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Crònica 
d'una batuda
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POBLE

ELS CAÇADORS DE PSIP, A PETICIÓ D'ALGUNS 
PAGESOS DEL POBLE, ORGANITZEN UNA BATUDA 
PER CAÇAR SENGLARS A LA ZONA DE CAN CERDÀ.  

L'INFORMATIU VA VIURE LA JORNADA DES DE DINS.
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RESUM DE CONTINGUTS

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

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

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

J. Beatobe C. Anselm Clavé n. 1
L. Lacorzana C. Sagrera n.4
D. Lagarda Av. Catalunya n. 138
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  PRIMER SEMESTRE DE 2021

gener 2021 feb-21 març 2021

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:
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4-11 --  Serveis, Passatemps, Opinió, 
Música i Salut.
12 -- L'ENTREVISTA / 
Sílvia Martínez Coso, infermera
15 -- Ple de febrer. El feminisme en-
fronta a Govern i PSC.
16 -- Eleccions 14-F. ERC guanya a 
PsiP i Vox treu un 10% dels vots.
18 -- En marxa l'enquesta per elaborar 
el Pla Local de Salut.
20-21 -- EL PÒSTER / 
Palau-solità i Plegamans, 1927.
22 -- La Policia Local començarà a 
sancionar els patinets elèctrics.

25 -- 8-M. Tres parcs de PsiP portaran 
nom de dona a partir d'aquest mes.
27 -- Tomàquet fregit i galetes pel 
rebost de Càritas. 
28 -- TV3 roda una nova sèrie a Cal-
des de Montbui
30 -- ESPORTS/ 
L'skatepark reobre amb horaris aco-
tats.
32-35 -- EL REPORTATGE / 
A la caça del senglar.
37 -- Anuncis gratuïts de serveis per 
la llar.
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Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Partits polítics ERC 6

Iurisbarna  23 PSC PALAU 8
Torra Argemi 25 Restauració Milord Restaurant 25

Ajuntaments Ajuntament de Psip 38 Bar l'Esbarjo 25
Arquitectes Jordi Payola - Arquitectura 23 Avui cuinem nosaltres 25
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 23 Restaurante Pekin 25
Automòvil Auto taller Taher 27 Salut Aten Palau 11
Construcció Construcciones Gutiérrez 27 Centre Fisioterapia Palau 11

Marbres Aguilar 27 Centre Podològic Solita 11
Materiales Martínez 40 Clinica Dental Valloc 11

Decoració Acorama 3 Roque Lucas Sanchez 11
Garden Palau, SCP 11 Cirugia Vascular 11
Caldes Parquet 40 Menja Sa 25

Educació Escola Folch i Torres 14 Residencial Palau 36
Escola Sant Gervasi 19 Centro Odontologic Palau 40

Entitats Associació de Comerciants 5 Dental Duarte 40
Esports Padeluxe 27 Serveis tècnics Antenes Palau 13

Club Tenis Santa Magdalena 27 E. Arbo Climatizaciones 13
Estètica Bosa 1 Guber Catalunya Serveis 19

Magic Nails 3 Gippsa Informatica 19
Naturhouse 3 Electricitat Masó 19
Nua 3 Fumirrat Servicios 2005 27

Gestories Ruisan Assessors 23 Vallas PVC (Cayfi) 27
Assesoria Gestoria Palau S.L 23 Tecni servei Palau 27
Gestoria Monmar 23 Telcom Valles 40
Palau Assessors 23 Taxis Taxi - X. Caparrós 25

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Trans-Radio Taxis 25
Juani Baeza 3 Taxi Palau - J.M Aguilar 25
Finques Palau 23 Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

Moda Selmy 2

Selmy
vesteix el teu interior

Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans
937 494 204 - 660 25 63 18

selmy.palau@gmail.com /       @selmy.palau
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REDUCCIÓ DE CONTORN EN 
CUIXES, MALUC I CINTURA

ELEVACIÓ DE GLUTIS
MILLORA DE L’ASPECTE DE LA PELL
ALLEUJAMENT DE LA SENSACIÓ 

DE PESADESA A LES CAMES
DESAPARICIÓ DE LA PELL DE 

TARONJA

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

N U A
N Ú r i a  M a Ñ a s
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

Sistema intens 
de massatge 

físio-actiu

Experts en Nutrició i Dietètica

També fem 
entrega a domicili

CAMÍ REIAL, 106 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

93 864 55 51
696 22 92 80

Seguiment
nutricional gratuït pre-

sencial o a distància

Seguiment setmanal
gratuït per la teva 

assesora naturhouse

Complements alimen-
ticis a base d’extractes 

de plantes naturals

Pla dietètic
personalitzat

Finca agrícola de 5.500 m2 
Lliça de Munt i Caldes. Pou i 
caseta d’eines. 49.000€ 

A Can Falguera. Vivenda de 
220 m2 en parcela de 500. 
Piscina i barbacoa. 310.000€ 

Al centre de Palau. Reformat 
excepte la cuina. 80 m2, 3 
hab. Bon estat. 163.000€ 

TERRENY CASA PIS

Piso en el centro 3 hab.1 baño 
completo, cocina, terraza, 
ascensor, 65 m2 153.000€ 

Terreny de 150 m2 per fer-hi 3 
vivendes o un bloc. Al barri de 
Can Maioll. 150.000€ 

En Palau, zona La Sagrera. Bien 
acabada. 200 m2, 4 hab, 2 b. 
800 m de parcel·la. 365.000€ 

PISO PARCEL·LA CASA

A Can Falguera. 240 m2, 5 hab, 
2 b. Ampli garatge i piscina. En 
bon estat. 279.000€ 

Adosada a Palau. 130 m2, 4 
hab i 2 b. Terrassa amb dues 
alçades . 265.000€ 

Terreny a la zona de Can 
Falguera.  900 m2 amb bones 
vistes  95.000€ 

CASA CASA PARCEL·LA

A Palau. 180 m2, 5 h, 2b. 
Parking per 2 dotces. Pati de 
30 m2. Solarium.  238.000€ 

A Can Salgot (Lliçà). 280 m2 
en parcel·la de 1.100 m2. 
Ideal per negoci.  289.000€ 

A Palau. 120 m2, 4 hb, 3b, 
amb jardi i terrassa. Llogat fi ns 
juny del 2021.  298.000€ 

DUPLEX

Piso 3 habitaciones 2 baños 
terraza acensor 163 mil  
163.000€ 

PISO

A Can Duran. 250 m2, 5 hb, 3 
b, parcela 600 m. amb piscina. 
Ampli garatge  395.000€ 

CASA CASA CASA I LOCAL

QUANT VAL LA TEVA 
PROPIETAT?

T’OFERIM SERVEI DE 
TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

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

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

personalitzada.

TALLERS
RESTAURACIÓ DE MOBLES

Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets • 
ferro • sabons

93 864 46 722

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

v[Al costat parada Can Cortés]

Més Informarció de cursos i tallers:

E@ acorama19@hotmail.comacorama.acoramascp

www.acorama.es

Botiga d’objecte
s de regal

Acorama
botiga  taller

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

• Manicura semipermantent
     express o completa
• Pedicura simpermanent 
• Pedicura express
• Pestanyes pel a pel 
• Pestanyes en volum 2D/3D
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FàcilNormalDifícil

8 arbres

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES
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9 7 6 3

9 5 4
4 3 8 7

6 8 5
7 8 5 9

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

Dificultat: baixa

9 3 7 1
2 4

7 1 8 3
6 1 3
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4 1 5

5 4 6 9
4 6

8 5 7 1

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

Dificultat: mitjana

8 4 9 6
9 5 1 7 8

2 8
7 6

2
3 5

4 8
8 9 3 6 1
2 6 8 5

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

Dificultat: alta

ARBRES

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

LLEDONER
GARROFER
CASTANYER
XIPRE
NOGUERA
FIGUERA
POLLANCRE
ROURE

 dificultad (4)          © 2021 olesur.com     

LA SOPA
Lledoner, Garrofer, Castanyer, 
Xipre, Noguera, Figuera, 
Pollancre, Roure

9
9763

954
4387

685
7859

874
2375

6

814632759
975148632
362957418
549361287
236789541
781425396
158274963
423896175
697513824

Dificultat: baixa

9371
24

7183
613

6
415

5469
46

8571

935678214
218493657
467125839
641532798
579861342
823947165
154786923
792314586
386259471

Dificultat: mitjana

8496
95178

28
76

2
35

48
89361
2685

831479562
695312784
742586193
976853241
358124976
214967358
563741829
489235617
127698435

Dificultat: alta
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Comprar a Palau 
sempre té premi!

7 premis de 60€
en vals per a gastar als 
restaurants associats

Restaurant Can Falguera
Frankfurt Black Rose

Restaurant Gaspar
Pipa Pub

Piscines Sant Carles
La Kama

Can Burgues

Demana la teva butlleta pel 
sorteig fins el 19 de març

 als establiments associats

SORTEIG
DIA DEL PARE
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Els papers que no van 
anar al terra
Ni un paper a terra.
 Jo sóc d’aquest, diguem-ne, grup social. Portem gairebé 
una dècada sense llençar un paper a terra. El món ens mira. 
Sí, ens mira i potser no ens entén, ens pren per beneits. Hem 
fet dotzenes de manifestacions de característiques fabulo-
ses, de dimensions inaudites i, això sí, amb una civilitat ob-
sessiva. Els resultats: zero. A l’estat no li fa cap pessigolla 
que centenars de milers de capblancs es donin les mans, es 
comprin la mateixa samarreta o caminin per les carreteres.
 Els més grans, amb les forces més justes, potser diran de 
deixar-ho, que fins aquí hem arribat, que amb soroll, no. Els 
van ensenyar a sang i foc que la violència o la contundència 
és exclusiva dels de sempre, i a fe de Déu que el que s'aprèn 
de petit no s’oblida mai. Els que han viscut postguerra i dicta-
dura poden caure en un resignat desànim que no els és aliè. 
Els últims anys han viscut un miratge, però tiren la tovallola. 
Pensen que ja no ho veuran.
 Els que encara tenim corda i som fills del desarrollisme, que 
som de classe mitjaneta, feina estable i nevera plena no ho 
veiem tan magre. La nostra resignació és diferent, matisada, 
com la nostra indignació. Si no és ara, serà més endavant, 
Sant Pere encara no ens crida.
 Tornem a casa, amortitzem el sofà. Deixem la finestra ajus-
tada i quan sentim remor al carrer, sortirem altre cop. Ja ens 
avisaran si cal. La tebior de la sang i la confortable llar ens 
permet arrecerar-nos i fer menys urgent i necessari allò que 
en vàrem dir revolució. 
 El tercer grup d’edat del qual volia parlar és el dels nascuts 
al tombant del mil·lenni. Aquests no carreguen pors del pas-
sat ni gaudeixen comoditats del present que els paralitzin, 
tanmateix se senten fortament activats per la por del futur. 
Des que eren uns nens han viscut en un país en crisi, una 
societat que els prometia molt i els permetia menys. No tenen 
dret ni a opinar, ni a manifestar-se. I quan miren endavant 
veuen núvols negres que s’acosten.
 El poder, intacte, les desigualtats creixent. I nosaltres, ni un 
paper a terra.
 Els papers, doncs van al contenidor. Aquesta nova genera-
ció ens ha vist omplir i omplir el contenidor d’aquells papers 
plens de bones intencions, de miratges ja oblidats pels més 
vells i de projectes de vida senzills però inassolibles dels jo-
ves. I tot això que no ha servit per a res, ara fa coromull al 
contenidor. Els hem fallat amb la nostra estratègia, se n’han 
mantingut al marge. Ara creuen que aquest material és un 
magnífic combustible i porten una capsa de mistos a la bu-
txaca.
 Tenen dret a provar-ho?

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

Envieu  les vostres cartes 
a psipinfo@gmail.com. La 
carta ha d’anar signada i 

amb el número DNI de la persona que signa. Les cartes signades per 
col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un membre del grup. 
Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters. Les cartes es pu-
blicaran en català. Les opinions expressades en les cartes, com en tots els 
espais d’opinió de la revista són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Sta Magadalena, història o pedres?

