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Oriol Lozano escollit 
alcalde amb els vots 
d'ERC, Junts i Primàries

Així queda el nou govern

LA FESTA DEL SEGAR

Una tradició per 
viatjar en el temps

D'esquerra a dreta, Joan Mombrú, Salvador Ballbé, Ferran Cañadó, Eusebi Prieto, 
Quim Marsal (pare), Quim Marsal (fill), Josep Cuyàs, Joan Ros i Josep Perramon.
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Farmàcies de guàrdia a Palau-solità i Plegamans
De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte 

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

TERAPIA FISICO VASCULAR BEMER
Basada en el estímulo de la Microcirculación

SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA
especializados en la prevención, ayudas sanitarias y mejoras en salud

Bemer como tratamiento de apoyo para fibromialgia, dolores agudos
trastornos del sueño, artritis, diabetes, digestión, estrés, fatiga 

crónica, y muchos más

Solicita información al 
93.864.98.87

669.029.007
www.ingala-fomento.com

Acreditació Nº09075

Ingala salud

¿TE AYUDAMOS?

Aconsegueix el teu objectiu
Reeducació alimentària
Dietes personalitzades
Tractaments Corporals

cosmètica 
ecobiològica

C/ Comerç, 8 - Palau-solità i Plegamans - 93 010 18 92 / 625 906 726
nua.estetica@gmail.com
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Estètica & Nutrició
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Cons. Hnos Gutiérrez       29
Cons. J. M. Rodriguez Baeza        29
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Tècni servei Palau  29
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Bosa 1-9
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FERRETERIA
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FLORISTERIES
Montse Flower  25
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Aige 39
GINECÒLEG
Clínica Palau  11
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IMMOBILIÀRIES
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INSTAL·LADORS
Antenes Palau  25
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Materiales Martínez  40
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PODÒLEGS
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David Garcia- R. Malmierca   11
REHABILITACIÓ-REFORMES
Construcciones Gómez    25
+Q Reformas               17
Cons. J.V. Gutiérrez  17
REPARACIÓ I VENDA
Tècnic servei Palau  25
RESTAURACIÓ
Bàsic 40
Can Joan  23
La Kama  11
Masia Julià  11
Pekin (Cuina Oriental) - SushI     11
SERVEIS METGES
Aten Palau (MG. i pediatría)    3
Clínica Palau (Ginecòlegs)  23
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Radio Taxi Palau  5
Taxi Palau-solità i Pl (Xavier)        5
Taxi Palau (JM Aguilar)   5
TERÀPIES NATURALS
Shizen 3
VALLES DE PVC
Vallas de PVC  29
VETERINARIS
Centre Veterinari Palau    3
VetPALAU  - 

Directori d'anunciants
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Avinguda Catalunya 217
Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contrctes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

By Cristina Jiménez Rafael 

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

A l'estiu, cursos intensius de 
mecanografia   INFORMA'T!

Heu pintat? Heu fet obres a casa?
Nosaltres fem la neteja final

trucan’s i et donarem preu
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Un temps, un país
Després de gairebé dos anys de captiveri sense judici han estat 
portats a declarar, acusats de gravíssims delictes. I ho han fet 
davant la Cort Suprema "d'una de les democràcies més ple-
nes, consolidades i homologables del món". I és, en aquesta 
circumstància, que han passat de ser polítics més o menys 
coneguts i reconeguts a ser aquell germà gran que hauríem 
volgut tenir. Aquell gendre perfecte, referent en conviccions, 
enteresa, bonhomia i determinació.
 L'Oriol, sota l'amenaça de 25 anys de presó assegura al tri-
bunal que manté les seves "conviccions polítiques i religioses" i 
que les comparteix "amb tots aquells que creuen que defensar 
la república des d'un parlament no pot constituir delicte". Amb 
ell voldria portar un hortet a mitges. Avui regues tu? Ahir vaig 
aclarir el presseguer.
 A en Josep li volen treure 16 anys de la seva vida i ell els 
contesta "la democràcia es defensa amb més democràcia i 
els drets amb més drets". Somnio pujar un capvespre amb ell 
en bicicleta a la Mola, sopar-hi una botifarra i, ja fosc, engaltar 
trialera avall cap a Terrassa.
 A en Jordi li volen robar també 16 anys, i els etziba que "con-
fonen la discrepància amb l'atac i la falta de respecte. Això 
només existeix en mentalitats insegures o autoritàries", per re-
blar "he arribat a aquesta bancada defensant pacíficament la 
independència de Catalunya. Sóc independentista i ho seré. 
No hi ha camí cap al diàleg, el diàleg és el camí". Amb ell voldria 
fer el cim de la Gallina Pelada pel Canal de les Llobateres.
 Al Raül, també 16 anys, i mentre se'ls mira fit a fit els diu que 
"passi el que passi, seguirem amb la mà estesa per a resoldre 
aquells problemes que ens afecten a tots". Friso per nedar de 
costat amb ell des de l'Estartit fins a les Medes.
 I 17 anys per un altre Jordi. Ell els destarota amb "el 20-S 
vam fer una protesta, que és el que pot fer un ciutadà. No es 
pot deixar de protestar, perquè és el motor per avançar" i en 
aquest sentit "el problema d'aquest país no és la desobedièn-
cia civil, és l'obediència civil". Amb ell jauré un dia al Parc de 
Santa Perpètua amb dues copes de vi i Txarango ben fluixet, 
cadascú a un auricular.
 També per la Carme li reserven 17 anys de segrest i ella els 
avisa que "no poden convertir la Mesa del Parlament en un 
òrgan censor" i que "espero que jutgin els fets comprovats i no 
les falses especulacions que modifiquen la realitat". Per ella li 
reservo una audició amb la nostra coral que tan estima.
 I amb tots ells, i els altres i els que són fora i els represaliats 
més propers, dinarem sota una parra ben espessa un dia d'es-
tiu, i parlarem de vida, i farem la becaina, i ens espavilarem 
capbussant-nos en aquest mar que també tant ens necessita. 
Mentre tot això arriba, lligo tomaqueres, pedalo, camino, nedo, 
m'ajec als prats, canto i sobretot gaudeixo i converso amb els 
amics i companys. Per què la nostra energia travessa el formi-
gó i entra a les cel·les.
 I d'allà dins surt la força per què treballem, lluitem i perseve-
rem; i també per evitar que fem retrets, menystinguem, jutgem 
i odiem. D'aquesta manera construïm, com diria Raimon, un 
temps que ja és un poc nostre, un país que ja anem fent.

