants (a l’antigüetat es ce-
lebrava durant trenta dies, els 
mesos d’agost i setembre).
És típic en aquest dia col·lo-
car altars amb ofrenes. Aquests 
altars solen contenir (depenent 
de la zona en la qual ens trobem) 
entre dos i set graons, reservant el 
primer per als avis i la resta per als 
altres membres de la família.

En aquests altars no pot faltar mai:
- Unes estovalles blanques
- Paper picat

- Calaveres de sucre (dolç típic)
- Copal

- Pa de mort (un altre aliment típic)
- Sal (per a purificar)

- Foto del difunt i d'algun sant
- Flors de cempasuchil (planta típica 
mexicana que floreix a la tardor).

- Espelmes i encens
- El menjar i la beguda preferida del mort.
La festivitat del dia dels morts es va decla-
rar en 2008 per l'ONU, patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat.

El dia que es dona la 
benvinguda als morts

TRADICIONS
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PU B L IC ITATEL  C A L A I X

La figuera és un arbre pertanyent a la famí-
lia de les moràcies, de les quals existeixen 
més de 1.500 espècies. Entre els diferents 
tipus de figueres, es troben les denomin-
ades bíferes, que són aquelles que pro-
dueixen dos fruits diferents: les figues i les 
bacores, que encara que semblants, no 
són el mateix. De fet, entre la collita d'una 
i l'altra disten més de 8 mesos, d'aquí el 
refrany que dona nom al títol de l'article, i 
que s'utilitza per a denominar a un acte que 
ocorre de molt de tant en tant.
 Existeixen moltes diferències entre la figa 
i la bacora, a més, de l'esmentada a l'an-
terior paràgraf (la figa surt a la fi d'estiu i la 
bacora a la fi de maig), com per exemple: la 
bacora té forma més de pera, és de major 

grandària, menys dolça pel fet que té major 
quantitat d'aigua (pel que és menys calòri-
ca) i la seva pell és de color verdós, amb 

una carn, això sí, de color molt més intens. 
La figa per la seva banda,  conté més su-
cre, és més petit i el seu exterior d'una to-
nalitat morada.
 La manera de créixer també difereix en-
tre ambdues: la bacora creix sota la fulla, la 
figa ho fa per sobre d'ella.
 Totes dues comparteixen això sí, el fet 
de ser aliments energètics i, per tant, molt 
aconsellables per als esportistes, tant 
abans com després de l'entrenament. Són 
bones també perquè regulen el sistema 
nerviós i el ritme cardíac i posseeixen multi-
tud de minerals com el potassi, el magnesi 
o el fòsfor que serveixen per a augmentar 
les defenses i afavoreixen la producció de 
la massa muscular.
 Aquests fruits solen menjar-se frescos, si 
bé també poden utilitzar-se en cuina per a 
fer melmelades, pastissos o formar part de 
salses per a acompanyar guisats de carns.

De figues a bacores...
EL PRODUCTE

La petjada dels dinosaures
Fa més de 66 milions d’anys al territori que 
observem avui dia es trobava un paisat-
ge molt diferent del que estem habituats, 
doncs en aquest espai habitaven els da-
rrers dinosaures que van existir a Europa. 
Avui proposem un recorregut pels diferents 
museus, miradors, jaciments prehistòrics i 
centres d’interpretació que hi ha a Catalun-
ya i que ens permeten seguir les petjades 
del dinosaures a casa nostra.
1. Dinosfera 
A Coll de Nargó (Lleida) està Dinosfera, un 
espectacular centre de divulgació que et 
permetrà fer un viatge de 70 milions d’anys 
per conèixer com es reproduïen els dino-
saures.  Gràcies a l’estudi dels seus fòssils 
i, especialment, dels recuperats a Coll de 
Nargó, Dinosfera està considerat un dels 
jaciments més importants del món d’ous i 
nius de dinosaure. A més, el centre també 
ofereix visites guiades als llocs on s’han dut 
a terme els estudis científics.
2. Dinosaures de Fumanya
Dinosaures Fumanya, situat al terme muni-
cipal de Fígols, és un jaciment paleontolò-
gic declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 
l’any 2014.  Aquest jaciment està conside-
rat un impressionant espectacle de la natu-
ralesa, ja que compta amb més de 3.500 
empremtes de dinosaures de més de 65 
milions d’anys. Sens dubte, una visita obli-
gatòria per descobrir l’època prehistòrica.
3. Museu de la Conca Dellà
El Museu de la Conca Dellà, situat a Isona, 
és l’únic de temàtica de ciències naturals 
dels 10 museus registrats a Lleida. Allà 

s’exhibeix una rèplica a mida real de Pa-
rarhabdodon isonensis, un hadrosaure que 
es va descobrir al Pallars. A més, també 
trobaràs col·leccions paleontològiques de 
dinosaures del Prepirineu i restes d’ossos 
de dinosaures i altres vertebrats del Cretaci 
superior.
4. Mirador del Cretaci
Situat a l’Alt Urgell, concretament a la vall 
del riu Sallent, el Mirador del Cretaci és el 
jaciment de niuades de dinosaure més im-
portant de tota Europa. Des d’allà es pot 

observar un espai natural des d’on es po-
den observar petjades, nius i ous de dino-
saure i algunes restes fòssils de vegetals.
5. Museu de l’IC de Paleontologia 
El Museu de l’Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont, que es troba a 
Sabadell (Barcelona), és la base del cen-
tre de recerca dels estudis del Mesozoic a 
Catalunya. A més l’exhibició paleontològica 
acull una exposició interactiva que permet 
al visitant sentir-se com tot un investigador 
sobre casos de recerca paleontològica. 

TURISME
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L’Equip d’Atenció Primària Palau-solità i Ple-
gamans hem començat a vacunar amb cita 
prèvia contra la grip al CAP. Aquest any, a 
més, es torna a fer de forma simultània amb 
la dosi de record contra la COVID-19.Des 
del CAP volem aprofitar aquest espai per in-
formar per quines persones 
està recomanada aquesta 
vacunació i com demanar 
cita prèvia. Aquesta tardor 
protegeix-te el doble!

Quines persones estan 
cridades a vacunar-se?
Les persones a les que es 
recomana vacunar-se con-
tra la grip i amb la dosi de 
record contra la COVID-19 
són les que tenen més de 
60 anys, pacients amb pro-
blemes crònics o factors 
de risc i aquelles que s’en-
carreguen de la seva cura, professionals de 
la salut, i les dones embarassades.
 Per la seva banda, els col·lectius es-
sencials només s’hauran de vacunar de la 
grip. Per rebre la dosi de record de la covid 
s’hauran d’esperar a les indicacions per a la 
resta de la població.

Com es pot demanar
cita per a la vacunació? 
Es pot demanar cita per vacunar-se direc-
tament al taulell d’atenció a la ciutadania 
del CAP o trucant per telèfon. Però també 
volem recordar altres vies que eviten des-

plaçaments i que són igualment d’efectives:
 • A la web de programació de visites: ci-
tasalut.gencat.cat
 • A La Meva Salut, a l'apartat 'Cita' 
 • Trucant al telèfon de programació de vi-
sites 93 3728 44 44 (dilluns a divendres no 

festius de 8h a 21h)
Les persones més vulnerables,
primeres en vacunar-se
El passat mes de setembre l’equip del CAP 
Palau vam començar la vacunació contra la 
grip i la dosi de record contra la COVID-19 
a les residències. Vam vacunar tant a per-
sones residents com a les que hi treballen. 
També vam començar a vacunar a les per-
sones més grans de 80 anys que no viuen 
en aquests centres, contactant telefònica-
ment i administrant les vacunes al CAP, per 
ser considerats ambdós els col·lectius més 
vulnerables.

EL  C A L A I X PU B L IC ITAT

Dietes personalitzades de tot tipus
Realitzem tot tipus de dieta amb seguiment personalitzat.
Sense productes, prohibicions ni restriccions d’aliments.
Seguim les pautes de la OMS.
Som Graduats en Nutrició Humana i Dietètica i membres del 
col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)

Informa-te’n al 93 864 32 76

Passeig de la carrerada Nº 14 · 08184 · Palau-Solità i Plegamans 
(dins el centre FISIOTERÀPIA PALAU)

 Correu electrònic: info@menjasa.es              web: www.menjasa.es

Aquesta tardor, protegeix-te el doble

Consells si prens 
antibiòtics

VADEMECUM

LA CONSULTA

Els antibiòtics són medicaments que maten 
o impedeixen la multiplicació de bacteris, 
però no són eficaços en grips i refredats, 
perquè aquestes malalties són causades 
per virus. Si  t'han receptat antibiòtics, no 
deixis el tractament abans d'hora perquè 
si no acabes per complet amb els bacte-
ris que han causat la infecció, els bacteris 

supervivents es tornen resistents. Segueix 
sempre les indicacions del teu metge i 
farmacèutic i tingues en compte aquests 
consells:
• No acudeixis mai a la farmàcia a comprar 

antibiòtics sense recepta mèdica perquè 
no poden ni han de vendre-te'ls.

• Quan prens un antibiòtic, aquest passa al 
torrent sanguini i es reparteix per tot l'or-
ganisme, però el cos el va eliminant per 
això necessites una nova presa. Si t'obli-
des d'una presa, els nivells d'antibiòtic en 
sang disminueixen i els bacteris es fan 
més resistents.

• No abandonis el tractament abans del 
temps prescrit encara que ja et sentis 
millor.

• Llegeix el prospecte del medicament, 
sobretot l'apartat d'interacció amb altres 
medicaments o amb algun aliment deter-
minat.

• Cuida la flora intestinal perquè els antibiò-
tics no distingeixen entre bacteris bons 
i dolents i destrueixen la flora intestinal, 
provocant freqüentment diarrees.

LA LLIGA FOTOGRÀFICA 
D'ARTS & FOTO

Tema d'octubre: LLIURE
Foto guanyadora: 
Lupe, de Adelheid de Boulle

LES FOTOS DE GATETS no només 
triomfen a les xarxes. Aquest mes d'oc-
tubre Adelheid de Boulle s'ha emportat 
la màxima puntuació de la lliga d'Arts & 
Foto amb aquesta captura de la curiosa 
Lupe, la gata de la seva filla que va 
haver de cuidar durant uns dies.

Si voleu més informació sobre les activitats del 
grup de fotografia del Taller de les Arts envieu 
un  correu a artsifoto@gmail.com  

Podeu veure la resta de fotos de la Liga a
fototallerdelesarts.blogspot.com

ADVOCATS · IMMOBILIÀRIA

A par�r d'ara ens podeu 
trobar al:

C/ Camí Reial 118 - Local A
Palau Solità i Plegamans

Con�nuarem treballant amb 
la mateixa professionalitat, 
è�ca i il·lusió del primer dia.

Us esperem!

607 033 969 - 607 033 971 
www.argemigrup.com anna@argemigrup.com

rosa@argemigrup.com
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PU B L IC ITAT FU N DACIÓ  FOLCH  I  TOR R E S

La vetlla de mossèn Cinto

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

100 ANYS DE LA CASA FOLCH
A partir del 8 de novembre es podrà 
visitar l’exposició sobre el centenari de 
la casa d’estiueig de Josep Maria Folch 
i Torres a Plegamans, a la sala Mas-
sagran de la Torre Folch. En aquesta 
exposició es repassa la seva evolució, 
els actors que la van fer possible i un 
estudi detallat del seu jardí noucentista, 
avui recuperat. Serà també la oportuni-
tat de veure imatges filmades per el seu 
protagonista ara fa cent anys i un petit 
reportatge sobre l’incendi de 1997.