Es busca fotografia

Els edificis quan es fan vells po-
den tenir un cert interès per a la 
seva conservació en funció de 
la importància social de la seva 
història o senzillament conside-
rar-los pedres si no en tenen cap.
La capella de Santa Magdalena 
del nostre poble formava part de 
la comanda templera de Palau 
del Vallès, una de les primeres 
comandes dels templers de Ca-
talunya, que es fa fundar al poble
al 1150. 
 Com a reconeixement de la 
importància de la capella l’any 
1949 va ser declarada Ben Cultu-
ral d’Interès Nacional, la màxima 
qualificació de protecció cultural. 
Doncs bé, malgrat estar decla-
rada com a BCIN, la capella es 
troba en un lamentable estat de 
conservació i avui dia continua 
fent-se servir de quadra de ruc, 
és de propietat privada i la llei 
obliga a la seva conservació, ma-
nutenció i custodia com obliga a 
l'autoritat competent en cas que 
el propietari incompleixi les seves 
obligacions.
 Al llarg del temps, en diferents 
ocasions hi ha hagut un “aparent 
interès” per part de l’Ajuntament 

en valorar aquesta capella (s’ha 
fet algun estudi, propostes de 
conservació i fins i tot l’ajunta-
ment ha fet alguna ”petita” apor-
tació econòmica per a la cura), 
però en la pràctica no es veu 
per enlloc, i només s’observa un 
edifici en un estat absolutament 
lamentable que podria acabar 
en poc temps en un munt de pe-
dres...
 Sabem que al poble hi ha dues 
importants mancances d’infraes-
tructures culturals i esportives: la 
nova biblioteca i la piscina. Però 
entenem que això no ha de ser 
obstacle per cuidar dels actius 
patrimonials històrics que tenim, 
també si són de propietat priva-
da. Hi ha moltes maneres de fer-
los valdre i caldria prendre mesu-
res urgents perquè el seu estat 
no empitjori. 
 Per això ens sembla pertinent 
la pregunta: per a les autoritats 
culturals del nostre poble, darrere 
la capella de Santa Magdalena hi 
ha història o només pedres?

Veïns que volem 
salvar Sta. Magdalena

Per a poder incloure en una pro-
pera publicació de fotografies an-
tigues del nostre municipi, voldria 
demanar si algú té imatges del 
carruatge dels difunts  que hi ha-
via a la parròquia de Santa Maria.
Fou fet cap l'any 1907/1908 i pa-
gat per aportacions particulars.

En cas de tenir-ne i si me la vo-
leu cedir, jo en faria l'escaneig i us 
tornaria l'original.
Podeu contactar amb mi trucant 
o enviant un missatge al 619 340 
335

Jaume Ventura Nualart

CONVOCATÒRIA 
L'Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plega-
mans, el dia 7 d'abril a les 19 hores, farà l'as-
semblea per a tots els socis a la Sala Polivalent. 
Davant les mesures sanitàries, caldrà registre 
previ per accedir-hi. Consulteu a les coordina-
dores de l'agrupació.
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Al vianant que passeja pels ca-
rrers de Sant Joan de les Aba-
desses li sol cridar l'atenció una 
placa que recorda que allà, al 
1824, va néixer Jaume Nunó, 
l'autor de l'himne nacional mexi-
cà. Però qui passegi per Mata-
ró de segur que no trobarà re-
ferències a Blas Parera, un altre 
dels catalans que van passar a 
la posteritat per ser compositor 
d'himnes nacionals que certifi-
caven la independència de les 
noves repúbliques sud-america-
nes. Ni tan sols al seu cementiri, 
on va ser enterrat al 1840 en una 
fossa comuna.
 El vessant de compositors 
d'himnes va ser familiar en els 
músics catalans. Ramon Carni-
cer, reconegut com a composi-
tor, va escriure el 1827 per co-
manda de l'ambaixador de Xile 
--en el seu exili londinenc- l'him-
ne nacional d'aquest país. El 
mataroní Blas Parera va escriure, 
a la llavors capital de les Provín-
cies Unides del Riu de la Plata, 
la partitura per a l'himne oficial. 
No s'havia establert encara amb 
fidelitat la seva biografia, que es 
mou entre la conveniència de la 
tradició i una manca de rigor his-
toricista. S'afirma que l'himne va 
ser compost al piano de la casa 
de senyora Mariquita Sánchez 
de Thompson (el seu mestre de 
música, estava mancat de piano 
propi), on hi havia periòdicament 
una tertúlia molt vinculada a les 
idees liberals i independentis-
tes. En aquests salons situats a 
la part antiga de la ciutat es va 
sentir per primer cop, doncs, la 
música de la Canción patriótica, 
amb lletra del llevantí Vicente 
López i Planes, adoptada per 
l'Asamblea General Constituyen-
te com a himne l'11 de maig de 
1813 (foto).
 La presència de catalans en la 
independència del Riu de la Pla-
ta va ser notòria. Des de mitjans 
del segle XVIII existia l'església 
de Montserrat en aquella plaça 
forta per al comerç.
 Ja en el primer Govern Patri 
del 1810 en figuraven alguns, 

com Domingo Matheu o Joan 
Larrea, de gran influència. Ma-
theu era pilot de mar enfora, 
natural de Mataró, establert al 
Rio de la Plata el 1793 com a 
comerciant. Curiosament, el seu 
germà, afincat a Cadis, va donar 
origen a la família catalano-ga-
ditana de la mare de Manuel de 
Falla i Matheu.
 Blas Parera havia arribat a Riu 
de la Plata al 1797, i era orga-
nista, violoncel·lista i compositor. 
Va treballar a Montevideo entre 
el 1802 i el 1803 i després com 
a director del Coliseu Provisio-
nal a Buenos Aires. En les inva-
sions angleses del 1806 Parera 
va destacar com a compositor 
de cants i marxes patriòtiques i 
es va integrar al cos militar Ter-
cio de Miñones de Catalunya, al 
qual també van pertànyer els dits 
Matheu i Larrea.
 El mestre Blas, com l'ano-
menaven familiarment, era un 
personatge popular a la ciutat 
de Buenos Aires d'aquells anys, 
formant part dels salons de fa-
mílies distingides com a mestre 
de música. I atès la condició de 
músic d'aquells temps, de molt 

escassos recursos econòmics. 
És reconeguda també la seva 
col·laboració amb poetes de lla-
vors (Fra Cayetano Rodríguez, 
Esteban de Luca Saturnino de la 
Rosa i el valencià Vicenta López 
i Planes) en la composició de di-
verses cançons patriòtiques que 
propugnaven la independència. 
També s'assenyala la seva par-
ticipació el 1812, amb el reco-
negut actor Ambrosio Morante, 
en un melodrama titulat 25 de 
Mayo.
 Els canvis polítics al Riu de la 
Plata no van fer fàcil la vida dels 
liberals, i Parera es va veure em-
pès a emigrar, primer al Brasil i 
després a Espanya. Un paper 
administratiu espanyol assenya-
la que va arribar a Cadis l'agost 
de 1818, i adverteix que la seva 
conducta està sent vigilada per 
les autoritats. Tampoc no era 
ben rebut -com va ser el cas 
d'altres músics liberals de lla-
vors- en aquella Espanya. Pel 
que sembla, la seva destinació 
final va ser Mataró, on havia fet 
estudis d'infant, encara que va 
néixer a Múrcia, al 1777, on ha-
vien emigrat els seus pares cata-

lans. Carlos Malagarriga assen-
yala en la seva Notícia sobre els 
últims anys de Parera, que cap 
al 1830 vivia els seus últims anys 
a Barcelona com a mestre d'una 
pobra parròquia, copista de mú-
sica i mestre de solfeig i cant. Pel 
que sembla, va morir a Mataró al 
1840 en la pobresa, malalt i sen-
se poder complir la seva ocupa-
ció al servei de Correus.
 L'himne amb lletra de López 
i Planes i música de Parera va 
tenir una gran difusió sobretot 
arran de que les bandes dels 
exèrcits del general José San 
Martín el van escoltar en moltes 
ocasions durant les campan-
yes llibertadores. Expliquen que 
el mateix general, "amb la seva 
veu de baix aspra, però afinada i 
sencera", el va cantar durant una 
recepció a Santiago de Xile des-
prés de la batalla de Chacabuco.

Rafael Oliver Oliveras
Amics de la Música Clàssica

Extret de Revista Musical 
Catalana amb text de Jorge de 

Persia

INDEPENDÈNCIA I HIMNES NACIONALS

El català Blas Parera
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LA CONSULTA

El 14 de març es celebra el 
Dia Europeu per a la Prevenció 
del Risc Cardiovascular. Les 
malalties cardiovasculars són 
un conjunt de trastorns del cor 
i dels vasos sanguinis (artèries i 
venes) i, segons l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), són 
la primera causa de mort arreu 
del món. L’objectiu d’establir 
un dia dedicat a la prevenció 
d’aquestes malalties és cons-
cienciar la ciutadania del risc 
vital que suposen i que, adop-
tant un estil de vida saludable, 
es poden reduir amb escreix 
els factors que propicien pa-
tir-les.

FactorS de riSc modiFicableS
Cada persona reuneix unes 
condicions individuals que po-
den fer augmentar la possibi-
litat de patir malalties cardio-
vasculars (hipertensió arterial, 

insuficiència cardíaca, cardio-
patia isquèmica...). Algunes 
són no modificables, és a dir, 
no s’hi pot actuar per can-
viar-les, com ara l’edat (el risc 
cardiovascular augmenta amb 
els anys) o l’herència genètica 
(el risc augmenta si algun fa-
miliar de primer grau ha patit 
alguna d’aquestes malalties).
 Ara bé, hi ha factors de risc 
en els quals sí es pot incidir a 
través de canvis en l’estil de 
vida com són el consum de 
tabac, el seden- t a -
risme o una 
a l imentació 
no saluda-
ble. Millorar 
i eliminar 
a q u e s t e s 
pràctiques, a 
més, constitueix 
una bona base per 
prevenir malalties com 

la diabetis mellitus, la hiper-
tensió arterial, l’obesitat o alts 
nivells de colesterol, conside-
rades també factors de risc 
cardiovascular.

recomanacionS deS del caP
• Seguiu una alimentació 
sana i equilibrada, integrant 
la reducció de sal en general. 
És convenient incrementar el 
consum de fruites i hortalis-
ses fresques, les llegums i els 
fruits secs i també prioritzar el 

consum de peix 
blanc i blau, 
enfront les 
carns. Pre-
ferentment , 
utilitzeu l’oli 

d’oliva i reduïu 
el consum de 

greixos d’origen 
animal (lactis sencers, 

formatges i carns gras-

ses, així com els embotits o 
vísceres), els menjars precui-
nats, dolços, brioixeria i begu-
des ensucrades.
• Feu activitat física. L’OMS 
recomana trenta minuts d’ac-
tivitat física (moure’ns!) per 
mantenir un bon estat de salut; 
cal eliminar els comportaments 
sedentaris, així que reduïu el 
temps asseguts. 
• Deixeu de fumar. Des del 
CAP us ajudarem a deixar l’hà-
bit tabàquic. Pregunta’ns!
• Controleu la tensió arterial, 
el nivell de sucre en sang i el 
colesterol.  Consulteu el vostre 
professional de capçalera, us 
donarem resposta i valorarem 
què cal fer en cada cas.  

Per més informació podeu 
consultar el web canalsalut.
gencat.cat.

El mindfulness és una tècnica 
que ens ensenya a prendre 
consciència de les nostres 
emocions i així poder cana-
litzar els sentiments negatius 
que tenim. Podria definir-se 
més aviat com un estat mental, 
una filosofia de vida que incor-
pora com a element bàsic la 
meditació. Una meditació que 
ens serveix per a reduir l'es-
très i l'ansietat, millorar estats 
depressius i centrar-nos en el 
moment present.
 El seu origen prové de la 
cultura asiàtica, concreta-
ment del budisme zen, i trac-
ta d'analitzar la realitat que es 
viu i d'acceptar tot el que ens 
vingui des d'un punt objectiu, 
sense donar-li més voltes a les 
coses que no podem canviar. 
Amb el mindfulness s'adopta, 
doncs, una actitud observa-
dora davant la vida. Tanmateix 
això no significa que hàgim de 
restar passius, sinó al contrari, 
es tracta d'acceptar el bo i el 

dolent que ens ofereix la vida, 
sense jutjar, ni interpretar, ni 
justificar: només prenent cons-
ciència de la realitat. El pro-
blema de molta gent és preo-
cupar-se pel que ja va passar 
i pel que ha de venir, desate-
nent l'aquí i l'ara i impedint una 
bona interacció amb tot el que 
ens envolta.
 Aquesta tècnica té molts 

beneficis directes en el nostre 
cos, com ara:
--Aprenem a cuidar més de 
nosaltres mateixos.
--Guanyem paciència.
--Millorem la capacitat de con-
centració
--Millorem la intel·ligència emo-
cional
--Reforcem el sistema immu-
nitari

--Millorem la memòria
--Recuperem l'equilibri intern i 
millorem la percepció del dolor
--Afavorim el somni
--Reduim l'ansietat, l'estrès i la 
depressió.
 Són cada vegada més els 
particulars que decideixen ini-
ciar-se en aquest mètode de 
vida, però també moltes les 
empreses que imparteixen cur-
sos entre els seus treballadors.
Per a realitzar-ho, es recoma-
na triar un lloc tranquil, a po-
der ser a cobert (encara que 
hi ha gent que prefereix un 
lloc a l'aire lliure), sense sorolls 
que puguin entorpir-nos. Per 
descomptat, cal oblidar-se de 
mòbils o tauletes, portar roba 
còmoda i practicar-ho asse-
gut, mantenint l'esquena rec-
ta i el cos lliure de tensions. A 
l'inici és millor començar amb 
sessions de 10 minuts, per a 
anar a poc a poc ampliant el 
temps fins a arribar a la mitja 
hora diària recomanada.