SilveStre entredàlieS

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

Podeu enviar les vostres cartes a 
l’adreça de correu electrònic psipin-
fo@gmail.com. La carta ha d’anar 
signada i amb el número DNI de la 
persona que l’envia. Les cartes sig-
nades per col·lectius han de dur al-

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

Agraïment de la família Folch i Pons

Agraïment a Radio Palau

Després d’una vida plena i intensa, en pocs mesos ens han 
deixat els nostres pares Ramon Folch i Camarasa i Montserrat 
Pons i Dedeu. Certament ha estat i és per a tots nosaltres: famí-
lia, amics i coneguts, una pèrdua sempre difícil d’acceptar i que 
deixa un buit que res no podrà omplir. Però també ha estat per 
la nostra família l’oportunitat de comprovar l’enorme estimació 
del poble de Palau-solità i Plegamans per als nostres pares.
Serveixi doncs aquest escrit per agrair-vos a tots: poble, institu-
cions, entitats i associacions l’escalf i el consol rebuts.

Família Folch i Pons

La Penya Barcelonista de PsiP vol agrair al gran equip de Ràdio 
Palau la gran tasca que realitzen en general al món de l'esport 
i per descomptat a la nostra penya i al nostre poble. Gràcies 
Eduard Garcia com a director, a Jordi Martí com a cap d'esports 
i Juan Martínez tècnic de so. Estem encantats de poder parti-
cipar tota la temporada en la tertúlia del palau d'esports cada 
dilluns de 19.30 a 20.00. Ahir varem tancat la temporada, però 
de ben segur que la pròximatornarem amb més tertúlies, debats 
i noves notícies del món del FC Barcelona i de la nostra penya! 
Volem també agrair la companyia del nostre amic Andrés, de 
la penya Blanc i Blava, que posa al dia a tots els seguidors del 
RCD Espanyol de les novetats del seu equip.

Penya Barcelonista de Palau-solità i Plegamans

     

T'ESTIMEM MOLT, 
CAMPIONA

Felicitats Claudia
Si la coneixeu, 

feliciteu-la que el dia 
22 és el seu aniversari 

i ja són 10 anys 
gaudint del seu 

somriure. Per molts 
anys Claudia!!! 
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Consulti les nostres ofertes!!!

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

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es
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Com va anar això de deixar de 
servir llet per servir cubates? 
V.- Vaig tenir un accident fa 
anys, greu, i el metge em va dir 
que havia de deixar d'aixecar 
pesos i de fer esforços... ho 
vam parlar amb els que llavors 
érem a casa, els pares i nosal-
tres dos, i ens va semblar que 
el millor era muntar un bar. 
A.- Ell volia obrir un bar de co-
pes, però jo li vaig dir que ja 
posats fèiem un bar com cal i 
ens hi posem tots dos. Llavors 
va ser quan vam començar a 
fer una mica de cuina, entre-
pans, pizzes... 

Sembla que el nom el vàreu tro-
bar de pressa, oi? 
A.- Com que la gent ja deia 
"anem a la vaqueria a buscar 
llet", "anem a la vaqueria", 
doncs quin millor nom que 'La 
Vaqueria'. I el logotip el vam 
treure d'un adhesiu que en 
aquella època portava el Vi-
cenç al cotxe. 

Sou un bar de gent jove? 
A.- Sí, ara sí. Quan vam obrir 
teníem els dos extrems, la gent 
jove i les famílies. Però això va 
canviar quan va començar la 
crisi, i ara bocates i menjar en 
fem poc. 

No és cèntric, no feu publicitat, 
no teniu un local luxós, no des-
taqueu per res en especial però 
dia si dia també deixeu gent a la 
porta esperant. Quin és el secret? 
V.- És el bon tracte i trobar-se 

còmodes en un lloc on saben 
que no passarà res. 
A.- I a més ha arribat un punt 
que tots es coneixen, hi ha una 
penya, veus que la gent va de 
taula en taula. 
V.- El secret és que som dues 
persones grans però que tenim 
un tracte amb els joves molt 
obert. Moltes vegades els dic 
que som com el segon papa. 
Ens demanen consell, els pro-
tegim, vigilem que ningú es 
passi. És com una gran família. 
Jo cada nit em faig un fart de 
donar la mà i saludar. Mira, no 
fa gaire que se'm van acostar 
dos nois i dues noies que em 
van dir: "Tu, el primer dia que 
vam entrar, te'ns vas acostar 
i ens vas dir: 'Escolteu, això 
d'entrar i anar directes cap a 
la terrassa sense dir ni hola, no 
m'ha agradat gens. La pròxi-
ma vegada que entreu, com a 
mínim, un 'Hola', eh?' ep!, els 
va caure meravellosament. Ara 
sempre saluden! 

Però segur que no tot ha estat 
temps de vaques grasses... 
V.- Durant la crisi última vam 
passar dos o tres anys justos. 
Vam provar diferents coses, 
ficar un taxi que els acompan-
yes a la discoteca, o un cubata 
gratis cada tant, i al final va sor-
tir la idea del 'cubata low cost' 
que ens va funcionar. I ara ens 
ve gent de Lliça, de Caldes, de 
Sentmenat, de Polinyà. I una 
cosa del que també estem 
molt orgullosos és que el jo-
vent quan ve s'oblida del mòbil 
i juguen i parlen entre ells. 

A la porta hi teniu un cartell de 
'Drogues no'. Són un problema 
les drogues al nostre poble? 
A.- Sí, sí que ho són. 
V.- Et quedaries parat de la 
gent que va amb drogues. Ara 
potser no tant, però hi ha ha-
gut moments que un 90% de 
la gent que voltava per aquí 
anava amb drogues. Nosaltres 
hem hagut de fer fora molta 
gent per drogues.

Heu desenvolupat un instint per 
detectar la gent problemàtica? 
V.- Sí, els cales ràpidament, 
però tampoc li pots dir a una 
persona que no la vols perquè 
no t'agrada així perquè sí. Al 
final sempre acabes tenint un 
petit incident o una trobada i ja 
tens l'excusa per dir-li que no 
torni mai més. 

En teniu molts d'aquests de 'No 
tornis mai més'? 
V.- Molts, moltíssims. Ara el 
que fem és expulsar-los durant 
uns mesos... 
A.- Sí, i això funciona, funciona 

bé, perquè quan tornen, tor-
nen suaaaaus (riu) 
V.- Jo, quan arriba gent nova 
els dic "no esteu entrant a 
un bar, esteu entrant a casa 
nostra, i sou benvinguts i ben 
tractats sempre que vosaltres 
també ho feu". 