BAULES DE DAVID PAGÈS
Aquest agost s’ha presentat un nou 
llibre de David Pagès i Cassú que recull 
un seguit d’escrits entre generacions i 
diferents personatges. La nostra socia 
Montserrat Manén i Folch hi 
ha participat amb dues cartes 
dirigides respectivament al 
seu avi, Josep Maria Folch i 
Torres, i una neta seva. Ens 
fa una il·lusió ben especial 
una neta de l’il·lustre escriptor 
recordi la seva figura a través 
d’aquest escrit i hem d’agrair 
a en David Pagès aquesta gran idea i 
la seva fidelitat a la memòria de Folch i 
Torres.

VOLUNTARIS
Aquest mes de d’octubre hem in-
corporat a la Gemma Figueras, de la 
Garriga, socia recent i voluntaria eficaç 
en el nostre equip. Antiga mestra de 
primària i seguidora de 
Josep Maria Folch i 
Torres, col·labora en les 
tasques d’arxiu amb 
la nostra responsable 
Montserrat Comelles. 
També la Lourdes 
Agustí, socia, i la Mercè 
Castellvell, ambdues 
mestres de l’escola 
Marinada han estat 
assessorant-nos en els 
nous materials didàctics 
per a les escoles. Gràcies a totes elles 
per aquest servei desinteressat i us ani-
mem a contactar amb nosaltres si teniu 
disponibilitat i interès!

Quan la notícia de la mort 
de Jacint Verdaguer va arri-
bar a la redacció de Cu-Cut, 

Manel Folch i Torres va sor-
tir corrents per a vetllar-lo 
a la casa de Vallvidrera.

• Recuperar una vila en la qual la 
neteja i la millora de l’espai 
públic a tots els barris tornin 
a tenir prioritat.

• Modificar la recollida de resi-
dus perquè sigui fàcil per a les 
famílies, que tingui en compte 
la tipologia d’habitatges i adap-
tada als barris. Volem eliminar 
els pals de penjar escombra-
ries dels carrers.

• Posar en marxa nous 
equipaments esportius i per a 
la gent gran. 

• Defensar que Palau tingui uns 
serveis de salut públics de 
qualitat i un centre d’atenció 
primària amb més serveis. 

• Recuperar una vila en la qual 
poder envellir activament i 
amb qualitat.

• Treballar per reforçar la segu-
retat als barris. No es poden 
consentir les ocupacions 
il·legals d’habitatges, que 
generen conflictes, ni l’inci-
visme permanent. 

• Recuperar una vila d’oportu-
nitats laborals i que atregui 
inversions empresarials.

• Prioritzar la seguretat viària i 
l’accessibilitat de les voreres, 
perquè Palau torni a ser una 
vila amable en la qual voler 
viure i conviure.

• Treballar perquè els i les joves 
tinguin facilitats d’accés 
a l’habitatge, oportunitats 
de feina i una oferta d’oci 
atractiva.

• Fomentar el transport públic, 
fent-ho més accessible.

611 04 70 76 pscpalau

Portaveu del PSC-CP 
Palau-solità i Plegamans

psc.palausolitaplegamans

Contacta!

Des del Grup Municipal Socialista, 
seguim treballant per

El 10 de juny de 1902 es moria mossèn 
Cinto en una torre d’estiueig de Vallvidrera 
(“Quinta Juana”), habitacle ofert per Ra-
mon Miralles després de saber-se el delicat 
estat en què es trobava. Avui dia, la torre 
té el nom de Vil·la Joana, i és el Museu-Ca-
sa Verdaguer. El seu enterrament fou una 
de les manifestacions de dol més multitu-
dinària i sentida que hi ha hagut a Cata-
lunya. Havia mort un gran poeta que havia 
calat fons en el poble, que havia donat la 
lletra d’himnes i cançons i l’orgull de parlar 
una llengua que havia sabut dignificar.
 Sí, havia mort un gran i estimat poeta que 
havia viscut anys d’esplendor i admiració, 
anys plens 
de comodi-
tats, però els 
seus últims 
anys havien 
estat tristos 
i tràgics, els 
deutes l’em-
p a i t a v e n , 
havia estat 
desnonat, va 
ser incom-
près, difamat 
i fins i tot, ca-
pellà orgullós 
de ser-ne, 
s’havia vist 
desprove ï t 
de les llicèn-
cies ecle-
siàstiques.  
Durant me-
sos hi hagueren actes dedicats a la seva 
memòria. El 23 de novembre, al Centre 
Moral Instructiu de Gràcia, se celebrà una 
necrològica literària que reuní un bon aplec 
d’admiradors, amb representacions de 
l’Ajuntament i Bisbat, i el discurs de fons 
fou llegit per un jove de 26 anys, en Manuel 
Folch i Torres. 
 El mateix Manuel Folch i Torres confessà 
que la seva amistat no li venia de l’època 
enlluernadora del mossèn, massa jove era 
ell i massa insignificants eren ell i la colla 
d’aprenents de poeta amb qui es voltava, 
sinó que va néixer quan la seva davallada, 
quan la tristesa i les penúries enforcaven 

Verdaguer, i per això la mútua estimació 
era profunda. Quan el vespre de la seva 
mort arribà la trista notícia a la redacció del 
Cu-cut, no s’ho pensaren gens i feren camí 
dret a Vallvidrera, no per a veure’l i distreu-
re’l o per demanar-li consells i llegir-li els 
seus escrits per a corregir-los, com havien 
fet altres vegades, sinó per a vetllar-lo. La 
impressió d’aquella última visita li quedà 
com un corcó i la deixà escrita (Cu-cut 
19.6.1902, nº25) :
“Sol, ben sol restava el cadavre del gran 
home, estenallat damunt del seu llit de mort, 
entre quatre ciris d'insegura flama, sense 
un ánima compassiva que vetllés l'etern 

son que 
d o r m i a . . . 
Aquella tes-
ta que havia 
s o s t i n g u t 
tanta gloria, 
llavors, aclo-
fada sobre'l 
coixí y co-
berta per la 
humil capu-
txa francis-
cana; aque-
llas mans 
avans de 
mímica tan 
expressiva y 
que havían 
escrit obras 
tan admi-
rables, alla-
vors ertas y 

fredas; aquell pit que tothom l'havia cregut 
de ferro quan resistia sense panteig llargas 
y perilloses ascensións pels Pirineus y el 
Montseny, en aquells instants aplanat com 
una post, enfonzat, destruït per la traïdora 
malaltia que li va infectar las entranyes”.
 I en marxar s’adona de la companyia 
que resta (dos policies esperant el jutge 
de guàrdia), i diu amb trista ironia: “¡Quina 
pena, quan vàrem veure que's quedava tot 
sol ab aquells homes que'ns feyan l'efecte 
de que al trobarse sense testimonis s'ha-
vían de preguntar l'un a l altre,:—" Oye, tu, 
y ¿quién es ese?” 
 Era mossèn Cinto. Sabeu qui era?
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Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

C/Camí Reial, 132 - Palau-solità i  Plegamans
palau@asesorstc.com / www.asesorstc.com

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

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

El senyor de Plegamans
El llinatge dels Plegamans pot presu-
mir de tenir notables referències en la 
història de Catalunya, el més destacat, 
sens dubte, el de Ramon de Plegamans, 
polític, mercader i amic de Jaume I.

PERE FARNÉS AGRAMUNT

Senyors del castell de Plega-
mans, el llinatge dels Plega-
mans havia tingut membres 
distingits que s’havien fet un 

nom en la història medieval catalana, com 
per exemple, Bernat de Plegamans, que 
el 1153 participà en el setge de Siurana, o 
Dalmau de Plegamans, que el 1151 fou el 
capità general de l’armada de Ramon Be-
renguer IV. Però de tots ells, Ramon de Ple-
gamans fou el membre més destacat, sent 
citat en 2 de les 4 grans cròniques catala-
nes. Esmentat per primer cop el 1194, de 
seguida anà pujant esgraons en la societat 
del moment, sent veguer de Barcelona el 
1202, 1209 i 1210. Combinava la vida po-
lítica amb la seva activitat mercantil, cons-
tant en gran nombre de documents, però la 
compravenda més important que efectuà 
fou el 1225, quan comprà el castell de Sant 
Marçal de Cerdanyola. Aquesta compra li 
comportà un conflicte amb l’arquebisbe 
de Tarragona, que deia que l’havia adqui-
rit abans, i que s’allargà 15 anys, acabant 
amb la intervenció del Papa de Roma. La 
sentència, finalment, va partir les propietats 
per la meitat.
 Però si per un fet és conegut, sobretot, 
és perquè el 1229, fou l’encarregat de rea-
litzar els preparatius de la flota per la con-

questa de Mallorca. 
En paraules de la 
Crònica de Bernat 
Desclot: “E lo rei fou 
venir En Ramon de 
Plegamans, un ric 
hom de la ciutat de 
Barcelona e dix-li 
que fos percurador 
de son feit e que 
faés fer galeres e 
tarides e llenys per 
portar cavalls e ca-
vallers e vianda e 
civada e ginys”.
 Així mateix, surt 
citat també al Lli-
bre dels Feits, la 
Crònica de Jaume 
I, com la persona 
que va rebre el rei a la platja en tornar de 
la conquesta: “E trobam aquí En Ramon de 
Plegamans, e saludà'ns e besà'ns la mà; 
e, al saludar, pres-se a plorar de molt gran 
alegria que hac de nós".
 Fixem-nos que Desclot l'anomena com 
un home de la ciutat de Barcelona; aquest 
fet és degut al fet que, si bé fou senyor del 
castell de Plegamans, l'any 1217 el donà al 
seu germà, Bernat de Plegamans, per cen-
trar-se en la vida política barcelonina.
 Ramon seria designat el 1236 portaveu 

del rei a Catalunya, però finalment, moriria 
el 1240, sent enterrat a l’església de Santa 
Anna de Barcelona.
 Ramon de Plegamans es casà amb Ma-
ria, amb qui tingué 2 fills: Romeu, que morí 
jove, i Marimon, el qual passaria a viure al 
Castell de Sant Marçal i iniciaria un nou 
llinatge, els Marimon. En canvi, els des-
cendents del germà de Ramon, Bernat de 
Plegamans, seguirien el llinatge dels Plega-
mans, continuant residint en el Castell de 
Plegamans fins a l’any 1371.

Ramon de Plegamans tingué 
una especial vinculació amb 
Barcelona, centre del po-
der polític medieval. El 1225 
representà la ciutat en l’as-
semblea de Pau i Treva de 
Tortosa, preludi de l’atac a 
Peníscola, i el 1230 va ser el 
batlle de la ciutat.
 Precisament, si algú va a 
Barcelona i entra a l’església 
de la Mercè, si observa en 
una de les petxines s’em-
portarà una grata sorpresa al 
comprovar una pintura amb 
el castell de Plegamans, un 
escut i un personatge amb 
el nom de “Raimundus de 
Plegamans”. Aquest fet és 
degut a que, el 1232, Ra-
mon donà els terrenys per 
a la construcció del temple. 
I si ens dirigim a una altra es-

glésia, la de Santa Maria del 
Mar, davant veurem un ca-
rreró d’origen medieval amb 
el nom de “Carrer de Plega-
mans”, ja que allí hi hagué el 
casal que els Plegamans te-
nien a la ciutat de Barcelona.