Prevenció del risc cardiovascular

El mindfulness o l'art de viure en el present
CREIXEMENT PERSONAL
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Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
Concert amb les principals 
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C/ Viver, 2 - Palau-solità i Plegamans / 93 864 84 25

Tenim tots els colors de l’hivern
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--Quin adjectiu li posaria a 
aquest any de pandèmia?
--Molt dur emocionalment. El 
primer confinament va venir 
molt de sobte i no estàvem 
preparats. Gent experta com 
jo, que tinc 30 anys de pro-
fessió, treballant a crítics i a 
emergències, no sabíem per 
on agafar-ho. Emocionalment 
va ser molt dur.
--Vostè és enllaç sindical, 
treballa directament amb 
els malalts?
--En el moment en què es de-
clara la pandèmia em vaig in-
corporar plenament al servei, a 
primera línia, a Vall d'Hebron. 
Fa un any teníem una UCI amb 
48 llits i va passar a tenir-ne 
més de 300, tots plens, tots 
malalts de Covid-19, tots intu-
bats... va ser molt fort.
--Com estan els ànims en-
tre les seves companyes de 
feina?

--Estem una mica decebudes. 
Nosaltres estarem sempre 
a primera línia i ho donarem 
sempre tot, però estem una 
mica decebudes perquè no 
s'ha gestionat bé, en l'àmbit 
sanitari. Jo, per la meva tas-
ca d'enllaç sindical, conec bé 
com funciona Vall d'Hebron, i 
aquí sí que s'ha fet bé la gestió 
de recursos i de personal, però 
altres centres de l'ICS no han 
sabut aprofitar aquesta expe-
riència.
--Els primers dies es va 
evidenciar una precarietat 
de tot el sistema sanitari 
pel que fa a EPIs i material. 
S’ha corregit del tot això?
--Sí, avui ja està resolt. Sí que 
hi ha recursos materials, tot i 
que hi ha hagut denuncies al 
ministeri de treball en alguns 
centres del país. Hi havia situa-
cions en què no hi havia ma-
terials i molts de nosaltres ens 
negàvem a tenir cura d'aquests 
pacients a primera línia si no 

teníem el material adequat. 
Però el problema dels EPIs no 
és posar-te'l, el problema és 
treure-te'l, que és quan et pots 
contaminar. Al principi els re-
cursos materials escassejaven 
i hi havia més desinformació. 
--Ara ens estem relaxant?
--Jo penso que sí. A mi el que 
em fa por és la vacunació. La 
gent pensa "quan em vacuni, 
mascareta fora", i no. Ens hem 
de conscienciar de què són 
importantíssims els hàbits sa-
nitaris. De fet els nanos estan 
creixent amb aquesta preven-
ció i això és bo.
--Com va viure els aplaudi-
ments? 
--Els aplaudiments no ser-
veixen de res si després no 
se'ns respecta. Perquè també 
has de sentir moltes coses que 
no t'agraden. Jo no volia que 
sortissin a aplaudir-nos, per-
què en primera línia estem tots, 
els bombers, els del supermer-
cat... No és qüestió d'agrair, 

és qüestió de què la gent ens 
recolzi quan reivindiquem que 
ens deuen pagues, que ens 
deuen festes, quan denun-
ciem la situació laboral en què 
estem, amb molta pressió. De 
què serveix que m'aplaudeixin, 
si després hi ha gent que diu, 
"va, ja els està bé, és el que 
els toca". La nostra és una 
feina vocacional, no ens calen 
aplaudiments. 
--Creu que això servirà per 
millorar la situació del per-
sonal sanitari?
--Francament, amb el país en 
què vivim, no espero res posi-
tiu. Nosaltres tenim un bon sis-
tema sanitari, però el problema 
és que els recursos no arriben i 
els professionals se'n van fora. 
No oblidem que en remunera-
ció estem a la cua d'Europa. 
Jo tinc molts companys, in-
clús alumnes meus, que quan 
acaben la carrera se'n van a 
treballar fora. Aquí tenim uns 
professionals molt ben formats 

pep puig

SÍLVIA MARTÍNEZ COSO - INFERMERA

Sílvia Martínez (Barcelona, 9/9/1969) és infermera especialit-
zada en malalts crítics des de fa 30 anys. Ha viscut tragèdies 
i situacions complicades, però res comparable amb la pandè-
mia. Quan es va declarar l'estat d'alarma, va aparcar les seves 
responsabilitats sindicals i es va incorporar a l'UCI de la Vall 
d'Hebron de Barcelona. En aquest any de pandèmia ha viscut 
moments difícils. No té por, però més d'un dia, tornant de la fei-
na cap a casa, cap a Palau-solità i Plegamans, ha plorat de ràbia i 
d'impotència. La seva és una feina vocacional, que no necessita 
aplaudiments, només reclama recursos i condicions dignes.

"Els malalts 
estan sols, es 
moren sols, de 
la teva mà, i això 
és molt dur"
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i ara estem en un pedestal, 
però després tornarem a les 
retallades.
--Ha passat por a la feina?
--Personalment no, por no. Sí 
que he tingut sensació d'impo-
tència, de trobar-te en el cotxe 
anant cap a casa plorant. 
--La situació d'aïllament 
que provoca el risc de con-
tagi requereix un plus de 
dedicació als malalts?
--De fet la professió d'infer-
mera té una part de cuidado-
ra. Durant la primera onada, 
com els pacients estaven molt 
greus, quan despertaven del 
coma induït i ens veien amb els 
vestits EPIs pensaven que es-
taven a  la NASA. A Vall d'He-
bron intubàvem 5 o 6 diaris. Es 
desperten desorientats, i el pri-
mer contacte, quan et comen-
cen a conèixer i es reubiquen, i 
quan contacten amb la família 
amb les tauletes o els telèfons, 
es produeixen moments molt 
emotius. Són moments emo-
cionalment molt difícils, encara 
que tinguis molts anys d'ofici.
--Però vostè ha treballat 
tota la vida amb malalts crí-
tics, deu estar ja més ave-
sada, no?
--Però no havia viscut mai res 
així. He viscut catàstrofes, in-
cendis massius, situacions 
molt crítiques, però per això 
no estàvem preparats. I no per 
la part física, perquè nosaltres 
fem torns de 12 hores i hi es-
tem acostumades, sinó pel 
context. Els malalts estan sols, 
no poden parlar amb la família, 
es moren sols, de la teva mà, i 
això és molt dur. Al principi ens 
deien, "no mireu la cara als pa-
cients", però això és molt difícil. 
I hi ha gent jove i gent gran, eh, 
no tot són avis.
--També deu haver viscut 
moments gratificants, no?
--Sí. Ens fèiem vídeos quan 
sortien els pacients de l'UCI, 
ballant, fent el pallasso. I aquest 
caliu s'agraïa. I s'hi implicava 
tothom, des del personal de 
neteja, metges, infermeres, to-
thom... no es pot explicar, s'ha 
de viure. A estat molt dur, però 
també gratificant.
--Això crea vincles per tota 

la vida.
--Sí, la veritat és que sí. Amb 
els pacients i també entre els 
companys. Ho dónes tot i 
penses "hem de tirar enda-
vant com sigui". Treballàvem al 
màxim, tots a una.
--I com està la salut de les 
infermeres? Perquè con-
viure amb la pandèmia pot 
passar factura. 
--Ara s'ha creat un grup de 
prevenció de riscos laborals 
perquè hi ha moltes baixes 
per problemes psicològics, 
depressions, ansietats, moltes 
pors. Nosaltres, només a Vall 
d'Hebron, tenim més de 900 
infermeres de baixa, i no per 
Covid. I encara hem hagut de 
barallar-nos perquè aquestes 
baixes es considerin baixes la-
borals. Ara s'està començant 
a treballar seriosament aquest 
tema, perquè hi haurà moltes 
seqüeles psicològiques, sobre-
tot entre el personal de crítics.
--S’ha millorat el tracta-
ment dels malalts respecte 
als primers mesos?
--Al començament no sabíem 
quins tractaments aplicar. I el 
que li anava bé a una perso-
na a l'altra no li anava bé. Ara 
s'ha millorat. El que passa ara 
és que la gent té por d'anar a 
l'hospital, i esperen a darrera 
hora per anar-hi, i això pot ser 
fatal en alguns casos.
--És segur anar a l’hospital?
--Sí, jo crec que és més segur 
anar a un hospital que anar al 
supermercat.
--Com ho porta la seva fa-
mília?
--Hi ha de tot. Els meus fills i el 
meu marit, bé, però els meus 
pares, fatal. Però entra dins de 
la meva feina. Jo he estat tres 
mesos sense veure als meus 
pares, ni per Nadal. Per molt 
vacunada i controlada que es-
tigui, jo encara puc transmetre 
el virus, i no vull córrer riscos. I 
les persones grans són les que 
ho porten pitjor.
--Acabem, que li diria als 
negacionistes?
--Els diria que passessin una 
hora, vestits amb un equip EPI, 
tancats dintre d'una UCI amb 
pacients Covid intubats.

ANTENES PALAU

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

SERVEI OFICIAL

No esperi més i adapti la seva antena per al 
segon dividend digital.

Oferta especial per a comunitats de veïns>>

>>

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics  
Comandaments TV / Informàtica / TV - Vídeo- Hifi  - Dvd / 

Sistemes de televigilància 
Comunitats, particulars, empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

     

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
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Serà per la proximitat del 8-M, 
dia internacional de les dones, 
que el feminisme va donar els 
moments més entretinguts del 
ple municipal de febrer. La frase 
del títol se la van llançar mútua-
ment Patricia Freire, regidora de 
Feminisme i Polítiques LGTBI+, 
i Marc Sanabria, portaveu del 
PSC. Va ser per la presentació 
d'una moció socialista que de-
manava la creació d'una comis-
sió per feminitzar el nomenclà-
tor de carrers del poble. Abans 
d'aquest enfrontament, el ple 
havia aprovat per unanimitat els 
7 punts de l'ordre del dia.
 Sanabria va argumentar el 
compromís pendent del ple 
amb les memòries d'Enriqueta 
Gallinat, Clara Campoamor i 
Neus Català, i tota una sèrie de 
compromisos explícits de tots 
els representants municipals, 
actuals i anteriors, per compen-
sar el dèficit de noms de dones 
als nostres carrers. Amb tot 
això, va proposar la creació, en 
el termini d'un mes, d'un grup 
de treball per debatre propos-
tes en aquesta línia. Així com 
la creació, també en el termini 
d'un mes, d'una comissió mu-
nicipal per actualitzar el regla-
ment que regeix el nomenclàtor.
 Lluny de generar consens, 
aquest requeriment d'igualtat i 
rescabalament històric va tren-
car la unanimitat de la nit. Nú-
ria Solà, de Primàries, va llegir 
entre línies un retret del PSC al 
canvi de nom de darrera hora 
de la plaça 1 d'Octubre, que 
inicialment s'havia de dedicar a 
Campoamor.
 Freire, per la seva part, va 
iniciar la rèplica amb un primer 
torpede al portaveu socialista, a 
qui va retreure que fos ell, i no 
una de les dones del seu grup 
municipal, qui presentés la mo-
ció. Tot seguit, la republicana va 
recriminar els 20 anys de feina 
no feta pels socialistes, i els va 
contraposar a les preses que 
ara mostraven.
 Sanabria, en la rèplica, va rei-

El ple de febrer va aprovar l'ex-
pedient de contractació per a 
les obres de construcció de 
la nova Biblioteca i l'arxiu mu-
nicipal. Segons va explicar la 
regidora de Cultura, Eva Soler, 
el pressupost total 5.066.496 € 
(IVA inclòs), s'ha dividit en dos 
lots, corresponents l'un a la 
construcció de l'edifici i l'altre 
a la urbanització de l'entorn. La 
concessió del projecte es farà 
conjunta a un mateix concur-
sant per evitar endarreriments 
derivats de la falta de coordina-
ció. Un cop es publiqui el plec 
de clàusules de la licitació, hi 
haurà un termini de 26 dies per 
la presentació d'ofertes. 
 El termini d'execució de les 
obres és de 15 mesos i segons 
aquests terminis la nova biblio-
teca podria ser una realitat la 
primavera del 2023.