I amb tot aquest enrenou encara 
treus temps per conrear 38 hec-
tàrees de cereals. És més dura la 
vida del bàrman o la del pagès? 
V.- Jo crec que cap de les dues, 
depèn de si t'agrada o no. 
A.- Depèn, abans quan teníem 
les vaques era més dur, les 
vaques que no el bar. I no hi 
havia ni Nadal, ni cap d'any ni 
vacances... 
V.- Sí, allò sí, i de cinc del matí 
a 10 del vespre, tots els dies. 

Teniu algun pla perquè 'La Va-
queria' duri 20 anys més? 
V.- Això dependrà que els nos-
tres fills ho vulguin seguir o no, 
perquè el que tenim clar és que 
això 'ni se vende ni se traspa-
sa', això és casa nostra.

pep puig

ANNA DORDAL I VICENÇ SOLEY  - PROPIETARIS DE 'LA VAQUERIA'

Anna Dordal (La Garriga, 1968) i Vicenç Soley (PsiP, 1960) 
estan d'aniversari. L'1 de juny de fa 20 anys van deixar de 
servir llet per servir 'cubates'. Ara 'La Vaqueria' és una re-
ferència entre els joves de PsiP i rodalies. I a ell, tot i que li 
encanta la feina de barman, encara li tira la terra i conrea 38 
hectàrees de camp en les seves hores lliures. 

L'Anna i el Vicenç, ara i fa 
20 anys, darrere la barra de 
'La Vaqueria'. Ells han can-

viat. La barra és la mateixa i 
segueix igual de lluent que 

el primer dia.

“Qui entra al nostre
local no entra en un 
bar, entra a casa nostra”



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

Gaudeix 
també del nostre 

buffet lliure 
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APUNTS D’HISTÒRIA

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Ja coneixes la nova gelateria de 

Palau-solità i Plegamans? Acostat 

a l'Avinguda Diagonal, 41, 

i gaudeix dels sabors naturals 

dels ICE CREAM ROLLS de...   

Menús de boda 
des de 65 euros

Contracta'l ara amb 
servei de DJ gratis

reserves 93 864 49 37
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LA múSIcA De cINemA éS cAPAç De coN-
jUgAR SImfoNISme clàSSIc Amb RíTmIqUeS 
I oSTINATI D'ARRel PoP, elecTRÒNIcA, 
INSTRUmeNTS oRqUeSTRAlS I èTNIcS I el 
lIRISme melÒDIc Amb elS RecURSoS méS 
DURS De lA coNTemPoRàNIA, SóN NoméS 
AlgUNS DelS elemeNTS qUe SeDUeIxeN.
Seguim al punt que us vaig deixar el mes 
passat; un tercer factor, aquest sí que mu-
sical, és que en el gènere s'han encunyat 
una sèrie de progressions harmòniques, 
textures paradigmàtiques i dibuixos rít-
mics que acaben conformant-li una es-
tètica altament reconeixible. En alguns 
casos són harmonies provinents del pop, 
i en d'altres són de l'òpera, com emprar 
la tècnica del leitmotiv, tasca que ha dut 
a terme magistralment John Williams en 
la seva creació per a la pantalla gran (amb 
el risc de ser afusellat pels més dogmà-
tics, no és cap bestiesa afirmar que Star 
Wars o E.T. són monuments amb suficient 
material temàtic i desenvolupaments per 
a equiparar-se a una simfonia de Bee-
thoven). Sigui quina sigui l'estètica, però, 
sempre gaudeix d'una agraciada simplifi-
cació respecte de l'original que fa aques-
ta música més digerible i abastable per a 
l'oient. Si bé Els planetes de Gustav Holst 
desborden cinema pels quatre costats, 
en conjunt resulten més difícils d'abordar 
per qüestions d'extensió, de càrrega har-
mònica i d'orquestració. Més motius que 
expliquen l'auge d'aquest gènere avui dia 
provenen d'entendre que la nostra socie-
tat multimèdia i visual ja no en té prou, de 
simplement mirar i escoltar senyors tocant 
mudats dalt d'un escenari, sinó que recla-
ma tota una performance amb pantalla 
gegant i projeccions incloses.
 Davant d'això, a les orquestres simfò-
niques se'ls ha obert una porta enorme-
ment dolça per complementar la seva 
oferta, una nova música que sense deixar 
de ser exactament la mateixa els aporta 
benvinguts ingressos i platees plenes. 
Seria bonic que més enllà de les exitoses 
produccions més populars també s'aven-
turessin amb bandes sonores no tan co-
negudes però amb incontestable pes es-
pecífic fora del film, dignes de formar part 

de qualsevol programa de qualsevol con-
cert. De ben segur que joies com El violí 
vermell de John Corigliano podrien acabar 
reunint públics de les dues bandes.

leS bANDeS SoNoReS Del fUTUR 
Sembla que el futur de les bandes so-
nores camina cap a una imposició d'allò 
textural i tímbric per sobre del fet melòdic 
i simfonicorquestral (que actualment es 
veu demodé), amb l'amenaça de l'om-
bra cada cop més allargada de la músi-
ca samplejada substituint la real, perquè 
té un cost molt menor; tot i això, també 
hi ha qui creu que és qüestió de temps 
que torni el gran simfonisme de l'antic 
Hollywood i que s'endugui com una ona-
da aquesta febre pels sons generats per 
ordinador per no-compositors que sovint 
han sabut trobar, amb traça , el seu lloc 
en la indústria pel domini que tenen de la 
tecnologia. Engendrar música de cinema 
no és només jugar amb la successió alea-
tòria d'uns sons o d'altres, sinó que con-
sisteix a convertir-se en el millor jutge de 
la dialèctica entre la imatge i la música en 
un art anomenat cinema.

lA NeceSSàRIA SImbIoSI De comPoSIToR I DIRecToR 
En contra del que hom pot pensar, l'ob-
jectiu d'una banda sonora no és oferir 
una música brillant, sinó aquella que millor 
connoti la imatge segons la voluntat del 
director i del que demana el guió mateix. 
És per aquesta raó que moltes d'aques-
tes músiques, escoltades en un auditori 
sense el suport de la seva pel·lícula, po-
den resultar veritablement "infumables", 
però és que no és la seva funció original. 
Alguns cops caldrà que subratlli l'acció, 
en d'altres que la contradigui, o que l'an-
ticipi fent emergir elements no presents 
a la vista, o que proporcioni informació 
subliminar, o que simplement en dispari 
l'emocionalitat, en un joc de possibilitats 
apassionant. És en aquest joc creatiu que 
el braç a braç entre el director i el com-
positor esdevé fonamental per trobar una 
simbiosi perfecta que esdevingui el màxim 
d'orgànica possible, a la recerca que la 
música acabi respirant el mateix color que 
el guió, la fotografia i els personatges, de 
manera que hi quedi integrada de forma 
natural. Famoses han estat parelles de 
genis com Spielberg i Williams, Hitchcock 
i Hermann o Burton i Elfman, que han 
trobat en aquest treball conjunt l'èxit final 
dels seus films i també de les bandes so-
nores respectives.