Batlle i prohom de Barcelona
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Taxes i impostos 
congelats per l'any ve

Les ordenances fiscals pel 
2023 van ser el punt més des-
tacat del ple de municipal d'oc-
tubre, celebrat el dijous 27. I la 
notícia és que un any més els 
impostos i les taxes municipals 
dependents del govern local 
quedaran congelades. Per ter-
cer any consecutiu, i amb l'ar-
gument de la crisi econòmica i 
social com a justificació, el go-
vern local ha decidit mantenir 
els mateixos nivells de càrrega 
fiscal sobre els veïns de Pa-
lau-solità i Plegamans.
 Les ordenances fiscals són 
el pas previ a l'elaboració dels 
pressupostos municipals, que 
seran sens dubte el plet fort 
de les dues pròximes reunions 
consistorials, ja que defineixen 
gran part dels ingressos de 
l'Ajuntament. La mesura va ser 
subscrita per unanimitat per 
tots els grups municipals, a 
diferència de l'any passat, que 
PSC i Cs es van abstenir.
 De l'escàs contingut del ple 
va destacar també una modi-
ficació de crèdit per valor de 
519.000 euros a càrrec dels ro-

manents de tresoreria. D'aquest 
mig milió, la major part es dedi-
carà a instal·lacions públiques 
de caràcter sostenible, com ara 
la instal·lació de plaques foto-
voltaiques al pavelló (157.000 
€) o la renovació de part de 
l'enllumenat públic (214.000 €). 
L'altra gran partida d'aquesta 
modificació es destinarà a la re-
posició d'infraestructures i béns 
municipals (101.000).
 Amb aquesta modificació de 
crèdit, i tret que hi pugui haver 
noves modificacions d'aquí al 
desembre, l'Ajuntament tan-
carà l'any amb uns romanents 
de 4.353.000 euros.
 Abans d'entrar a debatre les 
mocions polítiques, la coalició 
de govern, amb el suport de 
Primàries, va aprovar dos punts 
més. Un, el projecte executiu 
d'instal·lació de plaques foto-
voltaiques a l'edifici de la Policia 
Local, amb un cost de 63.657 
euros. I l'altre, el conveni de 
col·laboració entre Ajuntament 
i la cooperativa Sostre Cívic 
SCCL per impulsar la promoció 
de projecte d'allotjament coo-

peratiu per habitatge assequible 
a la masia de Can Maiol. PSC i 
Cs es van abstenir a l'espera de 
concretar més el projecte.
 Pel que fa a les mocions po-
lítiques, el PSC va veure com 
es quedava en el tinter la seva 
proposta de sumar PsiP a la 
resolució contra l'ocupació 
il·legal d'habitatges als muni-
cipis de l'arc metropolità de 
Barcelona. La regidora Patricia 
Freire, d'ERC, va titllar la moció 
de demagògica i poc ajustada 
a la realitat social d'aquesta 
problemàtica. Marc Sanabria, 
portaveu socialista, va esgrimir 
xifres i va argumentar que el 
problema de les màfies era un 
problema real que requereix un 
marc legal específic per com-
batre'l.
 Sí que va tirar endavant la 
moció, també presentada pel 
PSC, per donar suport a les do-
nes iranianes.
 Amb un torn ràpid de precs i 
preguntes i sense cap més punt 
a destacar, el ple es va dissol-
dre una hora i quart després 
d'haver començat.

Per tercer any consecutiu, 
i amb la crisi com a justifi-
cació, el consistori decideix 
congelar les càrregues fiscals 

que depenen de l'Ajunta-
ment. Aquest va ser el punt 
més destacat d'un ple que va 
durar poc més d'una hora.Una passarel·la sobre la Riera de Caldes per a vianants i ciclistes connectarà el barri de Can Parera amb la 

ronda verda. 
L’actuació, amb una inversió prevista d’1 milió d’euros, afavorirà la mobilitat activa i la seguretat viària, a més 
de l’ús d’energies renovables.

El passat 9 d’octubre es va celebrar l’acte oficial de col·locació de la primera pedra de la futura biblioteca. 
També es va donar a conèixer el nom de l’equipament, que s’ha escollit per votació en un procés participatiu 
i que serà ‘L’Alzina’.
Especialment contents que una promesa electoral del nostre grup municipal de l’any 2015 vegi la llum 
després de la feina feta pel regidor @jordipujol67, comptant amb la col.laboració posterior de la resta de 
formacions polítiques.

Els ajuts són un recurs per potenciar, estimular i afavorir l’acti-
tud emprenedora, el creixement econòmic, la creació de llocs de 
treball i l’estabilitat de les empreses vinculades al municipi i que 
tenen la seu fiscal i social a Palau-solità i Plegamans.

Es tracta d’ajudes per a empreses creades entre el gener de 2021 
fins ara i que compleixen els requisits de la convocatòria publicada.

@JuntsXCatPsiP - @JuntsPerPalau

NOVA PASSAREL·LA SOBRE LA RIERA DE CALDES AL BARRI DE CAN PARERA

COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL L’ALZINA

OBERTA LA CONVOCATÒRIA A LES SUBVENCIONS A L’EMPRENEDORIA

juntsxcatpalausolitaiplegamans 
juntsperpalausolitaiplegamans

per Palau-solità 
i Plegamans

SEU SOCIAL:  Avda .  Cata lunya ,  231  -  Loca l  1  -  08184  PALAU-SOLITÀ I  PLEGAMANS

L’auditori de la masia de Can 
Cortès es va quedar petit per 
acollir, el 18 d'octubre, la ses-
sió informativa sobre els ajuts 
per a la rehabilitació d'habitat-
ges, organitzada pel Consell 
Comarcal, junt amb les oficines 
tècniques de rehabilitació, en 
col·laboració amb l’ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans. La 
sessió va despertar un gran in-
terès i va permetre posar sobre 
la taula els avantatges i requisits 
de les convocatòries vigents.  
 Actualment hi ha obertes di-
ferents convocatòries europees 
per a la rehabilitació d’habitat-
ges finançades amb fons Next 
Generation EU i que es poden 
sol·licitar a nivell particular.
 Durant la xerrada es va in-
formar sobre les subvencions 
existents, els requisits bàsics 
per accedir-hi i els avantatges 
que suposen. Les oficines tèc-

niques de rehabilitació van fa-
cilitar informació a través de la 
resposta a preguntes i casos 
pràctics, fet que va facilitar molt 
la comprensió del procés de 
petició i concessió dels ajuts. 
Tota la informació es pot trobar 
a la web rehabilitaresestalviar.
cat. Els ajuts inclouen, entre 
d’altres, actuacions d’aïllament 
de finestres, sostres i façanes, o 
canvi d’aparells de climatització 
d’energies fòssils a renovables, 
plaques solars. Poden ser com-
plementats amb intervencions 
de millora de l’accessibilitat.

Èxit de la 
xerrada sobre 
ajudes a la
rehabilitació
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Tot un món a les teves mans

ERC dona el tret de sortida 
a la precampanya electoral

El 5 d'octubre al vespre, Oriol 
Lozano, d'ERC, va fer la pri-
mera demostració pública de 
força de cara a les eleccions 
municipals del 28 de maig de 
l'any vinent. Després que el seu 
principal rival en la disputa per 
l'alcaldia, el socialista Marc Sa-
nabria, es presentés en privat 
davant els seus seguidors el 27 
de setembre, Lozano va iniciar 
oficiosament la precampanya al 
carrer. Ho va fer amb un acte de 
presentació molt ben orquestrat 

a la plaça de la Sardana. Amb 
focus, megafonia i convidat de 
luxe, Raül Romeva.
 El candidat republicà va 
aplegar més d'un centenar de 
persones per escoltar els seus 
arguments de cara a la ree-
lecció. La introducció va anar 
a càrrec d'Eva Soler, que va 
recordar l'accidentat mandat 
que els ha tocat governar, i que 
així i tot s'havia complert gran 
part del que havien previst en 
el Pla d'Acció Municipal. Arribat 

el torn de Lozano, l'alcalde va 
destacar la il·lusió i l'estima que 
sent per part dels seus conciu-
tadans com a motius essen-
cials per tornar-se a presentar. 
A continuació va fer un repàs de 
totes les fites aconseguides pel 
seu govern en els darrers qua-
tre anys. Romeva, per la seva 
banda, va remarcar l'honeste-
dat i la transperència com a va-
lors del govern local, aspectes 
que conflueixen, segon ell, en la 
figura de Lozano.
 A més de l'exconseller, han 
fet costat a Lozano diversos 
càrrecs electes d'ERC, com 
l'alcalde de Caldes de Montbui, 
Isidre Pineda, o l'aleshores di-
putat i avui conseller de Territori, 
Juli Fernández.

Oriol Lozano, que serà de nou alcalda-
ble per ERC a PsiP, va protagonitzar el 
primer acte públic de cara a les elec-
cions municipals del 2023.

Mentre que ERC i PSC, els dos 
partits amb més representació 
al consistori actual, han confir-
mat ja qui serà el seu cap de 
llista a les properes municipals, 
la resta de formacions que pre-
sentaran candidatura estan en 
cara en fase de debat intern per 
escollir candidat a l'alcaldia de 
Palau-solità i Plegamans.
 Junts per PsiP, tercer partit 
en nombre de regidors, està en 
procés de creació d'una mena 
de consell electoral que s'ha 
d'encarregar d'escollir cap de 
llista i de confeccionar la poste-
rior candidatura. 
 Qui sembla que té més ma-
dura la decisió és Ciutadans. El 
partit taronja anunciarà aquest 
mes qui serà la persona que 
encapçali la seva candidatura a 
les municipals del 28 de maig. 
Segons a pogut saber L'Infor-
matiu, la decisió ja està presa 
i s'anunciarà el proper dia 12, 
aprofitant la visita al nostre po-
ble de Carlos Carrizosa, diputat 
al Parlament.
 En la mateixa situació que 
Junts es troben En Comú i Po-
demos. La novetat aquest any  
respecte les eleccions del 2019 
es que les dues formacions ani-
ran en una única candidatura. 
Aquesta suma d'esforços els 
donarà sens dubte moltes més 
opcions d'obtenir representació  
al ple. Falta saber qui serà el 
cap d'aquest duet.
 La CUP per la seva banda, 
segueix tambñe pendent de 
procesos interns per elaborar la 
candidatura. Sembla segur que 
es presentarà a les eleccions al 
nostre poble, però encara no hi 
ha cap de llista en perspectiva.
 Els qui sembla que estan ja 
descartats, segons ha pogut 
saber L'Informatiu, son PP i 
Vox. Els populars continuen 
sense agafa força al nostre 
poble després que Mercedes 
Rodríguez acabes el mandat en 
2019. Vox no presentarà llista a 
Palau-solità i Plegamans.

El PSC de PsiP ha començat 
també la precampanya i ja ha 
desplegat la seva carpa al mer-
cat setmanal. Dissabte 29 els 
regidors Marc Sanabria i Cristi-
na Pérez, acompanyats per di-
versos militants i simpatitzants 
socialistes, van atendre ja les 
primeres consultes i peticions a 
peu de carrer. La carpa ja sor-
tirà al carrer cada setmana fins 
a les eleccions.

Junts, Comuns, 
Cs i Cup encara 
han d'escollir 
candidat

El PSC se'n va 
al mercat
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

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

Fàcil instal·lació.
Alternativa neta i segura.

Sense manteniment.
Resistents i d’alta durabilitat.

Torrent d’en Baiell, 32 - Pol. Ind. Can Clapers
08181 Sentmenat / BARCELONA

93 715 19 00
Tanques de jardí en PVC

www.vallascayfi .com info@vallascayfi .com

ANTENES PALAU

Tel.- 938643837 - 661 914 323       - 635 636 493       
antenespalau@yahoo.es

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics  
Comandaments TV / Sistemes de televigilància 

Comunitats, particulars
i empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

NOTÍCIE S

20 idees per invertir 120.000 euros

La tercera edició dels Pres-
supostos Participatius de Pa-
lau-solità i Plegamans es troba 
en la seva recta final. Dijous, 6 
d'octubre, va tenir lloc el Fòrum 
Ciutadà de Priorització, en què 
els veïns i veïnes van poder es-
collir els projectes finalistes, és 
a dir, aquells que se sotmetran 
a la votació popular final i en les 
que s'invertiran els 120.000 eu-
ros pressupostats. La participa-
ció en el fòrum va ser molt es-

cassa, amb tot just una desena 
d'assistents.
 La sessió era oberta a tota 
la població i es va dur a terme 
a l'Auditori de la Masia de Can 
Cortès. Es van sotmetre a la va-
loració dels assistents totes les 
propostes ciutadanes que van 
ser considerades vàlides per 
part de la Comissió Interdepar-
tamental, òrgan tècnic format 
pel personal de les àrees mu-
nicipals directament vinculades 

amb els àmbits d'actuació 
d'aquesta edició dels Pres-
supostos Participatius. 
Mitjançant una dinàmica 
de treball participativa, 
les persones assistents 
al Fòrum Ciutadà van 
escollir les 10 actua-
cions finalistes de 
cadascun dels àm-
bits que són objecte 
d'actuació en la pre-
sent edició: Transició 
ecològica i Educació.
 Un cop escollides 
les 20 propostes fina-
listes, el següent pas del procés 
és la realització de la votació 
popular; podran participar-hi to-
tes les persones majors de 16 

anys empadronades al mu-
nicipi. Del resultat d'aques-

ta votació en sortiran les 
propostes guanyadores 
del procés, que seran 
incorporades al Pressu-

post Municipal per a 
la seva execució per 
part de l'Ajuntament. 
Les dates i formes 
de la votació popular 

seran comunicades 
pròximament.