Govern i oposició es van 
posar d'acord en el fet que 
és desitjable que el CAP de 
PsiP torni als horaris previs 
a la pandèmia, que es recu-
peri l'atenció els dissabtes i 
fins i tot que es miri d'ampliar 
l'horari fins a les 24 hores. És 
políticament difícil oposar-se a 
la moció que va presentar el 
PSC demanant aquest retorn 
a la normalitat pre pandèmica. 
És per això que tots els grups 
municipals van donar el seu 
vot positiu.
 Ara bé, l'eficàcia de tal mo-
ció ja havia quedat anul·lada el 
dia abans. L'alcalde, Oriol Lo-
zano, va assegurar que des-
cartava que el CAP tornés, a 
curt termini, als horaris pre-
vis a març del 2020. Lozano 
va fer aquestes declaracions 
en una roda de premsa amb 
motiu de la visita a PsiP del 
delegat del Govern de la Ge-
neralitat, Juli Fernández.
 Aquesta compareixença va 
tenir lloc 24 hores després 

que la que havien programat 
els regidors del PSC de PsiP 
per explicar la moció.
 Els socialistes argumenta-
ven que ja havia passat temps 
suficient com perquè es po-
guessin reestructurar els ser-
veis i els recursos, i posaven 
d'exemple els casos d'altres 
municipis similars on els cen-
tres d'atenció havien recupe-
rat els vells horaris.
 Però "la realitat és la que 
és", en paraules de l'alcalde, "i 
la prioritat encara és sortir de 
la pandèmia i mantenir el nivell 
d'assistència domiciliaria i la 
vacunació". I això, segons el 
batlle, no és compatible amb 
tornar als vells horaris.
 El delegat del govern, per  
la seva banda, va explicar 
que en el cas de PsiP s'ha 
augmentat el pressupost en 
169.000 euros, cosa que ha 
permès incorporar una tècni-
ca d'auxiliar d'infermeria, més 
personal d'infermeria i un ges-
tor d'informació sanitària.

Lliçons de feminisme, ni una
EL PLE MUNICIPAL DE FEBRER

Aprovats els plecs 
per adjudicar 
l'obra

Anada i tornada del CAP 
als horaris pre pandèmia

NOVA BIBLIOTECA

MOCIÓ SOCIALISTA

vindicar que els tres noms so-
bre la taula eren proposta dels 
socialistes, i que les prioritats 
dels independentistes, llegeixis 
plaça 1 d'Octubre, havien re-
legat la seva incorporació al 
nomenclàtor. El PSC va re-
treure també al govern que no 
anuncies, fins hores abans del 
ple, que ja tenia ubicació i data 
d'assignació per als tres noms 
femenins, de la qual cosa els 
regidors de l'oposició no en sa-
bien res.
 En resum, un intercanvi de "i 
tu més" que va posar una nota 
de color a un ple poc transcen-
dent on també es va parlar de 
Pablo Hasél, de la llibertat d'ex-
pressió, de l'amnistia i de les re-
cents actuacions dels Mossos. 
Recordeu que podeu veure el 
vídeo a la web de l'Ajuntament.
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Va ser una jornada tranquil·la, 
sense incidències. Després de 
dies d'incertesa i dubtes so-
bre la constitució de les meses 
electorals i de les mesures per 
anar a votar, el 14 de febrer 
es va desenvolupar amb nor-
malitat, com tantes altres cites 
electorals. Només l'alta absten-
ció, algunes cues de gent amb 
mascareta i els protocols d'en-
trada i sortida dels col·legis van 
evidenciar l'excepcionalitat de 
la jornada.
 La campanya va ser també 
com un tallat descafeïnat, amb 
llet desnatada i sacarina. Sense 
mítings multitudinaris, amb poc 
carrer i molta telemàtica. Una 
campanya polaritzada, com ho 
van ser els resultats.
 Minuts abans de les 12 de 
la nit ja es coneixien el 100 per 
cent dels vots escrutats a Pa-
lau-solità i Plegamans. Les da-
des al poble venien a reflectir el 
que van ser les darreres muni-
cipals, si més no pel que fa a 
la classificació. ERC va guanyar, 
seguit del PSC i de Junts per 
Catalunya. La sorpresa, però, 
va venir de la mà de Vox, que, 
com en la resta de Catalunya, 
es va col·locar en quarta posi-
ció, amb prop de 600 vots (ve-
geu gràfic inferior).
 Per l'alcalde, Oriol Lozano, 
els resultats obtinguts per ERC 
a PsiP consoliden la "confiança 
de la gent del poble en la nostra 
feina" i tot i que són escenaris 
molt diferents, confirmen que hi 
ha una demanda de girar cap a 
l'esquerra. Lozano interpreta la 
pujada de Vox com una fuga del 
vot de Ciutadans cap a unes 
noves sigles. L'alcalde creu que 
molts dels enunciats de la for-
mació taronja es podien assi-
milar a la formació d'ultradreta i 
que la major part d'aquests 600 
vots corresponen a electors 
desencantats de Ciutadans. En 

perspectiva municipal, veu difí-
cil que Vox pugui construir una 
opció amb un projecte pel po-
ble. És la mateixa opinió que te-
nen quasi tota la resta de caps 
de les formacions amb repre-
sentació al consistori.
 Marc Sanabria, portaveu del 
PSC local, dubta "que a Palau 

hi hagi tanta gent que realment 
subscriu les tesis xenòfobes, 
masclistes i feixistes d'aquesta 
opció, crec que és més a una 
reacció de protesta, un estat 
d'ànim concret". Pel que fa a 
una possible irrupció de la ultra-
dreta en l'escenari municipal, el 
socialista creu que Vox no té les 

arrels ni l'estructura necessària 
per a articular una proposta 
local a Palau. Sanabria està 
satisfet amb els resultats del 
PSC, tant en l'àmbit nacional 
com, i especialment, en l'àmbit 
local. De les xifres obtingudes 
a PsiP, Sanabria n'extreu dues 
fites: "són els millors resultats 
del PSC en unes autonòmiques 
i som l'únic partit que creix en 
nombre de vots tot i l'augment 
de l'abstenció".
 Laura Navarro, cap de Junts 
per Palau-solità i Plegamans, 
assegura que els resultats ob-
tinguts tant a escala local com 
nacional estan dins del previsi-
ble, a excepció del cas de Vox. 
Pel que fa al pacte de govern 
municipal, Navarro diu que 
aquestes eleccions no afecten 
ni per bé ni per mal, però no 
s'ha de perdre de vista la lec-
tura del mandat d'unitat que es 
desprèn dels resultats. La re-
presentant de Junts està amoï-
nada per "la irrupció de Vox, i 
caldrà esperar a les properes 
municipals per veure si es trac-
ta d'una reacció d'ira i de càstig 
contra l'independentisme o bé 
si hi ha realment una base sòli-
da d'ultradreta al nostre poble".
 Els qui van tenir poc a ce-
lebrar el 14-F van ser els de 
Ciutadans. Juan Martínez, cap 
d'aquesta formació al poble, 
assumeix la desfeta i felicita 
el PSC per la victòria. Segons 
Martínez, el problema dels ta-
ronges "és la que no hem sabut 
explicar bé el nostre programa, 
les nostres propostes". Sigui 
com sigui, Martínez considera 
que Ciutadans es refarà i que 
arribarà a ser un actor clau en la 
política catalana. Segons ell, el 
seu partit ha estat un dels més 
perjudicats per la baixa partici-
pació. A això s'hi ha sumat el 
vot de càstig d'alguns dels seus 
electors, que han optat per Vox 

ERC guanya a PsiP i Vox 
s'emporta un 10% dels vots

ELS RESULTATS DEL 14-F

ELS RESULTATS DEL 14-F A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ELS RESULTATS DEL 14-F A CATALUNYA

(17)

(32)

(34)

(-)

(4)

(8) 

(36)

(4)

(-)

*

PARTICIPACIÓ: 53,54% CENS: 5.368.881 VOTS: 2.874.610 NULS: 40.966 EN BLANC: 24.021

* Entre paréntesis els escons obtingus el 21-D del 2017
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Si el Parlament de Catalunya 
s'hagués de constituir a partir 
dels vots emesos a Palau-so-
lità i Plegamans aquesta seria 
la composició de la càme-
ra sorgida del 14-F. No hi ha 
grans canvis pel que fa als 
dos grans blocs, independen-
tista i unionista. Però sí que 
hi ha diferències significatives 
dins de cadascun d'ells.
 El bloc independentista 
mantindria la majoria abso-
luta però molt ajustada, amb 
els 68 vots necessaris i sense 
cap marge. Les diferències 
entre els hipotètics socis de 
govern, ERC i Junts (amb el 

permís de la CUP) és més 
àmplia que al Parlament real. 
Esquerra tindria 10 diputats 
més que els de Puigdemont. 
La CUP també surt més mal-
parada en aquest hipotètic 
escenari.
 En el bàndol unionista, els 
partits de dretes són els que 
milloren en aquesta foto fictí-
cia. Vox creix més del que ja 
ho fa en el Parlament real i 
Ciutadans i el PP amortirien la 
caiguda amb 4 i 1 diputat més 
cadascun. El PSC no seria el 
guanyador de les eleccions, 
quedant com a segona força, 
amb 31 diputats.

El Parlament segons Palau 
SIMULACIÓ

Distribució dels 135 escons segons el % de vots obtinguts per cada partit a Palau-solità i 
Plegamans. Entre parèntesis, els escons aconseguits realment per cada formació.

36 (33)

26 (32) 31 (33)

9 (8)

10 (6)

13 (11)

4 (3)

6 
(9)

68 majoria absoluta

com a reacció al seu desen-
cant.
 L'Assemblea Local de 
Primàries a PsiP va renunciar 
a fer campanya per la seva 
pròpia opció perquè van fer 
l'aposta per la 
unió de l'inde-
pendentisme, 
cosa que, se-
gons Núria 
Solà, regidora 
de la formació 
a l'ajuntament 
palauenc, es 
desprèn cla-
rament dels 
resultats. Solà 
està satis-
feta "amb el 
creixement de 
l'independen-
tisme" alhora 
que preocupada per la irrupció 
de Vox. No descarta que en un 
futur aquesta formació apare-
gui també en el panorama mu-
nicipal, "però si és així no serà 
tant perquè les coses s'hagin 
fet malament aquí al poble, sinó 
perquè l'estratègia d'intoxi-
cació i provocació que té Vox 
a escala nacional va quallant 
també en tots els nivells, i això 
és el que realment fa por".
 La resta de partits amb re-
presentació parlamentària pre-
sents a PsiP són la CUP i En 
Comú Podem. El cupaire Jordi 

Méndez, exregidor de l'ajunta-
ment, opina que la seva opció 
compta amb un nucli dur d'uns 
300 electors a Palau que són fi-
dels i que es mobilitzen sempre 
que fa falta. Méndez assumeix 

que el repte 
de la CUP és 
trencar aquest 
sostre i créixer 
de cara a elec-
cions vinents. 
Preguntat so-
bre el cas de 
Vox, no dubta 
que "si troben 
les persones 
per donar la 
cara, poden 
presentar-se 
a les munici-
pals". "Potser 

molta gent que 
els ha votat no subscriu el dis-
curs feixista de Vox, però això 
demostra que el seu discurs a 
poc a poc va quallant", conclou 
Méndez.
 Jordi Aznar és secretari ge-
neral de Podemos Palau i 
membre d'En Comú Podem. 
Creu que l'abstenció els ha 
perjudicat més que a la res-
ta, sobretot davant la fidelitat 
del vot independentista. Aznar 
dubta que Vox pugui articular 
una opció municipal, però per-
què això no passi cal que Cs i 
PP tinguin presència.
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Redada policial contra el 
tràfic de marihuana

En marxa una enquesta ciutadana 
per a elaborar el Pla Local de Salut

SUCCESOS

PROCÉS PARTICIPATIU

Dissabte 10 de febrer, Palau-so-
lità i Plegamans es va despertar 
amb el soroll de l'helicòpter dels 
Mossos d'Esquadra. Quan en-
cara no eren les sis del matí, la 
policia va realitzar diversos es-
crcolls simultànis en vivendes 
del poble. L'objectiu era des-
mantellar una xarxa de cultiu i 
tràfic de marihuana amb epi-
centre a la nostra vila.
 Segons un comunicat emés 
pels Mossos, els traficants es 
dedicaven a cultivar la droga en 
cases i masies de Girona i Bar-
celona. En les cases hi malvi-
vien persones a les qui encarre-
gaven la vigilància de del cultiu.
 En la operació del dia 10 es 
van fer intervencions també 
a Granollers, Barcelona, Sant 
Quirze Safaja i Girona, on la 

banda tenia instalacions i habi-
tatges. Es detenir 19 persones 
i van intervenir 10.800 plantes, 
2.700 esqueixos, 25.000 eu-
ros, 10 quilos de cabdells, joies, 
rellotges de luxe i tres vehicles 
d'alta gamma.
 La redada va ser la culmina-
ció de més d'un any d'inves-
tigacions. La policia va iniciar 
fa mesos la vigilància de dos 
clans familiars instal·lats a PsiP 
després de descobrir una nau 
industrial amb més de 2.000 
plantes de marihuana a l'inte-
rior. El seguiment dels Mossos 
d'Esquadra va permetre des-
cobrir que els responsables 
del clan havien teixit una sèrie 
d'activitats econòmiques apa-
rentment legals per encobrir i 
blanquejar els diners procen-

dents de la venda de droga. 
Entre aquestes activitats s'hi 
troba la venta de petards. De 
fet, un dels detinguts és un co-
negut veí del poble i empresari 
del sector pirotècnic.
 La investigació també va per-
metre descobrir que els detin-
guts utilitzaven una masia de 
Girona catalogada en l'inventari 
del patrimoni arquitectònic de 

Catalunya, on havien apartat 
mobles, pintures i tapissos per 
aconseguir espai on cultivar la 
marihuana, i havien causat dan-
ys en l'habitatge.
Els arrestats van passar a dis-
posició judicial el passat 12 
de febrer i la magistrada va 
decretar la presó per a quatre 
dels detinguts i la llibertat amb 
càrrecs per als altres. 