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

APUNTS D’HISTÒRIA

Si  Toldrà  hagués  compost  per  a  
Hollywood... (i II)

Una escena clàssica 
d'ET, l'extraterrestre, dirigida per Steven 
Spielberg i amb banda sonor de John 
Williams.

     

NO TANQUEM A L'AGOST
 APROFITEU PER ANUNCIAR ALS VOSTRES 
CLIENTS ELS VOSTRE HORARI D'ESTIU O 

LES VOSTRES VACANCES
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Us desitgem unes
 Bones vacances

Passeig de la carrerada nº14 / 08184 Palau-solità i Plegamans  / Tel. 93 864 46 94

CONSULTA GINECOLÓGICA
PALAU

Dr. T. Parra Parra
Núm Col. 17366

Dra. Maite Codina Nesple
Núm Col. 17655

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

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

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

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

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

juliol 2019juliol 2019

Passeig de la Carrerada, 2 1r 3a
08184 Palau-solità i plegamans
palauestetic@hotmail.com
Telèfon: 619 431 515

Cavitació / Radiofreqüència
Qib / Qibbiofoto / Banys 
d’algues / Pressoteràpia

L'estètica personaLitzada
direcció tèc.: saLut torres

Perquè tu 
t’ho mereixes

3r concurs d'escritura
Montse Puncernau 
Setmana sense fum

LA CONSULTA

Amb motiu del Dia mundial 
sense tabac i emmarcat en 
la Setmana sense fum, el 31 
de maig es va organitzar el 3r 
Concurs Montse Puncernau 
d'escriptura infantil, dirigit als 
alumnes de 5è de primària de 
les escoles de PsiP.
 El tema del concurs és fer 
una carta dirigida a un fami-
liar o conegut explicant-li els 
motius pels quals hauria de 
deixar de fumar. El passat 4 
de juny es va fer entrega dels 
premis. Aquests són els texts 
guanyadors.   

Marina Martin Nuño
Pseudònim "Rosa Negra"
Escola Palau

Bernad Solé Juàrez
Pseudònim "Lord Estar"
Escola Marinada

Gerard Soria Truyols
Pseudònim "Drareg"
Escola Can Cladellas

     

NO TANQUEM A L'AGOST
 APROFITEU PER ANUNCIAR ALS VOSTRES 
CLIENTS ELS VOSTRE HORARI D'ESTIU O 

LES VOSTRES VACANCES
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Presentació de projectes
fins el 24 de juliol
a www.palauplegamans.cat

Si ets emprenedor/a o 
empresa i tens un projecte 

participa
hi tens molt a guanyar!

CONCURS
d’emprenedoria
I EMPRESA
2019

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

Cursos
Cursos de català 
 
Informació:
Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 12 h
Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 17 h

Cursos presencials i semipresencials, tallers de 
llengua, grups de conversa.
Noves inscripcions al setembre!

Del 3 al 9 de setembre:
Matins: de 9.30 a 13 h I Tardes: dia 4 i dia 9, de 17 a 19 h
 
Dies 12 i 13 de setembre: Matins: de 9.30 a 13 h

Podeu demanar més informació a: 
palauplegamans@cpnl.cat

A la Masia de Can Cortès 
 
Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística i 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Biblioteca Municipal
Horari mes de juliol
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Convocatòria
Casal de la Gent Gran. Masia de Can Cortès
Venda Tiquets vermut-dinar del dilluns 2 de setembre 
de Festa Major
De l’1 al 18 de juliol i del 21 al 29 d’agost de 16 a 19 h
Preu socis 15€ · Preu no socis: 20 €

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

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

Dimarts 2
21.30 h │Masia Can 
Falguera
Sardanes a la fresca 
Cobla Ciutat de Girona
Organitza: Agrupació 
Sardanista amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Divendres 5
21 h │Terrasses  del 
Castell de Plegamans
Nit de Contes per a 
adults Nua, a càrrec de 
Sherezade Bardají
Organitza: Associació Taller 
de les Arts i Club de lectura 
Llegint-te amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Dissabte 6
12 h │Església de Sant 
Genís
Romeria i Bendición de la 
Virgen del Rocío 
Organitza: Centre Cultural 
Andaluz de Palau-solità i 
Plegamans

Diumenge 7
20 h │Plaça de la Vila
Nit de Pop-Rock a la 
Fresca a càrrec de la 
banda de Música del Prat 
de Llobregat
Organitza: Amics de la 
Música Clàssica amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans 
 

Dimecres 10
7 h │Masia de Can Cortès
Sortida: recollida del 
Préssec a Aitona (Lleida) 
i Cargolada
Data pagament: 27 de juny

Dissabte 13
18 h │Jardins de Can 
Cortès
Festa de la Diversitat II
Organitza: Agrupació 
Candombe Bantu amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Dimarts 16
21.30 h | Plaça de la Vila
Sardanes a la Fresca  
Cobla Jovenívola Sabadell
Organitza: Agrupació 
Sardanista  amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Diumenge 21
7 h │Masia Can Cortès
Sortida Cerdanya 4 dies + 
el Tren Groc
Ripoll·Vilafranche du 
Coflent·Andorra·Puigcerdà
Preu: 249 € per persona
Pagament final: del 25 de 
juny a l’1 de juliol

Dissabte 27
22 h | Masia de Can 
Falguera
Concert  Líric
Organitza: AAVV de Can 
Falguera amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

agendacultural
 AGOST

Dijous 22
22 h│Jardins Castell de 
Plegamans
Sardanes a la Fresca 
Cobla Ciutat de Terrassa
Organitza: Agrupació 
Sardanista  amb la 
col·laboració de 
l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

juliol2019

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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Aquests són els nostres representants municipals
15-J / ELS 17 ESCOLLITS

No hi va haver sorpreses. Com era previ-
sible a partir dels resultats de les eleccions 
del 26 de maig, el republicà Oriol Lozano 
va ser escollit alcalde de Palau-solità i Ple-
gamans el passat 15 de juny. Les urnes 
van ser molt contundents al donar-li sis 
regidors a ERC, i semblava evident que 
Lozano havia de ser el nou batlle en subs-
titució de Teresa Padrós. La dicotomia en-
tre forces independentistes (10 regidors) 
i forces constituciona-
listes (7 regidors), i tot 
el que uns i altres ha-
vien dit sobre pactes 
en la campanya elec-
toral feia inclús viable 
un govern dels repu-
blicans en minoria. 