 Les idees 
més votades seran 

les que primer s'exe-
cutaran, i en cas que no ex-
haureixin els 120.000 euros es 
passarà a executar la següent, 
fins a esgotar tot el fons. 

1. Disponibilitat de llocs per reciclar el vidre i que 
et retornin €. També hi podria haver un espai sem-
blant per a llaunes. 

2. Augmentar el nombre d'arbres autòctons i plan-
tes que ocupen els nostres carrers, voreres i parcs. 
D'aquesta manera, augmenta la biodiversitat, es 
mitiga el canvi climàtic, s'aconsegueix un entorn 
més saludable per als palauencs i es consciencia 
la població de la necessitat conservar el patrimoni 
natural. Per tal de dur a terme aquesta actuació 
es preveuran accions específiques que impliquin el 
jovent del municipi.

3. Ampliar la il·luminació LED a més zones del mu-
nicipi a fi d'aconseguir un estalvi energètic. 

4. Instal·lar plaques solars a equipaments munici-
pals i als fanals del municipi per tal d'estalviar ener-
gia.

5. Millorar els espais verds al municipi.

6. Hotel d’insectes: crear un espai on els insec-
tes hi puguin estar. Pot ser un espai educatiu per 
conèixer millor les diferents varietats.

7. Parc que tiri aigua i ens puguem banyar i jugar 
alhora.

8. Arranjar i adequar vies per a la creació de rutes 
escolars. 

9. Instal·lació de pèrgoles als patis de les llars d’in-
fants per fer ombra. 

10. Instal·lació de plaques solars a les cobertes de 
les escoles bressol municipals.

30.000 € 

35.000 €

120.000 € 

120.000 €

120.000 €

3.000 € 

120.000 €

120.000 €

100.000 €

120.000 €

1. Millora i ampliació de les instal·lacions i materials 
de l’escola bressol i l’escola de música.

2. Instal·lar panells i plaques informatives en els 
punts d'interès de Palau-solità i Plegamans per tal 
de donar a conèixer el municipi i la seva història.

3. Millorar les instal·lacions de l’Escorxador.

4. Posar llibreries al carrer adaptades a persones 
amb discapacitat física per a poder intercanviar lli-
bres sense cap cost. 

5. Taules i bancs d'exterior amb el tauler d'escacs 
integrat per practicar els escacs al carrer. 

6. Promocionar intervencions arqueològiques en 
els diferents jaciments del municipi a fi de poder 
ampliar el coneixement sobre la història del poble, 
podent exposar les restes trobades a la ciutadania 
d'una manera educativa. 

7. Elaboració de materials pedagògics unificats per 
a educació primària sobre la història i el patrimoni 
natural i arqueològic de la població. Promoure des 
de la regidoria d'educació la creació d'un grup de 
treball interescolar i dotar-lo de recursos amb la fi-
nalitat d'elaborar uns materials didàctics unificats 
sobre els elements descrits. 

8. Augmentar o canviar material escolar de labora-
tori i tecnologia (escoles i instituts). 

9. Material i estructures per realitzar esports als 
centres educatius. 

10. Reforma de la cuina i el bany de les escoles 
bressol municipals. 

27.005 €

40.000 € 

120.000 € 

6.000 € 

25.000 € 

45.000 € 

50.000 € 

50.000 €

50.000 €

40.000 € 

Propostes de l’àmbit de Transició Ecològica Propostes de l’àmbit de l'Educació

Els Pressupostos Participatius del 2021 
entren en la fase final. Aviat es comuni-
carà quan i com es podran votar les 20 
propostes seleccionades.

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

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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LA DESFILADA DE LA GENT GRAN. Diumenge 9 d'octubre la desfilada de vestits de paper va tancar una setmana dedicada a la gent gran. Després de tres anys arraulits per la por al virus, avis i àvies de Palau-solità i Plegamans van 
poder gaudir d'una agenda d'activitats força intensa que va incloure caminades, sardanes, cinema, teatre, música i el tradicional i multitudinari dinar ofert per l'Ajuntament al pavelló esportiu. El colofó el va posar la desfilada de la imatge, on 
els treballats models lluïts per les dones del Casal de la Gent Gran van arrancar força aplaudiments per part del públic assistent. (FOTO: Ajuntament de PsiP)

EL  P ÒS TER L' INFOR M ATI U
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L'Alzina és el nom més votat 
dels vuit que es van proposar 
des de les escoles de PsiP per 
posar nom a l'escola. Del total 
de 401 participacions que va 
tenir el procés participatiu per 
escollir el nom del nou centre, 
L'Alzina en va obtenir 156, més 

del doble que la segona opció 
més votada, que va ser Massa-
gran, amb 74 vots. Van seguir, 
per ordre de vots, l'Aglà (69), 
Bosc de Llibres (42), Palauteca 
(35), Bibliopalau (17), Energia 
del Llibre (6) i Ecollibres (2). Així 
doncs, la vella alzina de Can 

Padró, desapareguda el 2004, 
reviurà simbòlicament en la bi-
blioteca que s'està aixecant a 
pocs metres d'on era plantada.
 El nom es va desvelar el diu-
menge 9, durant la cerimònia 
de col·locació de la primera pe-
dra. La biblioteca és previst que 
s'acabi a l'estiu de l'any vinent. 
L'edifici inclourà un petit audito-
ri, d'unes 70 butaques, l'arxiu 
municipal i una cafeteria amb 
terrassa. Les àrees públiques 
estaran distribuïdes en dues 
plantes, si bé cal sumar-hi un 
soterrani, on hi haurà la zona 
restringida, amb sales de treball 
intern, un magatzem, etcètera.

El centre de dia Els Meus Avis 
va celebrar el dimecres 19 el 
Dia de les Famílies i va instal·lar 
a la porxada un seguit de jocs 
tradicionals oberts a tots els 
avis i àvies del poble. Des de 
les 11 del matí fins a la una del 
migdia els avis i àvies del centre 
i de tot el poble van poder jugar 
al parxís o a l'oca, als escacs, 
al tres en ratlla, al qui és qui i a 
molts més jocs en format XXL. 
Les activitats estaven coordin-
ades per l'entitat La Xarranca, 
especialista en aquest tipus 
d'esdeveniments d'oci. També 
hi havia un visor de Realitat Vir-
tual on es podien fer passeja-
des virtuals per pobles o indrets 
de tot el món. Noèlia Miguel, 
responsable de la iniciativa, va 
destacar la il·lusió amb què els 
avis havien esperat i comentat 
la iniciativa.

L'Alzina de PsiP reviurà 
en la nova biblioteca

Jocs de mida 
XXL per als avis 
del centre de dia

La nova biblioteca de PsiP es dirà L'Al-
zina, aquest va ser el nom més votat en 
el procés participatiu per batejar el nou 
centre. Diumenge 9 es va fer la ceremò-
nia de la primera pedra, i a l'estiu pro-
per es preveu poder-la inaugurar.

Dinar multitudinari
El pavelló Maria Víctor va acollir, 
el dissabte 8 d'octubre, el dinar 
de germanor de la Setmana de 
la Gent Gran. 579 comensals 
van compartir taula i vivències 
des del migdia fins ben entrada 
la tarda. A la taula d'autoritats, 
l'alcalde, Oriol Lozano, i els re-
gidors i regidores Marc Sana-
bria, Ignasi Fargas, Eva Soler, i 
Patrícia Freire, entre d'altres.
 Els assistents van poder gau-
dir d'una fideuada com a primer 
plat, seguida de llom a l'ametlla 
i amb un milfulls de crema de 

postres. Tot regat amb aigua i 
vi.
 La vetllada va estar amenitza-
da per un mag i un cop acabat 
el ressopó, els avis i àvies de 
Palau-solità i Plegamans van 
fruir de l'espectacle de ball de 
la companyia Núria Serra. El 
dinar es va integrar dins la Set-
mana de la Gent Gran, que va 
començar dilluns 3 i es va tan-
car el diumenge 9 amb la desfi-
lada de vestits de paper que es 
va poder viure al mateix pavelló 
(vegeu pàgines centrals).
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El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat

&

Estem a la Plaça Ernest Lluch de Palau-solità i Plegamans
Reserves: 665 539 186 També disponible a

RESERVES:
938 300 932 / 677 877 895

DINARS I SOPARS DE NADAL
FES JA LA TEVA RESERVA!!!

Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

Esmorzars i sopars
Cuina casolana

Brasa i tapes 
Servei de terrassa tot el dia

MENÚ DIARI
 DM A DV - 13,50 € 

MENÚ DE CAP DE SETMANA  
24 €

Cuina oberta de 08.30 a 23.00
Dilluns tancat (excepte festius)

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

Unes 1.000 persones, entre 
alumnes i famíliars, es van reunir 
la tarda del dissabte 22 al pati 
de l'escola Can Cladellas per 
celebrar la castanyada i la 27a 
mostra de moniatos disfressats. 
Els Deixebles van torrar 150 ki-

los de castanyes i l'animació va 
anar a càrrec de la compan-
yia Els Farsants.  Aquest és el 
segon anys que aquesta festa 
es fa unificant tots els alumnes 
d'infantil i primària del poble en 
un mateix patí.