L’Ajuntament del Palau-solità i 
Plegamans ha possat en mar-
xa una enquesta per recollir 
opinions i suggeriments dels 
ciutadans en l'àmbit de la Salut. 
L'objectiu és aportar informació 
de carrer als treballs d’elabora-
ció del Pla Local de Salut (PLS) 
que està elaborant el consisto-
ri. La recollida d'opinions està 
oberta fins el 21 de març. El 
questionari es pot contestar per 
via digital, escanejant el codi 
QR adjunt, o be omplit la but-
lleta impresa que es troba a les  
les pàgines 7 i 8 del darrer But-
lletí Municipal. També a la web 
de l'Ajuntament hi ha un enllaç 
a l'enquesta.
 El regidor de Salut Pública, 
Jordi Pujol, explica que “la po-
lítica local ha d’intervenir espe-
cialment en aquells factors que 
estan a l’abast de les compe-
tències locals, com són millorar 

les condicions de vida de l’en-
torn de la ciutat, desenvolupar 
les xarxes socials i comunitàries 
i promoure els estils de vida sa-
ludables.” 
  Es planteja un document de 
caràcter analític (analitza i diag-
nostica la situació municipal en 
matèria de Salut), estratègic 
(defineix les directrius d’actua-
ció municipal) i de contingut 
operatiu (desenvolupa i propo-
sa programes i actuacions).
 L'enquesta és totalment anò-
nima, tot i que es pregunten 
algunes dades d'edat. gènere, 
nivell d'estudis i ubicació per tal 
de poder segmentar també les 
conclusions del treball. A con-
tinuació els ciutadans són pre-
guntats sobre posibles millores 
relacionades amb la salut en 
àmbits tan diversos com la feina 
o l'habitatge, les xarxes socials 
o l'educació . 

Ja es pot demanar cita per re-
novar o expedir el Document 
Nacional d'Identitat (DNI) a 
través d'un baner ubicat a la 
part superior de la portada del 
web municipal: Cita prèvia DNI. 
Palau-solità i Plegamans acull 
periòdicament una oficina mò-
bil d'expedició del DNI electrò-
nic a l'auditoria de la Masia de 
Can Cortès. A la web s'ha de 
polsar a 'Calendari cita prèvia' 
i allà hi ha un calendari on s'ha 
de reservar el dia i hora amb les 
dades personals. La presència 
física de la persona sol·licitant 
el dia i hora escollit, serà im-
prescindible. Per fer el tràmit cal 
1 fotografia, l'import just de la 
taxa (12€), el DNI, i si es canvia 
el domicili cal portar un volant 
de padró, que es pot demanar 
el mateix dia a l'OAC. En cas de 
primera expedició, consulteu la 
resta de requisits.

Ja hi ha calendari 
de renovació de 
DNIs a PsiP

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

Sóm centre certificat

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

ED. INFANTIL
PRIMÀRIA 
ESO
BATXILLERAT 
CICLES FORMATIUS

c/ Sabadell, 41 - 08100 Mollet del Vallès - t. 93 579 54 30

MENJADORTRANSPORT ESCOLAR INFERMERIA

podem adaptar les rutes
i parades a les vostres
necessitats
(en funció de la demanda)

ACOLLIDA

a partir de les 7:30 h (matí)
i fins a les 19:00 h (tarda)
(conciliació horari germans
gratuït) 

infermera col·legiada en
el centre en horari escolar
(infermeria pròpia)

dinars i berenars 
saludables
(cuina pròpia)

PISCINA  
dues piscines en el centre 
(activitat integrada 
dins del projecte educatiu)

doble titulació
batxillerat espanyol 
i estatunidenc

DIPLOMA DUAL FP DUAL

DEMANA VISITA PERSONALITZADA
ESCANEJANT EL CODI

SANT GERVASI ÉS UN ENTORN
ACOLLIDOR, SALUDABLE I FAMILIAR

@santgervasi

PER DESCOBRIRRAONSRAONS PER DESCOBRIR
SANT GERVASI

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

¿QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO?

BUSCAMOS INTERIORISTA PARA  NUESTRA TIENDA 
DE CALDES DE DE MONTBUI

 
Interesados enviar CV a 

cp@caldesparquet.com
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Gairebé 100 anys han passat des que aquests palauencs van mirar a càmera. El paisatge ha canviat radicalment, però és absolutament reconeixible el lloc. L'edifici de la Cooperativa Agrícola, a la dreta, ho posa fàcil. El que avui és la zona de vianants del centre era horta i 
conreus. A l'esquerra s'aprecia la via del tren, amb l'estació al fons. Al centre, una mica més enllà de les cases, treu el cap el molí de vent de Ca l'Estany. A la vista d'aquest canvi, algú s'atreveix a imaginar com serà PsiP d'aquí a un segle? Foto cedida per ANGELA BRUNES 
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Gairebé 100 anys han passat des que aquests palauencs van mirar a càmera. El paisatge ha canviat radicalment, però és absolutament reconeixible el lloc. L'edifici de la Cooperativa Agrícola, a la dreta, ho posa fàcil. El que avui és la zona de vianants del centre era horta i 
conreus. A l'esquerra s'aprecia la via del tren, amb l'estació al fons. Al centre, una mica més enllà de les cases, treu el cap el molí de vent de Ca l'Estany. A la vista d'aquest canvi, algú s'atreveix a imaginar com serà PsiP d'aquí a un segle? Foto cedida per ANGELA BRUNES 
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La Policia Local començarà a sancionar 
les infraccions dels patinets elèctrics

L'AFA d'Escola 
Palau tindrà  
un protocol per 
les ajudes al 
menjador

FI DEL PERIODE INFORMATIU

SERVEIS ESCOLARS

Després d'un període d'in-
formació, la Policia Local co-
mençarà aquest mes de març 
a sancionar els usuaris dels pa-
tinets elèctrics que no respectin 
les normes de trànsit i que no 
s'atinguin a la recent normativa 
de la Direcció General de Tràn-
sit, que ja és vigent. Febrer ha 
estat un mes d'advertiments 
per als usuaris dels anomenats 
Vehicles de Mobilitat Personal. 
Durant aquest temps els agents 
han anat aturant als usuaris per 
a advertir-los d'aquelles actua-
cions irregulars o simplement 
per informar-los que a partir 
d'ara s'han d'atenir a les direc-
trius de la DGT.
 La normativa no només con-
diciona els populars patinets 
elèctrics sinó que afecta també 
als patinets, skateboards i pa-
tins tradicionals. A partir d'ara 
els patinets elèctrics han de 
circular per la calçada on circu-
len els vehicles de tracció me-
cànica, mentre que els que no 
disposen de motor ho han de 
fer per la vorera, i sempre a una 
velocitat no superior a la de les 
persones. Tots aquests vehicles 
han de respectar una sèrie de 
normes i s'exposen a sancions 
en cas de no fer-ho (vegeu grà-

fic). L'import de les multes pot 
anar des dels 80 euros per cir-
cular dues persones en un ma-
teix vehicle, fins als 1.000 euros 
per negar-se a sotmetre's a les 
proves d'alcoholèmia o de de-
tecció de drogues.
 La regidora de Seguretat, Eva 

Soler, apunta que "la voluntat 
de l'Ajuntament és fer campan-
ya perquè l'agent s'assabenti 
bé i respecti les noves norma-
tives, i no haver de recórrer 
a la multa per garantir el bon 
comportament dels usuaris." 
En aquest sentit, el consisto-
ri està preparant un díptic que 
repartirà principalment a les 
escoles, entre els alumnes de 
12 a 18 anys, principals usuaris 
d'aquest tipus de vehicles.
 Pel que fa a l'actuació de la 
Policia Local, s'establiran dues 
vies d'actuació en cas d'haver 
de sancionar, segons es trac-
ti d'una persona adulta o d'un 
menor. En el cas dels adults 
se'ls tramitarà la multa com una 
infracció de trànsit tradicional 
i es permetrà la circulació del 
vehicle. En el cas dels menors, 
que la regidora de Seguretat 
recorda que "tenen obligació 
d'anar documentats a par-
tir dels 14 anys", es tramitarà 
igualment la sanció, però s'en-
viarà la multa als pares o tutors 
legals com a responsables sub-
sidiaris. En cas que els agents 
considerin necessària la retira-
da del vehicle, la Policia Local 
informarà directament als tutors 
del fet.

L'Associació de Famílies 
d'Alumnes (AFA) d'Escola Palau 
elaborarà un protocol per regu-
lar l'assignació de les ajudes 
econòmiques pel pagament del 
servei de menjador que atorga 
l'empresa subministradora del 
servei. Aquesta és una de les 
decisions acordades en el da-
rrer Consell Escolar del Centre. 
Fins ara Ausolan, empresa con-
tractada per l'AFA per donar el 
servei de menjador de l'escola, 
facilitava ajudes a discreció de 
la demanda de la junta directiva 
de l'AFA. "Quan algú ens deia 
que tenia dificultats, ho parlà-
vem amb l'empresa i es decidia 
el que es podia fer", va explicar 
a L'Informatiu Rebeca Troncho, 
presidenta de l'associació de 
famílies. 
 A partir de les preguntes d'al-
guns membres del Consell Es-
colar, es va constatar que calia 
regular el procés d'assignació 
d'aquestes ajudes, i així es va 
acordar definir una pauta de 
requisits per tramitar-les. L'ela-
boració del protocol comptarà 
amb l'assessorament de l'Ajun-
tament, segons ha confirmat a 
L'Informatiu Ignasi Fargas, regi-
dor d'Educació, també present 
en el Consell Escolar en què es 
va prendre la decisió. Fargas 
considera que el procediment 
aplicat fins ara es pot millorar i 
va posar a disposició de l'AFA 
els protocols de què ja disposa 
el Consistori perquè serveixin 
d'exemple a una nova norma-
tiva adient.
 Malgrat tot, la presidenta de 
l'AFA va aclarir a L'Informatiu 
que aquestes ajudes es podran 
mantenir sempre que l'empresa 
subministradora del servei s'hi 
avingui, ja que es tracta d'una 
negociació entre les dues parts 
que es pot veure afectada per 
moltes altres circumstàncies.

Circular dues o més persones en un VMP. 

Circular amb un monopatí o patins (no elèctrics)... 
 ...per la calçada. 
 ...per la vorera o per un carrer residencial a una velocitat superior al pas d’una persona.
 ...arrossegat per un altre vehicle.

Conduir un VMP de manera negligent. 
Conduir un VMP utilitzant dispositius de telefonia mòbil.
Conduir un VMP utilitzant cascos o auriculars.
No respectar les ordres dels agents.
No respectar el llum vermell d'un semàfor. 
No obeir el conductor un senyal vertical de cediu el pas. 
Conduir un VMP amb presència de drogues en l'organisme.

Conduir un VMP de manera temerària.

Negar-se a les proves per a la detecció d'alcohol o drogues en l'organisme.
Conduir un VMP amb una taxa d'alcohol superior a 0,25 mil·ligrams per litre. 