No obstant això, com també semblava 
lògic, Lozano i el seu equip van oferir a 
Junts per Palau un pacte per formar go-
vern i disposar així d'una còmoda majoria 
en el consistori. Tot i que les coincidències 
de programa eren bastants, l'acord no es 
va tancar fins al dia abans del ple d'inves-
tidura. Laura Navarro, la cap de llista de 
Junts, va explicar llavors que l'acord havia 
estat ràpid en matèria de programa, però 
que s'havia endarrerit més pel repartiment 
de les àrees de govern i d'aspectes de 
gestió.

Finalment l'acord estableix cinc tinences 

d'alcaldia (3 per ERC i 2 per Junts), i un 
total de 22 regidories (16 per ERC i 6 per 
Junts). En el quadre de la pàgina següent 
la divisió del cartipàs per partits. Pel que 
fa a contingut programàtic, el document 
signat per les dues formacions indepen-
dentistes acorda l'elaboració del pla de 
Govern, però anticipa alguns punts d'ac-
tuació com ara treballar per la recuperació 
de la gestió directa de serveis bàsics (ai-

gua, escombraries, 
neteja); proposar la 
retirada del projec-
te de la construcció 
del polígon de Lle-
vant (Gallecs); l'ade-
quació urbanística 
del polígon de Can 

Valls; demanar la cessió de la C-59 (Av. 
Catalunya) per part de la Generalitat de 
Catalunya, amb dotació econòmica per la 
seva integració a la trama urbana o l'en-
trada del CAP de Palau-solità i Plegamans 
en la rotació de CAPs d'urgències.

El mateix conveni estableix que ERC 
designarà els dos càrrecs de confiança, 
que s'incorporaran en les àrees de Gerèn-
cia i Comunicació. També estableix que 
les dues úniques persones del ple amb 
dedicació exclusiva seran l'alcalde, Oriol 
Lozano, i la cap de llista de Junts, Laura 
Navarro.

El pacte entre ERC i Junts configura un 
govern amb una sòlida majoria absoluta

15 J / LA CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORI

Els dos únics regidors 
amb dedicació exclusiva 

són l'alcalde, Oriol 
Lozano, i Laura Navarro

ERC té tres tinences d'alcaldia i 16 
regidories, i Junts, 2 tinences i 6 regidories 

Núria Solà, tot i quedar a l'oposició, també 
va votar Lozano com a alcalde

Laura Navarro
@Lauranavarroceb 

3ª tinença i regidora 
d'Empresa i Ocupació, 
de Via Pública, Espais i 
Jardins

Jordi Pujol
@jordipujol67

5ª tinença i regidor de 
Salut Pública, Sanitat i 
Consum.
Portaveu de grup

Oriol Lozano
@uri_roca

Alcalde
i regidor d'Esports i de 
Recursos Humans

Eva Soler
@evacric

1ª tinença i regidora de 
Cultura i Patrimoni, de Co-
municació i Transparència,  
i de Seguretat Ciutadana
Ignasi Fargas

@SerIgnasi
4ª tinença i regidor de 
Joventut, d'Educació i de 
Participació

Patricia Freire
@PatryF74

2ª tinença i regidora 
d'Acció Social, Igualtat i 
Dones, de Gent Gran, i 
d'Habitatge

Jordi Plaza
@Jordipn

Regidor d'Urbanisme, de 
Festes, Fires i Mercats, i de 
Medi natural, Gestió am-
biental i Pagesia. Portaveu
Miriam Portillo

@MirPortillo
Regidora d'Economia i 
de Serveis Municipals

ER
C

Ovidi Popescu
@OvidiuPopescu78 

Regidor de Comerç i 
Turisme, i de Mobilitat i 
Transport

JX
PS

IP

GOVERN

OPOSICIÓ

Juan Martínez
@JuanMartinez_Cs

Regidor a l'oposició

Andrés Martínez
@andresciutadans

Regidor a l'oposició, 
portaveu de grup

Marc Sanabria 
@Marc_Sanabria 

Regidor a l'oposició, 
portaveu de grup

Giovanna Sánchez
n/d

Regidora a l'oposició 

Miquel Cañizares
n/d 

Regidor a l'oposició 

Carme Sanz
n/d

Regidora a l'oposició

Ignasi Martínez
@IgnasiMartinezR 

Regidor a l'oposició

PS
C

Cs

Núria Solà
@NSolaBujons

Regidora a l'oposició, 
portaveu de grup

PR
IM

ÀR
IE

S

Que l'equip de govern disposi d'una cò-
moda majoria no vol dir que l'oposició 
es quedi de braços plegats. La prime-
ra mostra que no serà així la vam tenir 
en el primer ple extraordinari, el dijous 
27 de juny. El punt 9 de l'ordre del dia 
proposava l'aprovació del règim de retri-
bucions dels membres de la corporació, 
tant dels de dedicació exclusiva com 
dels de dedicació parcial. 

La proposta estava pactada i accep-
tada per tots els grups, i era continuïtat 
del que havia establert l'anterior govern, 
només amb l'increment de l'IPC. Això 
sí, aquest cop era l'actual govern qui ho 
proposava. Va ser en el torn de paraules 
quan Marc Sanabria, del PSC, li va etzi-
bar el primer 'zasca' de la temporada al 
grup d'ERC. Sanabria va agrair que tot 
i quatre anys més tard, els republicans 
els acabessin donant la raó fent una 
proposta idèntica a la que ells mateixos 
van presentar en l'anterior legislatura i a 
la que ERC i la CUP, llavors en l'opo-
sició, van votar en contra. Jordi Plaza, 
portaveu republicà, va entomar el cop 
amb elegància. Coses de la política.

El primer 'zasca' 
de l'oposició

Tots els regidors electes el 26 de maig durant el ple d'investidura, el 15 de juny, en el que Oriol Lozano va rebre 
el bastó de comandament de mans de la seva predecessora, Teresa Padrós.
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CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

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

DEMANI 
PRESSuPOST 

SENSE 
COMPROMíS

Un nou parquing i una nova plaça 
al centre del poble

Detectats nous exemplars 
de vespa asiàtica a PsiP

URBANISME MEDI AMBIENT

El primer dilluns de juny es van iniciar les 
obres de l'esplanada de Mas Pla, justa 
al costat de la zona asfaltada davant del 
Mercadona, delimitada pels carrers del 
Camí Reial, Sant Miquel, Josep Brunés i 
Josep Tarradellas. El projecte contempla 
la divisió de l'espai en dues zones prou 
diferenciades. 