NOVA
DIRECCIÓ
ESMORZARS DE 

FORQUILLA
--

TAPES I 
ENTREPANS

--
BRASSA

Carrer de la Cadernera, 1
Can Falguera

Palau-solità i Plegamans
Telèfon: 938 648 432

HORARI:
DIMARTS A DISSABTE,

de 7.30 a 20.00
DIUMENGE,

de 08.00 a 15.00

Castanyes
i moniatos
disfressats a 
Can Cladellas

S'acosta Nadal i la masia de 
Can Malla bull d'activitat. És la 
seu de l'agrupació de Pesse-
bristes de Palau-solità i Plega-
mans, que aquest any prepara 
una sorpresa monumental. El 
pròxim 25 de novembre pre-
sentarà un diorama de grans 
dimensions per exposar-lo 
durant les festes a la Porxada 
de la plaça de Ca L'Estruch. 
Es tracta d'un pessebre alçat 
sobre una base de 15 metres 
quadrats (5 x 3 metres) i pel 
qual han elaborat també 16 fi-
gures de grans dimensions. Els 
personatges d'aquest diorama 

tindran entre 120 i 130 centí-
metres d'alçada, amb estil de 
conte infantil. Aquesta serà, 
sens dubte, una de les grans 
atraccions d'aquestes festes. 
Es tracta d'una obra col·lecti-
va en què hi han participat tota 
l'agrupació.
 Però el moviment a Can Malla 
no es limita a aquest pessebre 
monumental. Tots els divendres 
a la tarda, fins al 25 de novem-
bre, la masia acull de 17.30 a 
20.00 hores l'escola de pes-
sebrisme, de la que sortiran 
alguns dels quadres que es 
podran veure a la clàssica ex-

La convocatòria de subven-
cions a l’emprenedoria 2022 ja 
està oberta. Aquesta convoca-
tòria té per objectiu oferir un in-
centiu econòmic a les persones 
emprenedores en la seva tasca 
diària per posicionar-se en el 
teixit productiu i adaptar-se a 
les noves necessitats del mer-
cat, obrint noves línies, nous 
serveis o nous mercats on ven-
dre els productes i/o serveis.
  Els ajuts a l’emprenedoria 
2022 són un recurs per poten-
ciar, estimular i afavorir l’actitud 
emprenedora, el creixement 
econòmic, la creació de llocs de 

treball i l’estabilitat de les em-
preses vinculades al municipi i 
que tenen la seu fiscal i social a 
Palau-solità i Plegamans.
 Es tracta d’ajudes per a em-
preses creades entre el gener 
de 2021 fins ara i que com-
pleixen els requisits de la con-
vocatòria publicada. Aquestes 
ajudes les poden demanar les 
petites i mitjanes empreses i 
persones autònomes amb seu 
social a PsiP. Les bases i termi-
nis de la convocatòria es poden 
consultar a a la web del l'Ajun-
tament www.palauplegamans.
cat

Un pessebre gegant
s'instal·larà a la Porxada

Els emprenedors poden 
optar a  subvencions

posició de diorames i fragments 
que cada any presenta aques-
ta associació. La d'aquest any 
promet ser espectacular, ja que 
es compleix l'edició número 
40, motiu pel qual s'ha abordat 
també la creació del diorama 
gegant de la Porxada.
 El calendari previst és obrir 
la mostra el diumenge 11 de 
desembre, amb la tradicional 
ballada de sardanes i la presèn-
cia de les autoritats locals. La 
mostra estarà oberta fins al 15 
de gener del 2023.
 Durant les festes, els pesse-
bristes palauencs s'encarrega-
ran també de la visita del Patge 
Reial a la masia de Can Malla 
i d'organitzar la multitudinària 
botifarrada i el brou que s'ofe-
reix la nit de reis a Can Cortés.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

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

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

AVDA CATALUNYA, 189
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
TEL.- 93 864 81 75 
secretaria@gippsa.com

Sóm centre certificat

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

AVDA. JOSEP FONTCUBERTA, 115 - CALDES DE MONTBUI
672 205 915       / 938 655 353 - caldesvitrall@gmail.com

www.caldesvitrall.es -               caldesvitrall

Cristalleria 

Fusteria d’alumini i PVC

Mosquiteres 

Persianes i motors

Tendals

Baranes de vidre

Mampares de bany

Reparacions i manteniments

DESCOBREIX EL QUE PODEM FER  PER LA TEVA LLAR

Història viva
L'associació Palau Medieval, 
creada tot just fa un any, va 
afrontar el cap de setmana del 
22 i 23 d'octubre un repte força 
complicat per una entitat amb 
tan poca trajectòria. Aquest 
grup d'amants de la història i 
del patrimoni cultural del poble 
van decidir ocupar el castell 
de Plegamans durant dos dies 
i transportar-lo al segle XIII. El 
punt d'inspiració per començar 
aquest viatge és la participació 
del senyor Ramon de Plega-
mans en els preparatius de la 
conquesta de Mallorca per part 
de Jaume I, l'any 1229.
 En el Llibre dels Feits escrit 
pel mateix monarca es poden 
llegir els diferents reptes que 
aquella conquesta va suposar. 

Un resum breu, però força di-
dàctic és el que Palau Medie-
val, amb l'ajuda de Cabres i 
Vaques, Fundació Folch i Torres 
i altra gent del poble va acon-
seguir escenificar aquell cap de 
setmana.
 Abans de començar el re-
corregut, el guia, Pere Farnés, 
posava en context als visitants, 
explicant el moment històric i 
donant pinzellades necessàries 
per entendre millor els esde-
veniments que estaven a punt 
de veure representats. La visita 
s'iniciava en la sala auditori de 
la planta baixa i anava reco-
rrent les diferents estances del 
castell. En cadascuna d'elles 
s'hi teatralitzava un episodi 
d'aquells fets. Quan els actors 

concloïen la seva interpretació, 
el guia enllaçava la seva expli-
cació amb l'escena de la sala 
següent. I així fins a un total de 
8 escenificacions molt ben am-
bientades i sobretot molt ben 
documentades. I és que un dels 
mèrits d'aquest esdeveniment 
és el rigor històric que presenta.
 Per aquest repte Palau Me-
dieval va comptar amb diver-
ses ajudes. D'una banda, els 
germans Pere i Josep Maria 
Farnés, estudiosos del patri-
moni local i grans coneixedors 
de la història del poble. D'altra, 
l'entusiasme de la gent de Ca-
bres i Vaques, que van actuar 
de figurants. La qualitat de la 
narració estava supervisada 
per l'escriptora Ines Galiano, i la 

Palau Medieval escenifica al 
castell de Plegamans el 'Llibre 
dels Feits', de Jaume I. 32 figu-
rants van teatralitzar durant  

un cap de  setmana la partici-
pació del senyor de Plegamans 
en la conquesta de Mallorca, 
l'any 1229.

part artística va comptar amb el 
talent de la dissenyadora local 
Naomi Solà. Per la vestimenta 
i complements, Palau Medieval 
va confiar en Cratosphere, una 
botiga especialitzada en aquest 
tipus d'ambientacions.
 El conjunt va permetre a una 
seixantena de persones gaudir 
durant uns 45 minuts, per 15 
euros, d'una experiència im-
mersiva molt ben muntada. Es 
van fer passes dissabte i diu-
menge, entre les 10 i les 14 i de 
16 a 18 hores. El primer va ser 
per als representants de l'Ajun-
tament, encapçalats per l'al-
calde, Oriol Lozano. Regidors 
i regidores van quedar força 
sorpresos per la qualitat de la 
representació.
 Un cop conclosa l'experièn-
cia, Christian Requena, pre-
sident de Palau Medieval, va 
valorar molt positivament el 
resultat i tot i que l'afluència de 
públic no va ser l'esperada, va 
assegurar a L'Informatiu que els 
havia servit com a test per pro-
var la capacitat de la mateixa 
associació i tenir una resposta 
per part del públic: "Tothom 
surt molt content i sorprès per 
l'experiència, i això ens anima 
a continuar insistint en aquest 
tipus d'esdeveniments".



32 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Novembre  2022 Novembre  2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 33

NOTÍCIE S NOTÍCIE S

La sala Corral de L'Escorxador 
estrena equipament. Amb una 
inversió que ronda els 50.000 
euros, l'Ajuntament i la Descor-
dinadora, el grup de joves que 
en coordinació amb l'àrea de 
Joventut, gestiona aquest es-
pai, han configurat una primera 
transformació de la sala en un 
espai equipat per a concerts i 

activitats audiovisuals. 
 Aquesta primera acció inclou 
un set bàsic d'il·luminació, una 
taula de so amb els correspo-
nents altaveus, cortinatges i les 
estructures mòbils per adaptar 
l'alçada i la ubicació dels ele-
ments. Aquesta és una primera 
inversió que es pretén que tin-
gui continuïtat en inversions fu-

tures. El nou equipament s'es-
trenarà oficialment el divendres 
4 de novembre, amb una sessió 
triple que comptarà amb les ac-
tuacions de Roger Catlau, Las 
que Faltaband i la Dj Ibarz.
 La sala té un aforament 
d'unes 200 persones dempeus 
i també es pot equipar amb 
cadires per fer-hi un pati de 

butaques. Amb aquests nous 
equipaments es pot convertir 
en una alternativa al teatre de la 
Vila i a la sala Polivalent. Tal com 
indica Pau Sagales, membre de 
la Descordinadora, "es tracta 
de treure-li el màxim rendiment 
possible a la inversió i que tot 
el poble se'n pugui beneficiar i 
fer-ne us".

Un corral amb molta marxa
La sala de L'Escor-
xador s'ha equi-
pat amb un set de 
llum i àudio que 
la converteix en 
un espai apte per 
fer-hi actuacions 
de tota mena que 
complementa el 
teatre de la Vila i 
la sala Polivalent.

 

               

       UN COP L'ANY
            Grup Tandem de Santa Perpetua

           27 de novembre, a les 18,30    

                     Al Teatre de la Vila    

                 Per reserva al WhatsApp  650 47 99 24 

                              Apertura de taquilla una hora abans

 

Els comerciants celebren 
l'aniversari de l'Ainet

Badalaboca 
ja té apunt la 
segona edició

Palau Ressona 
ja té finalistes

L'associació de Comerciants 
de PsiP va celebrar el segon 
aniversari de l'Ainet, el capgròs 
que representa l'entitat, amb 
una festa a la plaça de Ca l'Es-
truch. 
 Durant el matí de dissab-
te 22 es van desplegar tot un 
seguit de jocs per a infants i un 
estand de maquillatge que va 
ser l'atracció principal de la fes-
ta. Des de les 10 del matí fins 

a les 2 del migdia, molts nens 
i nenes van fer cua perquè els 
adornessin la cara amb diver-
tides pintures. Per participar-hi 
calia un tiquet que s'havia d'ha-
ver adquirit abans als comerços 
associats.
 La festa de l'Ainet s'havia 
d'haver celebrat el mes pas-
sat, però les previsions de mal 
temps van obligar a ajornar-la 
fins a l'octubre.

La segona edició del Badalabo-
ca, la mostra de cinema infantil 
de Palau-solità i Plegamans, se 
celebrarà del 4 al 6 de novem-
bre, i inclourà 42 films (38 curt-
metratges, 2 migmetratges i 
dos llargs). El festival està dirigit 
a un públic d'entre 2 i 12 anys, 
que podrà gaudir de les pel·li-
cules acompanyat dels seus fa-
miliars o bé en les sessions que 
es faran per a les escoles de 
PsiP. A més estan programats 
també 3 tallers pràctics, un de 
light painting, un de stop-mo-
tion i un altre de doblatge.
 Les sessions familiars tindran 
lloc al teatre de la Vila, i seran 
gratuïtes, però per assistir-hi 
cal reservar plaça a palauple-
gamans.koobin.cat. Els tres ta-
llers tenen també un aforament 
limitat que es va esgotar ràpi-
dament en posar-se les places 
a disposició del públic. La pro-

gramació es pot consultar a la 
web www.palauplegamans.cat/
badalaboca. 
 L'any passat la primera edi-
ció de la mostra va comptabi-
litzar quasi 1.600 espectadors, 
la meitat de Palau-solità i Ple-
gamans i la resta de municipis 
veïns. Enguany el Badalaboca 
té un dia menys de durada, i per 
això la previsió de l'Ajuntament 
és sumar al voltant de 1.400 es-
pectadors. Aquesta edició té un 
pressupost de 25.000 euros, 
1.300 menys que la del 2021.

El concurs de música Palau 
Ressona, convocat per la regi-
doria de Joventut a l'espai jove 
l'Escorxador, ja té finalistes. El 
12 de novembre, a les 21 ho-
res, la renovada sala Corral 
acollirà les actuacions de Sa-
turnalia, Lonely Palace, Joseph 
Mustelier i Natalia Mata, Ole-
guer i Marina Palau, Indonesian 
Smoker Kids i Edena, els grups 
seleccionats pel jurat.
 Existeixen dues categories, 
una per a grups i solistes d'en-
tre 21 i 30 anys i una altra per a 
autors d'entre 12 i 20 anys. El 
premi en el primer cas és la gra-
vació d’una maqueta amb un 
productor professional i la dis-
tribució en plataformes digitals. 
Pel que fa a l'altra categoria, el 
premi consisteix en la gravació 
d’una cançó sota la supervisió 
d’un productor professional i el 
videoclip d’aquesta, així com 
una actuació a la vila. 