80 €

100 €

200€

500€

1000 €

IMPORT DE LES SANCIONS APLICABLES ALS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)
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RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50

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
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Campanya per orientar els 
joves de cara al món laboral

Nou éxit de la jornada de 
donació de sang a PsiP

FORMACIÓ

SANITAT

Clàudia Bernabé.- Des del 18 
de febrer fins al 25 de març, a 
través de l'Instagram de l'Espai 
Jove l'Escorxador (@ejescorxa-
dor), la Regidoria de Joventut 
té en marxa "OrientAcció: tria 
on quan i com". Es tracta d'una 
campanya que pretén ajudar 
als alumnes que, en tan sols 
uns mesos, hauran d'escollir 
quin batxillerat, cicle formatiu 
de grau mitjà o superior i uni-
versitat escollir per poder seguir 
amb el seu futur acadèmic. La 
campanya també busca orien-
tar els joves en l'àmbit laboral.
 Al gener es va iniciar amb 
el taller "A la recerca de l'Iki-

gai", adreçat als alumnes de 
4t d'ESO de La Marinada, l'IES 
Ramon Casas i Carbó i Can Pe-
riquet. En aquest últim institut 
també es realitzarà el taller dins 
les aules de 3r d'ESO.
 Durant aquestes setmanes 
s'aniran realitzant emissions 
en directe a les xarxes socials. 
Es tractaran temes com les 
opcions després de l'ESO i el 
batxillerat, o quines coses cal 
tenir en compte en el moment 
de prendre decisions. A més, 
es mantindran converses amb 
professionals i estudiants de di-
ferents àmbits perquè expliquin 
la seva experiència.

La sala Polivalent va acollir 
aquest mes passat una nova 
jornada de donació de Sang. 
Un cop més, els palauencs van 
respondre amb gran solidaritat, 
omplint tot l'horari disponible. 
Entre les 10 del matí i les 10 
de la nit del divendres 12,  van 

passar per l'espai del centre  
un total de 96 persones, de les 
quals 89 van poder donar sang 
i plasma. Una d'elles va fer tam-
bé donació de moll d'os. Amb 
els recursos obtinguts es podrà 
donar assistència a més de 256 
pacients.

Tres parcs de PsiP tindran nom 
de dona a partir d'aquest mes

8-M, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Enriqueta Gallinat, Clara Cam-
poamor i Neus Català donaran 
nom a tres parcs del nostre po-
ble a partir d'aquest mes. Així 
ho ha anunciat l'Ajuntament 
amb motiu dels actes previs-
tos per la celebració del 8-M, 
dia internacional de les dones. 
Gallinat donarà nom al parc 
Can Falguera, Campoamor al 
del Pla de l'Alzina, i Català al 
parc de Can Duran. A més dels 
corresponents rètols indicatius, 
en cada indret es col·locarà un 
codi QR que remetrà a la bio-
grafia de cadascuna d'elles.
 Aquest canvi en el nomen-
clàtor del poble és una de les 
accions previstes per celebrar 
enguany el dia de la dona. 
L'Ajuntament ha programat 
diverses activitats pel mateix 
dilluns, 8-M. A les 12 h a la 
plaça de la Vila, es farà l'ac-
te central, amb parlaments de 
l'alcalde, Oriol Lozano, i de la 
regidora d'Igualtat, Feminisme 
i Polítiques LGTBI+, Patrícia 
Freire. , i la lectura del manifest 
per part de dones treballadores 

de Palau-solità i Plegamans en 
diferents sectors com neteja, 
educació, salut, seguretat o en 
l'atenció de serveis essencials.
 En el mateix acte institucio-
nal hi haurà un moment per 
a l'actuació musical de dos 
membres de l'Escola Municipal 
de Música, Anna Soley i Paulí 
Peña, que tocaran la "Cançó 
de fer Camí", un poema musi-
cat de Maria Mercè Marçal.
 Dins també dels actes del 
8-M, "Palau Grup Vocal", la 
coral de dones de l'es-
cola municipal de 
música registrarà 
un vídeo cantant 
també la "Cançó 
de fer Camí" de 
Maria Mercè 
Marçal. Aquest 
vídeo es podrà 
veure a les xar-
xes la setmana del 
15 de març.
 Aquest mes tam-
bé  tindrà lloc la se-
gona sessió del grup 
de discussió per a 

recollir propostes per al nou Pla 
Local d’Igualtat. Aquesta sessió 
està oberta a tota la ciutadania 
i es realitzarà el 3 de març a les 
19 hores en format virtual. 
 

L'alcalde, Oriol Lozano, va do-
nar xifres de vacunació a Pa-
lau-solità i Plegamans. Segons 
el cap del consistori, al municipi 
s'han vacunat un total de 665 
persones, de les quals 261 han 
rebut ja les dues dosis previs-
tes. En la darrera setmana de 
febrer es va iniciar la vacunació 
de persones dependents de 
grau 3 i de majors de 80 anys. 
A aquest col·lectiu corresponen 
les últimes 160 vacunes injec-

tades.
 Pel que fa als parà-
metres generals de se-
guiment de la Covid-19 
a casa nostra, Palau es 
manté amb un índex 
de rebrot alt, de 129 
punts a finals de febrer, 
i una taxa de reproduc-
ció de 0,64 (l'epidèmia 

creix si és superior a 1). 
En el mateix període, s'han 

diagnosticat 32 positius en els 
darrers 15 dies, 15 d'ells en la 
darrera setmana. Pel que fa a 
les escoles, només Can Peri-
quet tenia un grup confinat.

El poble ja té 
665 persones 
vacunades

LA PANDÈMIA
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VOLS  VENDRE?... 

... FES-TE  VEURE

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

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 Arquitecte Falguera, s/n | Reservas: 930 165 248 | Palau-solità i Plega-

Milord
BAR-RESTAURANTE  .

obert tots els dies de la setmana

DIUMENGE
especial tapeo, montaditos i 

vermuts

Estem a la Plaça Ernest Lluch - 665 539 186

Creiem en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans

-

25 anys

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

EN VENTA LOCAL/LOFT A TRES VIENTOS 
EN CAMÍ REIAL/CAN CORTÈS

SUPERFICIE: 140 m2     TERRAZA: 70 m2

Precio: 239.000 €   --  Tel.- 618 291 640

LOCAL CON 4 ESPACIOS  (UNO PROVISTO DE COCINA-OFFICE), 2 WC , 1 DUCHA Y UN 
LAVAMANOS. PUERTAS DE ENTRADA FRONTAL Y LATERAL. CRISTALERA A LA CALLE PRINCIPAL Y OTRA A LA 

TERRAZA TRASERA (DELANTE DE UN PARQUE).  DOS BOMBAS DE FRIO/CALOR
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El teatre de la 
Vila ja ven les 
entrades 
numerades

ESPECTACLES

Dos espectacles de primer ni-
vell han omplert aquest febrer 
tot l'aforament disponible del 
teatre de la Vila. El primer, di-
vendres 5, Els Brugarol, que 
tenia com a autor i protagonista 
principal a Ramon Madaula. El 
segon, De mares i filles, és un 
text de Paco Mir que compta 
amb el carisma de Mon Plans 
a l'escenari.
  Aquesta segona funció, que 
es va presentar el 19 de febrer, 
ha estat la primera en què les 
entrades del teatre s'han posat 
a la venda amb seient numerat a 
través de la plataforma Koobin. 
D'aquesta forma és possible 
optimitzar l'aforament, ja que el 
mateix sistema s'encarrega de 
deixar butaques buides entre 
cada compra, respectant millor 
els grups bombolla.

Tomaquet fregit i galetes 
pel rebost de Càritas

SOLIDARITAT

Al rebost de Càritas de Pa-
lau-solità i Plegamans ja no hi 
falta de res. El dimarts, 23 de 
febrer, representants de l'Esco-
la Marinada hi van entregar un 
carregament de galetes i tomà-
quet fregit, "que era el que ens 
faltava", explica Eulàlia Soley, 
responsable de l'organització 
solidària al nostre poble. 
 L'aportació es va adquirir 
amb els diners recaptats pels 
nens i nenes de l'escola en 
l'esmorzar solidari que se ce-
lebra a la Marinada per Nadal. 
"Cada any dediquem els diners 
a la Marató de TV3 o a una 
ONG, alternativament", explica 
Meritxell Ventura, sotsdirectora 
de l'escola, "i aquest any vam 
decidir fer l'aportació a Càri-
tas". L'esmorzar d'enguany va 

recaptar 661 euros.
 A hores d'ara Càritas PsiP 
subministra aliments a 120 fa-
mílies palauenques en situació 
precària. Afortunadament, se-
gons comenta Soley, la xifra ha 
disminuït, "no són les 140 que 
havíem tingut fa uns mesos, 
tot i que segueix sent més de 
la mitjana que teníem abans de 
la pandèmia, quan donàvem 
menjar a unes 90 famílies".Se-
gons la seva responsable, Càri-
tas Palau té garantit el submi-
nistrament pels mesos vinents, i 
més si al març arriben com està 
previst, 6.000 quilos de menjar 
procedent d'excedents euro-
peus.
 "L'Ajuntament ens ha aug-
mentat també el pressupost, de 
16.000 a 20.000, i ens va molt 

bé també la campanya Recoo-
perem que es fa a les escoles. 
Cada mes ens arriben unes 
600 racions de menjar de les 
set escoles del poble que po-
dem repartir entre les famílies 
necessitades", explica Soley. 

Càritas Palau reparteix aliments 
el segon i el quart dimarts de 
cada mes. El repartiment es fa 
a aquelles famílies que prèvia-
ment han estat identificades i 
confirmades pels Serveis So-
cials de l'Ajuntament.
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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

CLASSES DE PÀDEL

Escola de nens/es
de 6 a 13 anys (preus especials)

Ubicació
Club Tennis Palau

Informació
Dani Luque: 620 863 629

Individuals i en grup
Horaris
matins: de 09.00 a 13.00 
tardes: de 16.00 a 23.00



Març 2021 RODALIES28 

TV3 roda una nova sèrie  
amb escenaris calderins

CALDES DE MONTBUI

Al gener va començar el rodat-
ge de Moebius, una nova sèrie 
de TV3 que tindrà per a escena-
ri els carrers i places de Caldes 
de Montbui. Es tracta d'un thri-
ller d’investigació que no inclou 
policies al voltant d’un cas que 
afecta un alumne de l’institut de 
La Farga, un poblet aparent-
ment tranquil de la Catalunya 
interior. La Mamen, la nova pro-
fessora de matemàtiques, co-
mença una investigació pel seu 
compte que farà que alguns 
secrets llargament enterrats al 
poble surtin a la llum.
 La sèrie està produida per 

Veranda TV, responsable de 
Merlí.   Eduard Cortés,  director 
de la famosa producció filosòfi-
ca, n'és també el responsable 
d'aquesta. Moebius constarà 
de 10 capítols de 45 minuts. La 
sèrie, creada per Eduard Cor-
tés i Piti Español, compta amb 
la participació del Departament 
de Cultura de la Generalitat. 
Un rodatge en què es treballa 
comptant amb totes les pre-
vencions per la Covid que s’han 
de prendre per fer-lh segur i per 
enllestir-ho de la millor manera 
possible, malgrat les dificultats.
 El repartiment l’encapçala, 

com a protagonista, Aida Oset, 
juntament amb Andrew Tarbet, 
Bea Segura, Lluís Marco, Ro-
ger Casamajor, Lluís Villanue-
va i Victòria Pagès. Al costat 

d’aquests rostres coneguts, 
TV3 torna a apostar, com ja va 
fer  amb Merlí o Les de l’hoquei, 
per un càsting de joves i ple de 
talents emergents.

Talat l'arbre centenari que 
dona nom al Mas Roure

El Consell Comarcal obre 
perfil a l'app Wikiloc

POLINYÀ VALLÈS OCCIDENTAL

L'Ajuntament de Polinyà va 
decidir, el passat gener, la tala 
d'un roure centenari i emblemà-
tic de la població. L'arbre esta-
va ubicat a l’edifici municipal El 
Roure, inaugurat el 2008, i que 
va rebre aquest nom  en el seu 
honor. Es va mantenir tot i la 
construcció de l’edifici gràcies 
a haver-lo trasplantat des del 
seu lloc original, al centre del 
solar. Però el 25 de gener, final-
ment, l’Ajuntament es va veure 
obligat a procedir a la seva tala 
per a la seguretat d’usuaris i 
vianants. El serveis de jardineria 
li havien aplicat, sense èxit, di-
versos tractaments per a frenar 

una plaga de minadors. Tot i els 
esforços,  en els darrers mesos 
es va poder comprovar que la 
major part de la fusta era mor-
ta, la capçada ja no brotava i el 
tronc presentava gran quantitat 
de forats produïts pels mina-
dors. La seva estabilitat depe-
nia d’uns tensors instal·lats a la 
base. La tala definitiva “ha estat 
una decisió difícil de prendre 
atès el que representa aquest 
exemplar per al nostre munici-
pi”, ha explicat l’alcalde de Po-
linyà, Javier Silva. L’Ajuntament, 
ara, estudia la plantació d’un 
nou exemplar de roure al jardí 
de l’equipament.