D'una banda, la construcció d'un par-
quing per a 47 cotxes (amb dues places 
per a minusvàlids. L'accés al pàrquing 
es farà des del carrer Josep Brunes, just 
davant del local de Bosa Tecnoestètica. 
L'altra banda de la plaça, just davant de 
la ferreteria Fàbregas, serà condicionada 
com a zona de lleure. Tot l'espai comp-
tarà amb una nova il·luminació de fanals 

de led. Les obres han estat adjudicades 
a l'empresa Conspai SL per un pressu-
post de 227.847 €. La durada prevista 
és d'uns tres mesos, amb la qual cosa la 
zona romandrà delimitada amb tanques 
durant tot l'estiu. Aquesta esplanada se 
sol utilitzar d'aparcament sobretot els dis-
sabtes, dia de mercat. Les obres ara im-
pedeixen no només aparcar a l'esplanada 
sinó que han inutilitzat també gran part de 
les places de les voreres que l'envolten.

En les darreres setmanes s'han detectat al nostre municipi al-
guns exemplars de vespa velutina, també coneguda com a ves 
asiática. Aquesta és una espècia invasora que es va començar 
a trobar al municipi durant l’any 2018.  L’any passat es van iden-
tificar tres exemplars i, per tant, es considera que ja és present 
al nostre municipi.

La vespa velutina és una depredadora natural de les abelles, 
de mida semblant a l’autòctona, però té alguns trets que la di-
ferencien: és més fosca, té el tòrax negre envellutat i segments 
abdominals de color castany rivetejat amb una fina franja groga. 

El cap és negre, la 
cara groga/ata-
ronjada i les potes 
castanyes clares. 
Mesura entre 17 i 
32 mm de llargària.

També té un im-
pacte sobre la salut 
pública, ja que les 
seves picades són 
més doloroses que 
les de l’espècie au-
tòctona. Tot i això, 
no són agressives 
amb les persones, 
excepte quan es 
troben a pocs me-
tres d’un vesper. 
Si s’evita entrar en 

contacte amb l’insecte, rarament hi haurà un atac. En cas que 
hi hagi una picada, cal rentar la zona amb aigua i sabó.

Normalment, les vespes asiàtiques construeixen els seus nius 
a les branques altes dels arbres, tot i que també es poden ubi-
car en construccions, entre matolls o enterrats. S’ha d’estar es-
pecialment atent als porxos dels habitatges i a les residències 
que no estan habitades. També es poden revisar les casetes 
dels gossos, xemeneies, balcons, teulades i magatzems. El niu 
primari és petit (se l’anomena niu embrionari), de la mida d’una 
taronja, que construeixen en llocs protegits d’edificis, magat-
zems, porxos i altres construccions humanes, ruscos buits o 
altres refugis.

RAS I CURT - notícies breus

Ràdio Palau d'estiu
L'arribada de l'estiu marca el final de la 
temporada estable 2018-19 de la pro-
gramació de Ràdio Palau. A la darrera 
setmana de juny acaben els espais de 
col·laboradors/es i entitats, així com l'in-
formatiu Palau d'Esports. Ja la prime-
ra setmana de juliol s'acomiada fins a la 
tardor el magazín El Meu Carrer. Això no 
obstant, fins al 26 de juliol la ràdio segueix 
oferint puntualment a les 18 h de dilluns 
a divendres el Palau Notícies, i després el 
Palau d'Estiu entre les 18:20 h i les 20 h, 
amb una selecció de la millor música del 
moment. També ofereix, matí i tarda, el 
Palau de Música que, a les hores en punt, 
inclou l'espai d'agenda de Palau-solità 
i Plegamans. També el darrer dijous de 
mes us oferim la retransmissió del ple de 
l'Ajuntament. I ja a finals d'agost us acom-
panyarem amb la programació especial 
de Festa Major! Tot des del 91.7 del dial. 

Dues places de policia local
Des de dijous 20 de juny ja està oberta la 
sol·licitud de participació en el procés se-
lectiu mitjançant concurs d'oposició lliure 
per a la contractació de dos agents de la 
Policia Local de Palau-solità i Plegamans. 
Tota la informació, bases i documentació 
a aportar la trobareu a la web de l'Ajun-
tament (http://www.palauplegamans.cat). 
El termini de presentació finalitza el 9 de 
juliol. Previ a la sol·licitud corresponent 
s'ha de fer el pagament de les taxes del 
dret d'examen que es fixen en la quanti-
tat de 17,14 €, que s'han d'abonar en el 
compte del qual és titular l'Ajuntament.

Els veïns del Pla de Can Maiol van respirar alleugerits quan el di-
vendres abans de la revetlla de Sant Joan l'Ajuntament de Psip va 
decidir precintar amb un cadenat, "per motius de seguretat", la 
tirolina de la plaça del Ball de Gitanes. I és que en realitat, els ano-
menats "motius de seguretat" no són sinó els continus aldarulls i 
crits que alguns joves feien a altes hores de la nit mentre penjaven 
de l'esmentada tirolina. 
 Els veïns dels edificis propers, que es troba a tot just 20 me-
tres de la casa més propera, s'havien queixat reiteradament a la 
Policia Local. L'actuació diligent dels agents no aconseguia però 
erradicar definitivament els gamberros, que no tan sols impedien 
el descans dels veïns sinó que omplien el parc d'escombraries i 
vidres trencats. Finalment, la queixa veïnal ha arribat fins a l'Alcal-
de, Oriol Lozano, i la regidora de Parcs i Jardins, Laura Navarro, 
que ja han pactat una reunió amb els afectats per mirar de trobar 
la millor solució al problema. I mentre això arriba, que bé que ens 
aniria que inventessin pastilles contra l'incivisme!

Els penjats de la tirolina 
INCIVISME

QUÈ CAL FER SI DETECTEU UN NIU O ALGUN EXEMPLAR

• En cap cas intentar capturar la vespa. Si es troba un 
niu, s’ha de mantenir una distància mínima de cinc 
metres i mai destruir-lo o retirar-lo.

• Contactar amb l’Ajuntament (93 864 80 56) o la Po-
licia local (93.864.96.96) els quals centralitzen tota la 
informació i documenten la presència de l’insecte.