Nits de barroc a Sant Maria
La música barroca ha estat la 
protagonista de la 48ª edició 
de les Nits Musicals de Santa 
Maria de Palau. Aquest minifes-
tival, un dels més veterans dels 
que es convoquen a Catalunya, 
ha recuperat el seu escenari 
natural, l'interior de l'església 
romànica, després que l'any 
passat s'hagués de celebrar a 
l'exterior per poder guardar les 
pautes de seguretat imposades 

per la pandèmia.
 La primera de les dues ses-
sions del festival es va celebrar 
el diumenge 2 d'octubre. El trio 
de corda Ensamble Divina Mys-
teria, amb l'acompanyament de 
la mezzosoprano Eulàlia Fanto-
va, va delectar al públic amb un 
repertori de gran riquesa estè-
tica. La segona jornada, el diu-
menge 16, va presentar un ves-
sant més lúdic i entretinguda. El 

quartet Gènesi amb peces de 
Vivaldi, Teleman o Boccherini.
 L'excel·lent acústica de l'es-
glésia i l'indubtable qualitat 
dels intèrprets converteixen 
aquestes nits organitzades pels 
Amics de la Música Clàssica de 
PsiP en una joia que enlluerna 
no només als melòmans sinó 
als menys entesos. La seva llar-
ga trajectòria n'és la prova més 
fefaent de la seva qualitat.
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Aquest octubre el CA Palau ha 
sortit a córrer per terres catala-
nes. Diumenge 16 d'octubre, 9 
atletes palauencs es van des-
plaçar a la Terra Alta,  a La Po-
bla de Massaluca, per competir 
a la 14a edició de la Serra de 
les Fites, cursa trail amb 3 re-
correguts exigents de 25K, 18K 
i 13K, amb 1.100, 700 i 350 
metres de desnivell respectiva-
ment.

 Van destacar la victòria i la 5a 
posició de les seves categories 
a la versió de 18K i de 25K per 
part de la Montse Garceso i Je-
sús Gómez, i l 5a posició a la 
versió de 18K i de 13K per part 
d'Oscar Plata i Tomás Navarro.
 El mateix dia el triatleta Albert 
Callejero va fer la Triatló olímpi-
ca de L'Estartit, consistent  en 
fer 1500 metres nedant, 40 kms 
en bicicleta i 10 kms correns.

Aquest octubre s'han disputat 
tres jornades dins del Grup 2 de 
la segona divisió de la Lliga de 
Bitllet Catalanes que organitza 
la federació catalana, grup en 
què es troba l'equip palauenc 
Va, tornem-hi. Els tres enfron-
taments es van resoldre amb 
igual sort per part dels de Pa-
lau-solità i Plegamans. De les 

dues tirades que es llancen en 
cada jornada, els Va, tornem-hi 
en van guanyar una i en van 
perdre una altra.
 Amb aquests resultats els ti-
radors palauencs es col·loquen 
tercers a la classificació, amb 
6 punts, per darrere dels Colo-
brers, líders amb 10 punts, i del 
Poblenou, també amb 6 punts.

La palauenca Ester Calleja, al 
centre de la foto, ha superat 
aquest mes la seva pròpia mar-
ca en mar obert sense neoprè 
en nedar els 29 km de la traves-
sa Ferrocaswim + Amunt, que 
transcorre entre Mataró i Mal-
grat de Mar.
 Calleja va saltar a l'aigua el 
dissabte 15 d'octubre, cap a 
les 8 del matí. Va fer el trajecte 
en grup, amb altres cinc nada-

dors. Van trepitjar la platja de 
Malgrat cap a les 5 de la tar-
da, després de nedar durant 
9 hores i 13 minuts. Durant el 
recorregut van estar assistits 
per una barca que els va proveir 
d'avituallament cada 45 minuts.
 L'anterior marca en distància 
assolida per la palauenca eren 
els 27 quilòmetres de la Bata-
lla de Rande, a la ria de Vigo, 
aconseguits el 18 de juny.

El CA Palau surt a correr 
per terres catalanes

6 punts en tres jornades
per els Va, Tornem-hi 

Ester Calleja supera el seu 
rècord i neda 29 km La segona MTB 

Per Ells supera 
les expectatives

La comunitat ciclista de Pa-
lau-solità i rodalia va respondre 
amb entusiasme a la segona 
convocatòria de la cursa soli-
dària MTB Per Ells. Diumenge 
23 d'octubre, prop de 500 par-
ticipants, enfront dels 300 de la 
primera edició, es van apuntar 
a aquesta prova organitzada en 
benefici de la Fundació PKU. La 

recaptació va superar també 
les expectatives dels organitza-
dors. Dels 7.000 euros aconse-
guits l'any passat s'ha passat 
als 8.000 comptabilitzats de-
moment el 2022.
 La pineda del parc de l'Hostal 
del Fum va ser inici i final de la 
prova, dividida en 5 categories. 
Els primers a sortir, a les 08.30, 

Mig miler de bicicletes es van trobar 
diumenge 23 al parc l'Hostal del Fum 
per pedalar en favor de la Fundació 
PKU. La matinal va transcórrer sense 
incidents en un ambient molt familiar. 

van ser el 70 inscrits en el re-
corregut de 50 km amb ebike. 
Els van seguir, en intervals de 
10 minuts els 245corredors de 
50 KM i els 127 de 25 km amb 
MTB sense ajudes elèctriques. 
Les dues últimes categories 
eren les de caràcter més fami-
liar, amb 56 adults i nens que 
van traçar un recorregut de 15 
km i que van sortir junts a les 
11.00 hores.
 La matinal ciclista va trans-
corre sense cap incident greu, 
només es va haver de lamentar 
una caiguda que va causar una 
fractura en el braç d'una corre-
dora. La Policia Local de PsiP 
va mobilitzar 7 agents per con-

trolar els diferents punts de la 
prova. Els agents van comptar 
amb el suport de 8 voluntaris 
de Protecció Civil de Palau-so-
lità, Parets i La Llagosta. A això 
cal sumar-hi l'aportació de 40 
voluntaris que van col·laborar 
en la logística de la prova (mar-
catge del recorregut, avitualla-
ments, control de dorsals...).
 La PKU és un trastorn me-
tabòlic que impedeix assimilar 
correctament un aminoàcid. 
La Fundació PKU vol desen-
volupar un biosensor que per-
meti a les persones afectades 
d'aquest trastorn controlar els 
seus nivells de proteïnes i evitar 
danys cerebrals irreversibles.
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El 12 d'octubre, dia del Pilar, va 
ser el dia escollit per l'HC Pa-
lau per fer la presentació oficial 
de totes les plantilles i tècnics 
del club. La graderia del pave-
lló Maria Víctor es va omplir de 
seguidors i familiars per presen-
ciar la desfilada dels 250 juga-
dors i jugadores que aquest any 
sumen entre totes les catego-
ries del club.
 Esperonat pels èxits del pri-
mer equip femení, el Generali 
HC Palau, l'hoquei palauenc ha 
experimentat un extraordinari 
creixement que l'ha portat en 

poc més de 6 anys de tenir poc 
més de 80 practicants a gaire-
bé triplicar aquesta xifra.
 Les fèmines del Generali HC 
Palau, campiones d'Europa i 
de Lliga i columna vertebral de 
la selecció espanyola, van pro-
tagonitzar la desfilada on tam-
bé va destacar l'equip sènior 
masculí, que amb els recents 
fitxatges vol optar a l'ascens de 
categoria (actualment a segona 
catalana). En total, el club va 
presentar 36 equips, que estan 
assistits per tècnics i personal 
del club en la seva majoria so-

cis voluntaris que realitzen les 
tasques més diverses. El club 
compta amb un pressupost 
que ronda els 250.000 euros.
 Més modestes, però igual-
ment importants pel dia a dia 
del poble, són les dimensions 
del Futbol Sala Palau, que va 
fer la seva presentació de la 
temporada 22/23 el divendres 
21 d'octubre. Amb un pressu-
post que l'any passat va ser 
de 55.000 euros l'any passat, 
el CFS Palau treballa amb 172 
nois i noies que conformen els 
17 equips del club, des d'esco-
la fins al primer equip.
 A més de les plantilles, el 
futbol sala palauenc compta 
amb 28 persones en la seva 
estructura, entre entrenadors, 
entrenadors de porters i coordi-
nadors. Aquest any la gran no-
vetat de la presentació van ser 
els dos nous equips femenins, 
el Wurth Industry Alevi i el Wurth 
Industry Infantil.

Temps de presentacions
Octubre, quan ja les competicions es-
tan el marxa, sol ser el mes de les pre-
sentacions. Ha estat en el cas de l'ho-
quei i del futbol sala palauencs que han 
desplegat tot el seu potencial en dos 
actes celebrats al pavelló Maria Víctor.

La presentació dels equips de 
l'HC Palau per la temporada 
22/23 va ser el primer acte ofi-
cial de qui serà nou president 
del club a partir d'aquest mes, 
Salva Garcia. Garcia (foto), pro-
posat per consens per la junta 
del club, rellevarà a Joan Colo-
mer, vicepresident des del 2012 
fins al 2017 i màxim dirigent des 
de llavors. Es tracta d'un relleu 
pactat i pendent de ratificació 
per l'assemblea, convocada pel 
25 de novembre.

Salva Garcia relleva 
Joan Colomer com
a president de
 l'HC Palau

ES TRASPASSA
Botiga especialitzada

 en llenceria, 
corseteria i roba 

interior femenina i
masculina, en ple 
rendiment, amb 

clientela fi del i amb
 més de 40 anys

de trajectòria.

Palau-solità i Plegamans
C/Camí Reial, 162

Informació: 
660 256 318

Selmy
vesteix el teu interior

El bàsquet palauenc ha progra-
mat la seva festa de presentació 
de la temporada pel diumenge 
20 de novembre. Segons el seu 
director general, Raül López, 
L'ACB Palau prepara una gran 
festa en què presentarà els 
equips del 2022/23. Enguany 
el bàsquet palauenc ha format 
10 equips amb un total de 150 
jugadors federats.

L'Atlètic Club
Bàsquet Palau farà 
la seva presentació 
del 20 de novembre

Els lladres deixen sense llum 
l'estadi municipal
La nit de dijous 20 d'octubre els 
lladres va entrar dins el camp 
de futbol municipal. L'objectiu 
en aquesta ocasió eren les re-
actàncies dels focus que il·lumi-
nen l'estadi. Els pispes se'n van 
endur 24 reactàncies deixant 
inhabilitades tres de les quatre 
torres de llum de l'estadi muni-
cipal Francesc Serracanta.
 Els responsables del FC Pa-

lau van posar el cas en mans 
de la Policia Local i dels Mos-
sos. L'incident va impedir que 
el club celebres la seva festa 
de presentació de la tempo-
rada, prevista pel divendres 
22, ja que l'única torre de llum 
operativa és insuficient per il·lu-
minar correctament tot l'espai. 
Aquest no és el primer cop que 
els lladres entren al camp mu-

nicipal, perquè el CF Palau ha 
patit robatoris i vandalisme en 
diverses ocasions.
 L'Ajuntament, propietari de 
l'estadi, s'ha compromès a re-
posar les peces sostretes de 
manera que el CF Palau recu-
peri la normalitat com abans 
millor. El club ha programat la 
presentació de la temporada 
pel divendres 11 de novembre.

E SP OR T S E SP OR T S
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COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE GUALBA

Aquesta colla del Vallès Oriental va visitar PsiP amb els seus 
dos gegantons, el Bruixot i la Goja. Aquesta parella, junt amb el 
Senyor de Briançó i Senyora Agualba (que no van poder venir a 
la trobada) porten més de 30 anys voltant per Catalunya.