Viu el Vallès és el nou perfil del 
Consell Comarcal del Vallès 
Occidental a l’aplicació Wikiloc 
on es poden trobar 36 rutes 
per fer a peu, en bicicleta o a 
cavall, pels 23 municipis de la 
comarca. Aquesta eina arriba 
en un moment de limitació de la 
mobilitat al perímetre comarcal i 
pot ser una molt bona manera 
de descobrir la comarca. Tam-
bé està pensada per tal que 
persones d’altres comarques 
puguin conèixer el Vallès Occi-
dental un cop les restriccions 
ho permetin.
 Wikiloc és un lloc per desco-
brir i compartir rutes a l'aire lliure 

a peu, en BTT i de moltes més 
activitats. Actualment compta 
amb 7.650.525 membres ex-
plorant i compartint 21.628.349 
rutes. Funciona a través d’una 
app on les rutes estan geore-
ferenciades i s’assenyalen els 
punts d'interès (waypoints). Les 
rutes es mostren sobre mapes 
i a més de la descripció de la 
ruta i l’entorn, es disposa d’in-
formació sobre distància, difi-
cultat, perfil altimètric, etcètera. 
Es tracta de rutes amb dife-
rents nivells de dificultat: fàcil, 
moderat i difícil. L'aplicació està 
disponible en català, castellà, 
anglès i francès.
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Posa’t el poble
a la butxaca

www.linformatiu.cat

Segueix les xarxes de

la revista de  referència de
Palau-solità i Plegamans

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

/Psipinformatiu @palauinformatiu 

@palauinformatiu /l-informatiu
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clàudia aizPitarte.- El febrer va 
tenir lloc la reobertura de l'ska-
tepark de Palau. La instal·lació 
es considera una infraestruc-
tura esportiva no supervisada 
i com a tal, cal que algú revisi 
que es compleixen les limi-
tacions d'aforament. És per 
això que l'Ajuntament va de-
cidir contractar una empresa 
de seguretat que supervisés el 
seu ús. L'Associació OnWhee-
ls 2.0, que representa un grup 
de joves usuaris del skatepark, 
ha consensuat amb l'Ajunta-
ment els horaris i les normatives 
d'aforament. Aquests horaris 
són provisionals i avui en dia, 
l'skatepark és obert els diven-
dres, dissabtes i diumenges, 
d'11 a 14 i de 15 a 19, sempre 
amb un aforament màxim de 15 

persones.
 El fet de limitar els horaris a 
unes franges tan concretes fa 
que la gent no pugui fer les ac-
tivitats que els agraden quan ho 
desitgin, però fora dels horaris 
establerts queda prohibit fer ús 
de la pista. De no complir-se 
aquestes mesures la policia lo-
cal pot actuar i denunciar amb 
sancions que van des dels 600 
euros en amunt. 
 Àlex Pros, representant de 
l'associació de joves, explica 
que s'ha gestionat tot el procés 
per garantir la seguretat i gau-
dir dels patinadors. Pros recor-
da que l'skatepark és un espai 
dedicat a les desenes de joves 
que busquen practicar esports 
diversos dins el món urbà. La 
pandèmia va fer que aquest 

clàudia aizPitarte.- El Gene-
rali HCPalau ja té garantida la 
presència al play-off pel títol de 
l'OKLligaF. Quan falten encara 
5 partits per disputar, les de Pa-
lau tenen 15 punts d'avantatge 
sobre el cinquè classificat, cosa 
que les classifica matemàtica-
ment per la final a 4. L'HCPa-
lau a estrenat la segona fase de 
l'OKLligaF amb tres victòries i 
lidera la segona fase del grup 1, 
invicte. Les groc-i-negres van 

aconseguir la primera victòria 
de la fase contra el CP Las Ro-
zas, a casa de les madrilenyes 
(2-6). La segona victòria arriba-
va amb el partit contra el Tele-
cable, amb un 3-1 molt dispu-
tat. I per últim, la darrera victòria 
contra el Cerdanyola CH (2-5). 
 L'Aina Florenza segueix en-
capçalant la llista de màximes 
golejadores amb 35 gols en 16 
partits, 9 gols més que la sego-
na de la llista.

clàudia aizPitarte.- Jazmin 
Arjona es prepara per al Cam-
pionat de Grapping Gi, el Cam-
pionat de Grapping no Gi i el 
Campionat de Catalunya Com-
bat Sambo. Tres campionats 
que, davant la poca disponibili-
tat del pavelló on es disputaran, 
se celebraran el mateix dia: el 
20 de març. La lluitadora repre-
sentarà al club Cerdanyola Gym 
Vallès en els tres campionats, 
que es disputaran pel sistema 

de lliga eliminatòria.
 Tot i que el seu esport pro-
fessional és el judo, Arjona està 
oberta a totes les competi-
cions, ja que amb la pandèmia 
se n'han fet molt poques i com 
diu ella, s'entrena de dilluns a 
dissabte per competir. Els cam-
pionats tindran lloc al Pavelló 
Olímpic Municipal La Mina, re-
partits entre el matí i la tarda del 
tercer dissabte de març.

L'skatepark reobre 
amb horaris acotats

Jazmin Arjona disputarà 
tres campionats en un dia

L'HCPalau es classifica pel 
play-off a falta de 5 partits

ESPORTS URBANS

LLUITAHOQUEI

espai hagués de tancar per les 
diverses restriccions, i ara, es 
reobre un altre cop amb noves 
normes.
 Pel que fa a la zona de cal·lis-
tènia, de nova creació, roman-
drà tancada, ja que encara no 
s'ha posat en funcionament, i 
falta realitzar les darreres pro-
ves. La instal·lació disposa de 
997 m2 i, quan s'obri al pú-
blic, anirà acompanyada amb 
una placa informativa amb la 
seva respectiva indicació per 

aconseguir un bon ús. A més 
de l'àrea de cal·listènia, s'ha 
instal·lat, de manera paral·lela, 
una pista de bàsquet, dues tau-
les de tenis taula i una zona de 
pícnic.
 Tant la pista de skatepark 
com la zona de cal·listènia es-
tan tancades perimetralment 
per evitar l'ús descontrolat 
d'aquests espais fora dels ho-
raris establerts i mentre durin 
les restriccions per la pandèmia 
de la Covid-19.
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Vols fer un regal original? Regala

perquè totes les bones notícies mereixen una portada 

Vols sorprendre a algú?
Fes-lo protagonista de la 
notícia! Porta’ns la foto, 
en paper  o en digital, 
digues quin títol li vols 
dedicar i regala-li la portada de L’INFORMATIU.

i només per

(marc no inclòs)

Entrega i recollida de materials a FOTO CENTRE, 
C/Estació,5, Palau-solità i Plegamans. Telf: 93 864 71 62
Més informació: psipinfo@gmail.com o a FOTO CENTRE

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

15 €
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A la caça 
del senglar

Dos quarts de 8 del matí. A 
l'aparcament del camp munici-
pal Francesc Serracanta hi ha 
un formigueig de jaquetes de 
color taronja fosforescent i de 
pantalons caqui amb estam-
pats de camuflatge. Joaquín 
Zarzoso completa els unifor-
mes repartint una gorra, també 
taronja fosforescent, a cadas-
cun dels assistents. Són els 
socis de la Societat de Caça-
dors l'Alzina, de Palau-solità i 
Plegamans, de la que Zarzoso 
és president. Han organitzat 
una batuda de senglar a la zona 
de Can Cerdà. Els pagesos els 
han demanat ajuda perquè els 
porcs salvatges els estan fent 
molt mal en els conreus.
 Per ser una hora primeren-
ca, la tertúlia entre els grupets 
que es van formant és força 
desperta i animada. Serà pot-
ser perquè aquest any s'han 

pep PUIG

Dissabte, 20 de febrer. La Societat de Caçadors l'Alzina, de Palau-solità i Plegamans, 
organitza una batuda per caçar senglars. Els pagesos del poble els han demanat ajuda 
perquè els animals els estan fent malbé els conreus. La pandèmia i la quantitat de gent 
que passeja pels boscos darrerament ha impedit caçar com és habitual i això ha fet 
créixer la població de porc salvatge. L'Ajuntament col·labora autoritzant el tancament 
de camins. A les 7.30 del matí, comença la caça del senglar.
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pASSA A LA pÀgiNA SegÜeNT

fet poques batudes de 
senglar. "Normalment en 
fem 8 o 10 en un any", 
explica Zarzoso, "però 
aquest any només 
n'hem fet dues, contant 
la d'avui". El confina-
ment és un dels mo-
tius, però el principal, 
explica el cap dels 
caçadors palauencs, 
és que els boscos 
estan plens de gent 
passejant i això difi-
culta la caça.
 És per això que per 
la batuda d'avui s'ha demanat 
la col·laboració de l'Ajuntament 
per a poder acotar els acces-
sos a la zona de caça. "La 
col·laboració és absoluta, i per 
nosaltres és una tranquil·litat 
saber que tenim a la Policia Lo-
cal col·laborant", diu Zarzoso.
 L'organització dels caçadors 
és exemplar. En el mateix lloc 
de concentració, en Peret, gos-
ser i membre de l'Associació, 

repassa 
els punts on s'apostarà 
cadascun dels caçadors. Amb 
un croquis va indicant a cada 
grup on s'haurà de col·locar. 
Són una trentena d'escopetes 
i fusells el que s'ha reunit avui. 
Abans de sortir cap al bosc, 
Zarzoso dóna les pautes de la 
trobada i recorda les directrius: 
tothom a la seva parada sense 
moure's; seguir sempre les indi-

cacions que es 
donen a través 
de l'emissora; i 
davant del dub-
te, no disparar. 
Tots els caçadors 
estan connectats 
a través d'unes fre-
qüències que lloga 
la Federació Catala-
na de Caça. Abans 
de pujar als cotxes, 
l'última advertència 
del cap: "recordeu, al-
cohol 0'0, qui hagi fet 
un cigaló o una cerve-
sa, que se'n vagi cap a 
casa i no passa res".

 Els encarregats de tallar els 
camins surten cap al vedat. El 
primer és tancar el perímetre 
perquè caminants i ciclistes 
no entrin a l'àrea de caça. Avui 
és dissabte i el trànsit pot ser 
intens. Zarzoso revisa tots els 
punts, on s'instal·len tanques 
i plaques d'avis de cacera. 
També hi ha en cada punt una 

còpia del permís municipal per 
tallar aquell pas. Així i tot, al 
llarg del matí hi haurà més d'un 
il·lustrat que no farà cas de les 
advertències i decidirà seguir 
amb la seva bicicleta camp en-
dins. "Nosaltres advertim a les 
autoritats i si els enganxen ja 
s'encarregaran ells de fer-los la 
recepta", diu Zarzoso entre re-
signat i indignat. La majoria de 
transeünts, però, en veure les 
tanques i escoltar les explica-
cions, giren cua i busquen no-
ves rutes.
 Mentre els caçadors van ocu-
pant els seus llocs, els gossers 
comencen a preparar els gos-
sos. L'Oriol i el Roger són dos 
joves que han vingut de Sant 
Feliu per a ajudar en la batuda. 
Cedeixen de forma desinteres-
sada la seva gossada. Avui han 
dut dos veterans i dos cadells 
més joves. "És la forma d'en-
sinistrar-los, els joves aprenen 
dels vells. I també, com que 
ens han dit que pot haver-hi 
senglars força grans, els hem 
portat joves perquè d'aquesta 
manera no s'arriben a enfrontar 
al porc, que els podria matar, 
quan són joves tenen més por 
i no s'acosten tant", explica el 
Roger.
 Els gossos de caça són ani-
mals molt apreciats, i no només 
pels seus amos. "Jo els podria 
tenir solts per casa, perquè visc 
en un espai gran, però els he 
de tenir tancats perquè me'ls 
roben". Mantenir una gossada 
de rastrejadors no és un afany 
barat: "només en veterinaris 
em gasto 8.000 euros a l'any, 
i compta a part assegurances, 
permisos, xips..." Els dos nois 
s'apassionen quan els pregun-
tes per les seves bèsties, pel 
bosc, per les seves vivències a 
la natura. Deixen anar una sen-
tència: "Abans la gent que vivia 
del bosc, el llenyataire, el caça-
dor, el pagès... eren respectats, 
ara la gent no respecta ni el 
bosc".
 Comencen a donar instruc-
cions per l'emissora. Tothom 
està al seu lloc i s'acosta l'hora 
de començar. L'Oriol i el Roger 
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col·loquen el GPS als gossos. 
Sí, els rastrejadors són rastre-
jats, perquè un cop els deixen 
anar surten disparats. Durant 
tota la batuda, els gossers van 
darrere els animals, avisen als 
caçadors de la direcció que va 
agafant el rastre i de possibles 
albiraments. S'ha de tenir pul-
mó i cames per aquesta feina.
 Des d'un dels punts d'ac-
cés, Zarzoso, que avui no caça, 
segueix l'evolució de la batu-
da a través de l'emissora. Els 
gossos ja han sortit, busquen, 
s'endinsen en el bosc, sota les 
bardisses, pels corriols... Du-
rant la primera hora apareixen 
més cabirols que senglars, cap 
tret. Cap a les 11 del matí es 
dispara l'expectació, els gossos 
tenen un nou rastre: "Atenció! 
Velasco, José María, un porc, 
va cap a vosaltres, els gossos 
van al darrere, va pujant pel to-
rrent, cap a vosaltres José Ma-
ría!!! Atents, atents!!!" És la veu 
del Peret que ha vist un senglar 
perseguit pels rastrejadors.
 Se senten dos trets. "Crec 
que l'he tocat! No es mou". 
"Bé, espera, a veure què fan els 
gossos, no t'hi acostis, que nin-
gú es mogui del seu lloc". Els 
gossos s'acosten a la fera, que 
no es mou. "Els gossos i són a 
tocar. Vaig a comprovar?" diu el 
caçador que ha cobrat la peça. 
"D'acord, vés-hi", autoritza el 
gosser. Primera captura del dia.
 Cada any s'abaten a Catalun-
ya al voltant de 60.000 senglars. 
Així i tot, la seva proliferació se-
gueix sent un mal de cap pels 
pagesos. Des de la Generalitat 
s'estudien diverses formes de 
control de l'espècie, però "la 
caça segueix sent indispensa-
ble per frenar el creixement po-
blacional del senglar", segons 
escriu Marc Jabardo, tècnic de 
l'Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries. L'absèn-
cia de depredadors naturals i 
la facilitat per trobar aliment en 
faciliten la reproducció.
 A mig matí, Toni Cerdà, un 
dels propietaris que ha dema-
nat la batuda, s'acosta al punt 
d'accés on hi ha Zarzoso. Cer-
dà arriba en tractor i amb roba 