• Si el niu es troba a l’espai públic i representa un perill 
per a les persones, les empreses/serveis especialit-
zats que estiguin sota la supervisió d’Ajuntaments 
procediran a eliminarlo.

• Si el niu es detecta en espais privats, la persona pro-
pietària del terreny ha d’assumir la seva destrucció o 
retirada. L’Ajuntament pot oferir assessorament.
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El del 8 i 9 de juny va ser el cap de set-
mana dels àpats solidaris. El dissabte, a 
les 20.00 es va celebrar el tradicional so-
par de recaptació de fons organitzat per 
la secció local de l'Associació Espanyola 
Contra el Càncer. El diumenge, al migdia, 
va ser el torn del dinar de Càritas per a la 
gent més necessitada del poble. Ambdós 
actes van tenir el mateix escenari, la pista 
coberta de la zona esportiva, i van estar 
animats per diferents grups i formacions 
culturals del poble.
 En el cas del berenar contra el Càncer, 
que celebrava la seva edició número 49, 
va reunir unes 400 persones va començar 
cap a les 18.30 i es va allargar fins a dos 
quarts de deu del vespre. Entre els assis-
tents es va recaptar prop de 3.300 euros. 
L'AECC va agraïr la col·laboració de tots 
els comerços que van donar regals pel 
sorteig, i especialment la col·laboració de 

carniceria Montserrat. Es dóna el cas que 
aquest va ser també el sopar de comiat 
de Francesca Casajoana com a presiden-
ta de la junta local de l'AECC. La ex alcal-
dessa, Teresa Padrós, podria ser la seva 
substituta.
 Casajoana és també el cap visible de 
Càritas a Palau-solità i Plegamans, i esta-
va també al capdavant de l'altre àpat so-
lidari d'aquell cap de setmana. En aquest 
cas no es tractava tant de recaptar diners 
com de fer un dinar de germanor. Segons 
explica la mateixa Francesca, "aquest és 
un dinar per què la gent més necessitada, 
la gent que ha vingut de fora i no té diners 
se senti ben tractada a casa nostra". En 
aquest cas es van ajuntar unes 350 per-
sones, que van poder gaudir també de les 
actuacions del Grup Combo, de l'Escola 
Municipal de Música, i de les havaneres 
d'Els Escamarlans, el grup de PsiP.

Cada any, cap a finas de primavera, se celebra a PsiP la Festa 
del Segar. Aquest cop, com en les darreres ocasions, es va 
aprofitar el camp de Can Saragossa, davant de la zona es-
portiva, per escenificar, el diumenge 9 de juny, aquest peculiar 
viatge en el temps. Durant una hora, més o menys, una colla 
de segadors convocats pel Patronat de Sant Isidre (vegeu la 
portada), es van equipar de volants, barrets de palla i espar-
denyes per tornar a segar tal com es feia fa cent anys. 
 Mentre uns feien vencills (el lligat de branques que serveix 
per lligar les garbes amb el garrot), altres anaven segant el blat 
i apilant-lo en feixos. Un cop fetes les garbes, tocava apilar-les 
en garberes, que era la manera com antigament s'amuntega-
va el blat segat en el camp per tal que no quedes en contacte 
amb el terra i així no es mulles. 
 La feina dels pagesos, que van estar acompanyats per les 
gralles d'El Ramat, va atraure la presència de nombrosos pa-
lauencs. Alguns, fins i tot, es van animar a provar amb la falç, 
això sí, sempre assessorats pels experts. 
 Un cop acabada la feina, esmorzar de pa amb tomàquet i 
botifarra, regat amb vi fresc sota l'ombra dels arbres del parc 
de darrere l'Escorxador.

Dissabte 7 de juny la plaça de la Vila es va 
vestir de llarg i va lluir un piano de cua que 
van poder tocar i gaudir tots els alumnes 
de 3r de Primària de les escoles de PsiP 
i els de l'Escola de Música Municipal. Es 
tractava del piano itinerant que el presti-
giós concurs internacional Maria Canals 
fa circular per diferents municipis de Ca-
talunya per promocionar la música. 
 Durant tot el dia els nens i nenes van 
poder veure, tocar i sentir el piano de ben 
a prop, animats per les explicacions de 
Jordi Vivancos, organitzador i responsa-
ble de l'acte. També el públic curiós es 
podia acostar al piano i fins i tot atrevir-se 
a tocar-lo si es donava el cas. A les 7 de la 
tarda es va donar per acabada la iniciativa 
amb un concert del mestre Bernat Sán-
chez.

La 15a edició del Fora Estocs, organit-
zat per l'Associació de Comerciants de 
PsiP, va ser tot un èxit de públic. Els 26 
comerços que van ocupar la zona de via-
nants del centre el diumenge 2 de juny van 
oferir productes de temporades anteriors 
i restes d'estocs a preus baixos. Aquest 
any hi va haver també activitats pels nens, 
que podien gaudir d'uns cotxes de xoc 
impulsats amb els peus. Per tancar la fira 
es va fer el sorteig d'un lot de productes 
donats pels mateixos comerciants.

Les cobles Marinada i Mediterrània van 
posar la banda sonora del 40è Aplec de 
Sardanes de Palau-solità i Plegamans, 
que es va celebrar el diumenge 9 de juny. 
Al voltant de 250 persones es van ajuntar 
a la plaça de la Vila des d'abans de les sis 
de la tarda fins passades les 9 de la nit, 
quan amb unes copes de cava i uns talls 
de coca es va donar per acabat l'aplec.
 Per commemorar la xifra rodona l'Agru-
pació Sardanista de Palau va preparar un 
repertori de 17 sardanes força animades 
que van ser molt celebrades per tots els 
assistents. Es va organitzar també un 
concurs de colles improvisades, que va 
comptar amb la participació de set grups. 
El plat fort, però, va ser l'estrena de la sar-
dana que el mestre Carles Santiago havia 
compost expressament per aquesta ce-
lebració. Els músics de les dues cobles 
convidades van ser els encarregats de to-
car per primer cop en públic els acords de 
la sardana titulada 'Aplec de Palau-solità i 
Plegamans'. En declaracions a RadioPa-
lau, el mateix Santiago, va reconèixer que 
havia procurat fer una sardana "airosa i 
balladora". 
 Aquest ha estat el segon cop que 
l'aplec l'organitzada en solitari per l'agru-
pació de PsiP, ja que fins ara s'havia fet 
conjuntament amb Caldes de Montbui, i 

abans també amb Sentmenat. 
 També com a part de la celebració 
d'aquests 40 anys l'Agrupació va con-
vidar el dissabte a l'Esbart Dansaire de 
Rubí, que va actuar al teatre de la Vila (foto 
inferior). L'entitat vallesana va presentar 
un cos de ball integrat per ballarins força 
joves que van representar un extraordinari 
repertori de balls populars, amb una po-
sada en escena i un vestuari excel·lent-
ment treballats. No en va, l'esbart de Rubí 
és un dels més prestigiosos de Catalunya.