GEGANTS NOUS DE LA LLACUNA

Aquesta policia geganta es diu Maria Vilademàger i normalment 
va acompanyada del bomber Andreu D'Ancosa, la seva parella, 
que no va poder venir a la trobada palauenca. Van ser cons-
truïts per Toni Mujal el 2014 i prenen el nom dels seus ante-
cessors Andreu i Maria però se'ls hi afegeix el cognom Ancosa 
i Vilademàger que són dos indrets importants de La Llacuna.

GEGANTERS I GRALLERS DE 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Els amfitrions, el Dimoni de la Pedra Llarga i la Masovera de 
Can Cortès, van ser creats el 1998 al taller Sarandaca. Els 
acompanya a la foto el gegantó del Patufet.

EL  R EP OR TATGE

PASSA A LA PÀGINA 41

EL  R EP OR TATGE

Una quedada gegant
Pendent des del 2020, per fi Geganters 
i grallers de Palau-solità i Plegamans 
va poder celebrar la seva trobada de 
colles. Diumenge 16, al matí, el centre 
de la vila va estar ocupat per la festa i 
gresca d'aquesta quedada gegant.

Primer la pandèmia i 
després el mal temps. 

Semblava que els elements 
s'havien confabulat per impe-
dir que Geganters i Grallers de 
Palau-solità i Plegamans cele-
bressin la seva 14a trobada de 
geganters al nostre poble. Fi-
nalment, el diumenge 16 d'oc-
tubre, la plaça de la Vila es va 
omplir d'imponents criatures de 
resina i cartró 
pedra vingu-
des d'arreu 
de Catalun-
ya que van 
protagonitzar 
una matinal 
de germanor 
ajornada des 
del 2019. La 
colla palauen-
ca havia treballat tota la trobada 
pel passat mes de setembre, 
però el mal temps previst pel 
diumenge 23 va obligar a un 
ajornament que va complicar 
les coses.
 El canvi de data va fer que al-
gunes de les colles inicialment 
confirmades per la trobada 
declinessin la invitació a causa 
d'altres compromisos. Davant 

d'això, els responsables de la 
colla de PsiP van decidir fer 
una crida a les xarxes per mirar 
de cobrir les baixes. La idea va 
funcionar, i diumenge a la plaça 
de la Vila es van presentar ge-
gants i capgrossos de 10 muni-
cipis de Catalunya. 
 A més de la colla local es 
van poder veure els gegants 
de Sant Llorenç Savall, Gualba, 
La Llacuna, La Mola, Vilanova 
del Camí, Sant Ge, Olesa de 

Bonesva l l s , 
Sentmenat, la 
Beguda Alta i 
Puigcerdà. 
 La festa va 
començar a 
les 9.00 del 
matí quan van 
arribar els pri-
mers gegants 

a la plaça de la 
Vila. A la plaça 11 de Setembre 
ja feia estona que cremaven les 
brases per coure les més de 
300 botifarres que van servir 
per agafar forces. Un cop es-
morzats, i un cop la ciutadania 
de poder admirar durant una 
estona els gegants i capgros-
sos plantats a la plaça, es va 

GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL

La parella de Sant Llorenç evoca l'época dels bandolers del 
segle XIX, quan en el transitat camí de Mura a Terrassa era 
sovint escenari d'assalts. En Joan i la Guilda són dos bandolers 
d'aquella ruta, que passava per Sant Llorenç. Més moderns 
són el Tintin i el seu inseparable gos, el Milú.

PEP PUIG

GEGANTS DE VILANOVA DEL CAMÍ

Els gegants principals d'aquesta colla es diuen Fultiva (a la 
foto) i Odin (ausent). Van ser creats per Sebastián Vergara, i 
es van estrenar i batejar el juny del 1988, fent de padrins els 
gegants d'Olesa de Montserrat. El gegantó de la dreta és el 
Paquillo (1995), inspirat en una persona real del poble.
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GEGANTERS I 
GRALLERS DE 
SENTMENAT

L'any 1987 l'escultor Anto-
ni Marquès va construir la 
parella de gegants de Sent-
menat. Els seus noms són 
Menna, patró de Sentmenat 
i Caterina per la capella de 
Santa Caterina. Els gegants 
van ser batejats per la Festa 
Major del 1991. Els padrins 
del bateig van ser els ge-
gants de les colles de Bar-
berà del Vallès, Caldes d'Es-
trac, Sant Feliu de Codines i 
Argentona. L'any 2014 van 
ser restaurats per l'artesà 
Esteve Porta.

Les dades i descripcions deLs 
gegants estan extretes de 
gegantcat
@gegantcat
www.gegantcat.com

GEGANTS DE LA VILA 
DE PUIGCERDÀ

Ell es diu Domènech en ho-
nor al patró de Puigcerdà i 
ella Elisenda de Montcada, 
tercera esposa de Jaume II. 
Sín construits el 2012. E l 
gegantó Puky (2015) repre-
senta un dels esports més 
destacats en la Vila de Pui-
gcerdà el joquei sobre gel. 
El gegantó en Campanar re-
presenta un important monu-
ment de Puigcerdà, les restes 
de l'Església de Santa Maria i 
es crea el 2012.  Tots són 
construïts per Toni Mujal.

LA BEGUDA ALTA (MASQUEFA)
Aquesta parella són la Maria, l'hostalera, i el Ciscu, el carre-
ter. Van ser construits pel Toni Mujal el 1992. El del mig és un 
capgros construit pels petits de la colla de Masquefa.  

GEGANTS DE SANT GE
(SANT CELONI)

Aquest és en Josep de Sant 
Ge, fet per un grup d'amics 
a qui els agraden els ge-
gants, però no son una colla 
oficial. El cap d'en Josep 
el va crear l'Agustí Sevillano 
d'El Ingenio, els cavallets 
van ser creats per un fuster 
del poble i la roba per una 
modista del poble. El cap 
d'en Josep es pot trobar a 
Terrassa i a pocs munici-
pis més, és un capgròs de 
sèrie, però està a molt pocs 
llocs.

COLLA GEGANTERA
DE LA MOLA

Els més menuts d'aquesta 
colla van demanar venir a la 
trobada i es van sumar a la 
festa amb aquest gegantó 
construït per ells mateixos. 

COLLA GEGANTERA I CAPGROSSOS
 D'OLESA DE BONES VALLS

Els noms dels gegants són Joan i Marta, perquè són els noms 
dels dos partons d'Olesa de Bonesvalls. Representen un pagès i 
una pubilla, d'aspecte jove. El Joan porta en una mà raïm i la Mar-
ta un ram de flors u un mocador. Construïts per l'artesà Domènec 
Umbert i estrenats el 20 de juliol del 1986.

EL  R EP OR TATGEEL  R EP OR TATGE

donar pas a la cercavila. 
 Abans, però, els organit-
zadors tenien una sorpresa 
preparada per les colles van 
organitzar el joc del mocador 
adaptat a la grandària dels 
protagonistes. Cada colla va 
escollir una de les seves criatu-
res. Amb el portador preparat 
sota les faldilles, en escoltar el 
seu número el gegant havia de 
sortir disparat, fer un tom al vol-
tant del Massagran que portava 
el mocador i tornar al seu lloc, 
plantar-se i sortint de sota les 
faldes, el portador anar a pillar 
el drap. El primer que l'agafés 
tenia premi. Val a dir que al fi-
nal, de premis n'hi va haver per 
totes les colles, i que la compe-
tició va ser més un divertiment 
que un test d'habilitats gegan-
teres. 
 Escalfats motors i cames, 
cap a les 11.45 va començar 
una cercavila pel centre del po-
ble. La passejada de gegants 
i capgrossos va ser seguida 
per força gent i sobre tot cana-
lla, que van gaudir d'allò més 
acompanyats per la música de 
les gralles i els tabals. Es va fer 
la ronda pel carrer Barcelona, 

carrer Dom Bosco, la Carrera-
da, avinguda Catalunya, carrer 
R i Camí Reial fins a tornar a la 
plaça de la Vila.
 De nou davant l'Ajuntament, 
ser el torn dels agraïments i 
els reconeixements. L'alcalde, 
Oriol Lozano, i la regidora de 
Cultura, Eva Soler, es van afegir 
a la festa i van agrair la presèn-
cia de totes les colles a més de 
felicitar-se pel bon ambient de 
la trobada. 
 Com és tradició en aquestes 
trobades, la colla amfitriona va 
entregar un recordatori com-
memoratiu a totes les colles 
participants. El regal d'enguany 
consistia en un quadre on es 
podia veure damunt del perfil 
del nostre poble, una foto dels 
nostres gegants i la partitura de 
Ball de Gegants de Palau-solità 
i Plegamans amb la nota Grà-
cies per acompanyar-nos! Com 
a prova dels contratemps ha-
guts de salvar per dur a terme 
aquesta trobada, queda l'anèc-
dota que el títol del quadre hi 
consta la data del 25 de setem-
bre del 2022, la prevista inicial-
ment i per la qual s'havien pre-
parat ja els recordatoris. Caldrà 
esperar ara dos anys per tornar 
a tenir trobada palauenca.

VE DE LA PÀGINA 38
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ciclegaudi.cat
Més informació a

Mitjans de comunicació oficials:

Amb el suport de:Organitza:

Amb la col·laboració de:

19:00
Teatre 
de la Vila
C/ Anselm Clavé, 13
Palau-solità 
i Plegamans

NOV
2022.

20D
IU

M
EN

G
E

 CLUB
VANGUARDIA 2x1CARNET

JOVE 3€ FEDERACIÓ 
D’ ATENEUS 

DE CATALUNYA
3€ PREU

REDUÏT 3€ENTRADA
GENERAL 4,50€

Dimarts 8 i dimecres 
9 de novembre
12 h Teatre de la Vila

MONÒLEG NO SÓLO 
DUELEN LOS GOLPES, 
de Pamela Palenciano
Adreçat a l’alumnat d’ESO dels instituts 
del poble
Col·labora: Diputació de Barcelona; 
Ministerio de Igualdad, Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia 
de Género

Dimarts 15 
de novembre 
TALLER DE RAP 'BEATING 
DA' MATCH'' AMB 
L'ALUMNAT DEL PFI
A càrrec de: Ulleres per esquerrans 
i Erol urbà
Col·labora: Diputació de Barcelona

Activitats 2022
Dimecres del mes 
de novembre
De 18 a 20  h
Sala Corral de l’Espai Jove l’Escorxador

TALLERS D’AUTODEFENSA
FEMINISTA
A càrrec de: Associació Autodefensa 
Biterna
Requisits: + 18 anys
Inscripció prèvia a: igualtat@palauple-
gamans.cat
Places limitades!
Col·labora: Diputació de Barcelona; 
Ministerio de Igualdad, Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia 
de Género

Divendres 
25 de novembre 
12 h
Sala polivalent

ACTE INSTITUCIONAL 
DEL DIA INTERNACIONAL
PER L’ERRADICACIÓ 
DE LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
Amb parlaments institucionals, lectura 
del manifest, projecció del vídeo ‘Deci-
sions’ a càrrec de l’Associació Dones per 
les dones i acompanyament musical 
amb l’Escola Municipal de Música

Divendres 25 
de novembre 
18:00 h
Jardins de la Masia de Can Cortès

COMMEMORACIÓ 25N
Encesa d’espelmes amb acompanyament 
musical a càrrec de Yeray Herrera 
i lectura de poemes
A càrrec de: Associació Dones per les 
dones

Divendres 25 
de novembre 
20 h
19 h Obertura de portes
Sala polivalent

CAFÈ TEATRE. NIT DE 
STAND-UP COMEDY OYE 
POLO amb Oye Sherman 
i Ana Polo
Col·loqui post-funció #25N

Venta d’entrades a: palauplega-
mans.koobin.cat i a taquilla a la Masia 
de Can Cortès

DIA INTERNACIONAL
DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

20
22

Actuaciones financiadas con cargo a los créditos recibidos del Ministerio 
de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género
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PU B L IC ITAT PER  PA R AU LE S