Ve De LA pÀgiNA ANTeRiOR

Els caçadors reben instruc-
cions abans de sortir cap al 
bosc. Els accessos a la zona 

s'han tallat i estan vigilats. A 
baix, l'Oriol i el Roger, gossers 

que han vingut de Sant Feliu 
de Codines. A la dreta, uns 

caçadors arrosseguen un 
senglar abatut.
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de feina. Vol saber com va i 
quan falta per a acabar, ha de 
conrear uns camps que estan a 
la zona acotada. El pagès expli-
ca que ha deixat de treballar al-
guns camps o ha hagut de can-
viar el tipus de cereal perquè els 
animals li fan malbé les collites. 
Assenyala un camp del costat 
i explica que ara va a ressem-
brar-lo perquè una plaga de 
conills li ha rosegat l'ordi. Ha 
decidit canviar el cultiu per un 
de menys atractiu pels conills, 
però també molt menys rendi-
ble per ell. Durant la conversa 
s'acosta un vehicle que dema-
na per travessar la tanca. "Oh, 
pobres, tant de bo no en caceu 
cap", diu la conductora quan 
s'assabenta del motiu del tan-

cament. El pagés, que l'escol-
ta, li rebat amb to didàctic: "Bé 
que us agrada tenir els camps 
ben macos i sembrats quan 
passegeu, oi? Doncs si no en 
cacem cap igual demà no els 
tindreu tan macos".
 A aquelles hores, prop del 
migdia, ja se n'han caçat dos 
exemplars. "Són pocs pel que 
sabem que hi ha", diu Zarzoso. 
"Com ho sabeu el que hi ha?" 
El president dels caçadors pa-
lauencs, que és també presi-
dent de la Federació de Caza 
de Barcelona, treu el mòbil de 
la butxaca i ensenya unes imat-
ges. Són fotos nocturnes. Mos-
tren diversos senglars campant 
entre les bardisses. "Instal·lem 
càmeres infraroges al bosc, 

s'activen amb el moviment. 
Així, tenim constància del poc 
o molt moviment que hi ha". "El 
que passa", explica el caçador, 
"és que no podem saber d'on 
van i on venen, o si estan aquí 
avui, però el que és segur que 
els darrers dies hi ha molt rastre 
de senglar en aquesta zona".
 Es torna a disparar l'excita-
ció a l'emissora. S'ha detectat 
un quart senglar. "Els gossos 
van bojos, atents, criden els 
gossers. "El veig!" diu un dels 
caçadors. Però no se sent cap 
tret. S'acosta l'hora de plegar i 
no sembla que hi pugui haver 
moltes més oportunitats.
 Els gossers avisen que van a 
recollir els seus animals i que la 
batuda s'acaba. Ningú es mou 

de la seva parada. Fins que el 
cap de colla no autoritza el mo-
viment, tothom al seu lloc. Han 
passat 4 hores i la majoria dels 
caçadors no han ni olorat un 
porc. Però una batuda és això, 
qui té sort dispara i qui no s'ha 
de conformar amb la crònica 
que li fan els afortunats.
 Les escopetes tornen a la 
seva funda i tothom es con-
centra per a veure les peces 
cobrades. Però en falta una. És 
la que ha mort un dels matei-
xos gossers i no troba el lloc on 
l'ha abatut. Un grup de caça-
dors s'endinsa en el bosc per 
buscar-lo. Mentre caminen pel 
bosc, els caçadors veuen di-
versos caus de senglar, llocs 
on fan nit les bèsties. "Aquí n'hi 
ha dormit un, veus", assenyala 
un lloc on sembla que s'ha fet 
com un jaç. Finalment apareix 
el porc. El lliguen amb una cin-
gla i el porten a través del bosc 
fins al camí per carregar-lo en el 
remolc.
 La carn de la caça serà per 
autoconsum, com la majo-
ria de vegades. Els mateixos 
caçadors en fan el repartiment. 
Abans de consumir-la, però, 
s'envien mostres de cada ani-
mal a un veterinari per controlar 
que no hi hagi triquinosis. "Ens 
agradaria trobar la manera de 
poder donar la caça a la gent 
necessitada", diu Zarzoso, "a 
nosaltres no ens cal. Estem 
buscant la manera de fer-ho, 
amb ONGs o amb Càritas, però 
és complicat".
 Finalment, s'han cobrat tres 
porcs. Un quart, que sembla-
va acorralat, ha aconseguit fu-
gir en direcció Gallecs. Per als 
caçadors i els pagesos no són 
gaires. Per altres, segurament, 
són massa i tot. No es caça mai 
a gust de tothom, això és clar. 
Però també és clar que si no es 
controlen d'una manera o altra, 
els senglars acabaran sent un 
problema seriós no només pels 
pagesos, sinó també pels que 
viuen en el centre del poble. 
Potser llavors, quan tinguem el 
porc al pati de casa, ens agra-
darà tenir un amic amb casaca 
taronja perquè ens doni un cop 
de mà.
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Actualitat Residencial Palau 

A Residencial Palau ja estem de Quaresma 

A Residencial Palau vam celebrar el carnestoltes, ens vam disfressar i ho vam passar molt 
be. Però després del Rei Carnestoltes li donem la benvinguda a la vella Quaresma. La vella 
Quaresma ens porta el silenci i la reflexió. La Quaresma està representada per una dona 
gran amb set cames, una per cada setmana que dura la Quaresma. I una de les 
característiques principals de la vella Quaresma es el dejuni.  

El dejuni no es costum 
exclusiva de la cultura 
judeo-cristiana. Cristians, 
musulmans, jueus, budistes 
i altres cultures han 
practicat el dejuni 
puntualment i en dates 
assenyalades, com a forma 
de purificació del cos i 
l'ànima. 

Els cristians durant la 
quaresma, temps que 
separa el Carnaval de la 
Pasqua, eviten menjar carn 
perquè simbolitza la vida. 

Cada religió té el seu 
calendari d'abstinència i 
moderació com a camí cap a 
l'espiritualitat.  

Diuen que el dejuni ben 
conduït i sota control mèdic 
va molt més enllà d'aquesta 
pèrdua de pes: és una regeneració i 

depuració de l'organisme i de 
la ment. No es tracta d'un 
dejuni total sino d’una 
abstinencia selectiva tant 
temporalment com de la 
quantitat i tipus d’aliments 
permesos. 

De la mateixa manera que en 
Quaresma el que es porta són 
brous vegetals, que resulten 
tònics, mineralizants i 
digestius i són la base de les 
sopes de vigília, en aquests 
dejunis es busca la depuració 
i desinflamació del cos a 
través de brous, sucs i 
infusions depuratives. 

A Residencial Palau vivim la 
vida intensament. 

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

alpalau

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

actualitat reSidencial Palau

Març 2021
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AUXILIAR de enfermería y geriatría, para 
cuidado de gente mayor en horario de 
mañana. 611 211 685. Gabriela.
ESTUDIANT de Psicolgia, amb First Cer-
tificate i monitora d’esplai, per a donar 
classes de repàs de Primària i ESO o per 
a fer de cangur. Aina 636 423 177
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o labores de limpieza. Digna 632 
606 195.
NOIA amb el batxillerat acabat per a fer 
classes de repàs de primària i d'ESO. 
Sara. 674 224 692
SEÑORA para limpieza para el horario de 
la tarde en Caldes. 643 286 136 Nancy
SE OFRECE Sra para tareas de limpieza. 
Rosa. 631 842 540
CHICA para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Silvia. 642 548 147
CHICA  responsable para trabajo de lim-
pieza por horas. 603 171 644 Lily
ESTUDIANT universitari de filologia ca-
talana i anglesa (amb First Certificate) per 
a fer classes de repàs de primària, ESO i 
Batxillerat.  638 655 597 Aleix
CHICO de 22 años para cualquier traba-
jo. Disponibilidad horaria por las maña-
nas. Jonathan. 642 568 034
CHICA responsable y seria para trabajo 
de limpieza en el hogar, en Palau o Cal-

des. Con referencias. 603 820 710 Sve-
toslava.
JOVEN responsable para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia en 
cocina. Maribel  602 311 513
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, 
cuidados de niño y personas adultas. Or-
ganizada, puntual, con experiencia 642 
573 355.Jessica
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 
personas mayores. Con experiencia. Ex-
terna o interna. Mariana. 688406909.
SEÑORA para cuidar personas mayores 
como externa, con experiencia.  Ángeles. 
633197902.
CHICA para cuidar personas mayores. 
Interna o externa. También para limpieza 
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.

LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Tema 'Enfocament selectiu'

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

2a classificat / Joan M. Guimerà 3a classificada / Adelheid  de Boulle

Per a veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·labora:

S'han presentat fotografies en les que podem 
veure tres plans, el primer i l'últim desenfo-
cats i el del mig enfocat, havent de treballar 
amb el enfocs de l'objectiu de la càmera 
per  aconseguir-ho. S'han fet fotos de flors, 
animals, arbres, coses de casa, etcètera.

1a classificat / Oscar Fillola

 ANUNCIS   GRATUÏTS   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 

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS



38 Març 2021 PUBLICITAT

per cada compra en comerços 
adherits a la campanya 

obtindràs aglans que podràs 
intercanviar per...

consulteu el llistat  
de comerços adherits  

a la nostra pàgina web
www.palauplegamans.cat

tuppers de vidre

bossa de cotó de reixa

Els productes es poden bescanviar a:  Masia de Can Cortès (Camí Reial, 56) a les tardes i al Mercat setmanal els dissabtes 
6 i 20 de març, 3 i 17 d’abril i 1 de maig. Fins a finalitzar existències. Fomentem el consum responsable!
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COMPRA
SOSTENIBLEMENT

A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

 
quin vols?I tu,

POBLE  
VIUUN

sosteniblement
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PARTICIPA!

PROCÉS PARTICIPATIU  
PER ELABORAR EL  
PLA LOCAL DE SALUT
Ens ajudes a pensar com millorar  
la Salut de Palau-solità i Plegamans?

LA TEVA  
OPINIÓ ÉS 
IMPORTANT!

Estem elaborant el Pla Local de Salut i, per conèixer les 
teves propostes de millora de la salut, iniciem un procés 
participatiu. La teva opinió ens serà de gran utilitat. 

Respon l’enquesta fins al 21 de març:

• Escanejant el següent codi QR

• Entrant en aquest link: http://bit.ly/3t2mRxK

• O bé omplint les butlletes que trobaràs a:
 → Ajuntament
 → Masia de Can Cortès
 → Farmàcies locals
 → Al Butlletí Municipal

Pots dipositar les butlletes a les urnes que 
trobaràs en aquests mateixos espais. 
Participa-hi!!
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ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET
Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 

| Portes lacades | Tarimes d’exterior

PARQUET I TARIMA D’EXTERIOR 

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Parquet  des de 19€ m2 + IVAinstal·lat

¡oFerta!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

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

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

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

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