 ANUNCIS DE SERVEIS PER A LA LLAR

Per a anunciar-vos 
en aquesta secció
Envieu un missatge de 

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

ME OFREZCO PARA trabajar de manera 
externa o acompañar a personas mayo-
res. Disponibilidad inmediata. Leidy. 600 
624 667
 BUSCO FAENA como acompañante de 
ancianos por las tardes. Ana. 631 817648
SOY UN CHICA DE 30 AÑOS con mu-
cha experiencia en el cuidado de perso-
nas de la tercera edad. Documentos en 
regla. Núria. 632 412 554
CHICA DE 45 AÑOS muy responsable y 
puntual se ofrece para empleada de ho-
gar. Tengo experiència. Laura. 653 681 
250 
BUSCO TRABAJO como cuidador de 
personas mayores, tengo  mucha expe-
riencia. Trabajo por horas o jornada com-
pleta. Kleber 645 990 705
CHICA de 27 años, con experiencia en 
cuidado de niños y adultos. Puntual, ho-
nesta y respondable. Tambien para tareas 
de limpieza. Jessy. 642 850 378
SEÑORA con experiencia en el cuidado 
de niños y personas mayores y/o en ta-
reas de limpieza. Yolanda 682 389 110
ME URGE TRABAJAR de interna o ex-
terna, sea limpieza o cuidado de niños. 
preguntar por Luz. 672 775 017.
BUSCO TRABAJO de niñera, cuidadora 
o de limpieza. Isabel. 678 485 322.
SEÑORA se ofrece para el cuidado a per-
sonas mayores, con experiencia.  Marga-
rita. 671 197 269.
GRADUADA en educació infantil, s'ofe-
reix a fer de cangur. Aina. 659256697 
ANDO en busca de trabajo, de limpieza 
o para cuidar personas mayores. Martha 
633 248 002
ME OFREZCO para limpieza de domicilio 
y cuidado de ancianos, con coche propio 
y experiencia, con referencias.  650 603 
965. Elena.
BUSCO FAENA para cuidar personas 
mayores, de fija  o por horas, y  de limpie-
za de casa. Fernanda. 630 206 769
BUSCO TRABAJO para limpiar jardín 
o cuidado de animales. Albert. 633 370 
866.
ME OFREZCO para trabajos de limpie-
za de casas, pisos etc. Con referencias. 
Mairela. 691 728 484
BUSCO TRABAJO por la mañana 4 ho-
ras. Tengo experiencia en cuidar perso-
nas Mayores. Carmen. 649 642 765.

CHICA UCRANIANA seria i responsa-
ble busca un trabajo como limpieza,can-
guro o cuidado de personas mayores. 
665 395 947 Lesya 
CHICO para jardinero, pintor, obras. Ve-
hículo propio. Con experiencia 699 467 
609 David 

ME OFREZCO para tareas de limpieza. 
Cristina. 643 823 025.
CUIDADORA de personas mayores con 
experiencia de 5 años y disponible las 24 
horas. Nelly. 642 227 240
SEÑORA de 59 años se ofrece para el 
cuidadode personas mayores. Carmen. 
635 24 06 98.
BUSCO EMPLEO de externa 8 horas o 
por horas de limpieza. Yesica. 605 63 33 
36.
AUXILIAR de enfermería en geriatria se 
ofrece para cuidado de personas mayo-
res. Noche. 611 211 685. Gabriela.
DESEO trabajar cuidando personas gran-
des  se cocinar, planchar y limpiar. Narci-
sa. 610 33 57 43.
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o tareas de limpieza. Marie. 640 67 
99 93.
 ME OFREZCO para jornada de 8 horas 
en tareas de limpieza, como interna o ex-
terna. Con experiencia. Nohemy. 633 15 
30 32
BUSCO TRABAJO bien cuidando niños 
o personas mayores o en tareas de lim-
pieza. Lina. 631 397 009.
BUSCO TRABAJO por la mañana y los 
fines de semana y por la noche. Soy res-
ponsable. Guadalupe. 634 835 849.
ME OFREZCO para cuidar personas ma-
yores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuida-
do de persona mayores. Incorporación  
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat huma-
nístic i cursant un grau superior de Pro-
ducció audiovisual i d'espectacles. Estic 
interessada a fer de cangur i a donar clas-
ses de repàs a nens de primària i ESO. 
Paula. 655 474 080 
CHICA busca faena de limpiezas parti-
culares, responsable, con  experiencia y 
referencias. María. 681 977 436. 
TENGO conocimiento y experiencia en 

cuidado de persona mayores. Colón. 602 
407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662 
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 
persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tuto-
rias de inglés y castellano. Iveth. 632 022 
338.
SE OFRECE señora para el cuidado de 

     APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

Un temps enrera, abans de la pandèmia, vostès, veïns de Palau, segur que es van adonar de les obres que es portaven a terme al costat mateix de
Residencial Palau. Es va construir un nou edifici, aplicant les més innovadores tècniques de construcció, a on la domòtica i la seguretat van
jugar un paper molt important, fonalmetal. Potser alguns de vostès  ja ho saben, però potser d’altres no ho coneixen encara; el que es va
construir va ser un edifici d’apartaments tutelats per persones grans.

Són vivendes dissenyades amb la idea    que  persones autònomes, també amb alguna fragilitat, puguin gaudir d’un entorn segur a on poder
continuar amb la seva vida, amb tota plenitud  i conservant la seva intimitat.

Són apartaments a on els nostres usuaris, envoltats de l’entorn privilegiat que ofereix Palau, poden viure a prop dels seus familiars,   disposant
de la independència que ofereix un habitatge totalment equipat, dinàmic, segur, aprofitant també  les zones comuns pensades per fer la seva
estança molt més agradable,

L’usuari és lliure de viure amb total independència o bé de demanar-nos tot un seguit de serveis que li  podem oferir per ajudar-lo tant amb les
activitats de la seva vida diària com també cobrir necessitats relacionades amb la seva salut. 

Us convidem a visitar les nostres instal·lacions estant ben segurs que seran del vostre grat i sabreu valorar-les com un gran actiu, d’avui i de
demà,  ofert per optimitzar el benestar de les persones grans que ens envolten. 

R e s i d e n c i a l  P a l a u                             T e l . 6 7 1 5 6 2 6 1 8
A v i n g u d a  d e  C a t a l u n y a  2 6 4                  w w w . r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
0 8 1 8 4  P a l a u - S o l i t à  I  P l e g a m a n s            i n f o @ r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
B a r c e l o n a
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AQ U E S TA  R E V I S TA  É S  P O S I B L E  G R ÀC I E S  A L S 
S EG Ü E N T S  CO M E R ÇO S ,  N EG O C I S  I  E N T I TAT S

EL  D I R EC TOR I EL  D IR EC TOR I

Farnés advocats

IurIsbarna  
torra advocats

argemí advocats 
ajuntament de PsIP

jordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

autoarenas

auto taller taher

generalItat

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

garden Palau, scP
acorama

caldes Parquet

a. teatral FarrIgo-Farrago

club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

ruIsan assessors

gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Palau assessors

ImmobIlIarIa Farnes

juanI baeza

argemí advocats Immo

FInques Palau

selmy

Psc Palau 
erc
jxPsIP
bar olIva

bar l'esbarjo

avuI cuInem nosaltres

can boada

aten Palau

centre FIsIoteraPIa Palau

centre PodològIc solIta

clInIca dental valloc

menja sa

entrenament Personal

resIdencIal Palau

centro odontologIc Palau

dental duarte

guber catalunya serveIs

gIPPsa InFormatIca

antenes Palau

e. arbo clImatIzacIones

electrIcItat masó

cal vIdrIer

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments

Arquitectes

Asegurances

Automòvil

Comunicació

Construcció

Decoració

Espectacles

Esports

Estètica

Gestories

immobiliàries

Moda

Partits polítics

Restauració

Salut

Serveis tècnics

Taxis

Veterinaris

1
17
23
13
42
17
17
7
31
11
31
31
48
23
3
48
33
37
37
1
3
3
17
17
17
17
1
3
13
17

37
14
9
18
29
29
29
29
13
13
13
13
13
37
44
48
48
23
31
23
23
31
31
31
31
31
48
29
3

FEM  P O B L E ,  CO MPR EM  A L  P O B L E

Farmàcies de guàrdia - NOVEMBREAquest mes no  et perdis...

EMERGÈNCIES
POLICIA LOCAL
AJUNTAMENT, OFICINES
ASSISTENT SOCIAL
CAN CORTÈS
CAP. Ambulatori
CEIP CAN CLADELLAS
CEIP CAN PERIQUET 
CEIP FOLCH I TORRES
CEIP PALAU
IES (Ramon Casas i Carbó)
ESCOLA BRESSOL EL SOL
ESCOLA BRESSOL PATUFET  
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA  MARINADA
DEIXALLERIA MUNICIPAL 
JUTJAT DE PAU

112
938 649 696

938 648 056
938 643 012
938 644 177
938 649 898
938 644 710
938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
938 648 853

938  643 789
938 645 663

Telèfons d'interès

Les xarxes oficials de PsiP

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

J. Beatobe:  C/Anselm Clavé, 1 -  938 648 047 | L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 
649 830 | D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 - 938 644 896 | N. Muntada: C/Secre-
tari Gil, 21 - 938 649 680 | Can Cortés: C/Camí Reial, 54 - 938 640 046

674 74 06 00

Notificar 
incidències 

a la via pública

al Whatsapp

• Descriu la incidència
• Fes una foto
• Envia la ubicació

Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip

Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans

CINEMA
ALCARRÀS
Diumenge, 20. 19.00 h. 
Teatre de la Vila. Elcicle de 
cinema Gaudí porta al PsiP la 
pel·lícula catalana del moment. 
Les entrades valen 4,5 euros a 
koobin.com.

ESPECTACLES
MUSEU DE TITELLES - MIT
Diumenge, 20. Masi de Can 
Falguera.  El Museu interna-
cional de Titelles de Teia Moner 
realitza una jornada de portes 
obertes. Cal inscripció prèvia a 
www.museudetitelles.com/inau 
guracio-mit/.

CINEMA
BADALABOCA

De divendres 4 a diumen-
ge 6. Teatre de la Vila. La 
segona mostra de cinema 

infantil projectarà 42 films (38 
curtmetratges, 2 migmetrat-

ges i dos llargs).

MÚSICA
BALL DE TARDA
Dissabtes 12 i 19. Sala Poli-
valent. 18.00 hores. El Casal 
de la Gent Gran organitza 
aquestes vetllades per ballar i 
passar l'estona amb la música 
de sempre. L'entrada val 4 € i 
ésobert a tothom.

INFANTIL
DESPERTA!
Diumenge, 13. 12.00 ho-
res, al teatre de la Vila.  
La Xarxa Palau presenta 
l'espectacle de la compan-
yia Jordi del Rio. Entrades 
a taquilla una hora abans 
de l'actuació.

La xifra del mes euros és el que ha hagut de 
gastar l'Ajuntament de PsiP 
en reparar els desperfectes 
causats al mobiliari urbà i a 
la senyalística del poble cau-
sats per actes vandàlics.

45.000
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes d’interior i exterior | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

611 42 16 19

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+
FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

93 522 22 55
Vols que t’informem?

C/LLOBREGAT, 6-8
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
687 737 321        / 938 644 434
materialesmartinez@hotmail.es

EXPERTOS EN TODA 
CLASE DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATERIALES
ARTÍNEZM

OFERTA 
EN MATERIALES 
DE JARDINERÍA

Especialistes 
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

C/ Pintor Vayreda, 28 local 2. 08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona

Tel. 938 648 656     |     www.dentalcenterpalau.es     |           685 157 326

@dentalcenterpalau                    /dentalcenterpalau

Primera
visitaGRATUÏTA