Cap de setmana d'àpats solidaris

Segar a cop de falç

El piano del prestigios 
concurs 'Maria Canals' 
visita la plaça de la Vila

El Fora Estocs torna a 
treure gangues al càrrer

PsiP celebra els 40 anys del seu aplec

AECC I CÀRITAS 

TRADICIONS

SARDANES
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26a NIT DEL TREN AL PARC DE L'HOSTAL DEL FUM

El dissabte 15 de juny es va celebrar la 26a Nit del Tren, la festa principal de l'Associació Cultural Amics del Ferrocarril. En aquesta jornada de portes obertes, el soroll de les locomotores envaeix el parc de l’Hostal del Fum. L’entitat fa circular els seus trens de forma gratuï-
ta pels qui vulguin recórrer aquest indret natural a bord de trens elèctrics, hidràulics i de vapor i amb l'afegit de fer-ho de nit. També es va celebrar el tradicional sopar a l’aire lliure amenitzat per una banda de música. (FOTO: ARTS&FOTO)
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Primera trobada d'empresaris 
de l'Eix Riera de Caldes

NEGOCIS REIVINDICACIÓ

Una quarantena d'empreses van parti-
cipar en la primera Trobada d'Intercanvi 
Empresarial Km 0 organitzada per l'Asso-
ciació de Municipis de l'Eix Riera de Cal-
des (AMERC). L'encontre va tenir lloc a les 
instal·lacions del Centre de Negocis Can 
Gavarra, de Polinyà, i tenia com a objectiu 
potenciar l'intercanvi de serveis i expe-
riències entre els empresaris i empresàries 
ubicats en l'eix de la Riera, és a dir, d'em-
preses.i indústries dels municipis de Cal-
des de Montbui, Polinyà, Sentmenat, La 
Llagosta, Santa Perpètua de 
la Moguda i Palau-solità i 
Plegamans.

Del total de 42 
firmes que hi van 
confirmar assis-
tència n'hi havia 7 
de PsiP: l'empresa 
de teixits Ravial; Di-
sevil Vins, dedicada 
a la venda de licors per 
internet; Margarita Bosch, indústries càr-
niques; Arvitec, extrusió de plàstics; Ma-
pfre, assegurances; Eva Fernàndez, fo-
tografia; i el Palau Informatiu, que també 
va presentar la capçalera als empresaris 
assistents. Santa Perpètua i Sentmenat, 
amb 9 empreses cadascun, eren els mu-
nicipis més representats. Hi havia 8 firmes 
de Caldes de Montbui, 7 de Polinyà i 2 de 
La Llagosta.

La jornada va durar tot el matí, des de 
les 10.00 fins a les 13.30 hores i es va 
dividir en dues parts. La primera part, un 
cop feta la salutació per part de l'alcal-
de de Polinyà, Javier Silva, va servir per 
presentar als assistents el portal web de 
l'AMERC. Aquest espai virtual (https://

portal.rieradecaldes.com) pretén ser un 
punt de trobada de totes les indústries i 
serveis que operen en aquest eix geogrà-
fic. A partir d'un directori, alimentat per les 
mateixes empreses, els responsables del 
servei volen estructurar ofertes i serveis 
transversals amb l'objectiu de treure profit 
de la proximitat i els avantatges que pot 
suposar això per aquelles empreses que 
decideixen operar en aquest entorn.

La segona part de la trobada va ser més 
pràctica i profitosa pels presents. Organit-

zats en taules de sis persones 
cadascuna, els diferents 

empresaris presenta-
ven la seva activitat a 
la resta de membres 
de la taula, i durant 
30 minuts intercan-
viaven experiències, 

necessitats i punts 
de vista sobre els ser-

veis de cadascun. Un cop 
transcorreguts els 30 minuts els assistents 
canviaven de taula. Aquest exercici es va 
repetir tres cops, de manera que gairebé 
tothom va tenir ocasió de conèixer tothom 
i fer-se una idea de possibles negocis o 
col·laboracions. Finalment, un refrigeri 
a peu dret va servir per acabar de lligar 
aquells contactes més interessants i pro-
gramar cites futures.

Els organitzadors, que van considerar 
exitosa la trobada, tenen intenció de re-
petir-la i de fer-la itinerant pels diferents 
municipis que integren l'AMERC. Així 
doncs, caldrà estar atents als comunicats 
de Palau Avança, que en el cas de PsiP és 
l'entitat que coordina l'activitat de l'eix al 
nostre municipi.

SANTI LUMBRERAS.- El passat dia 2 de 
juny va tenir lloc a la plaça de la Sarda-
na, a les 11 del matí, un acte en suport 
dels joves d'Altsasu i dels seus familiars, 
que segueixen reivindicant la seva inno-
cència i la injustícia del cas. L'acte va ser 
presentat per Norbert Froufe i va comptar 
amb la presència d'Edurne Goicoexea, 
del col·lectiu Altsasu Gurasoak, i d'alguns 
dels familiars dels joves empresonats. 
  També van participar Roger Espanyol, 
el jove que va perdre un ull pel tret d'una 
la bala de goma l'1-O de 2017 i Edu Gar-
zón, encausat dels #9MésALledoners.
L'acte va estar organitzat pel grup de su-
port als 24TSJC de Palau-solità i Plega-
mans, amb el suport de Taula x la Demo-
cràcia i del Casal la Revolta i va comptar 
amb el suport de tots els partits indepen-
dentistes del poble. A part d'actualitzar la 
informació sobre el cas, els organitzadors 
van dur a terme una col·lecta per aconse-
guir fons pel col·lectiu d'Altsasu.
  Com és sabut, el mateix Norbert Froufe 
ha estat detingut i encausat per negar-se 
a declarar davant del jutge pels fets del 27 

de setembre passat, pels quals se l'impu-
ten delictes de desobediència i resistèn-
cia per haver desatès l'ordre dels Mossos 
d'Esquadra de desallotjar l'entrada de la 
seu del TSJC. En aquella ocasió unes 100 
persones van asseure's a les escales del  
Palau de Justícia. L'objectiu de la protesta 
era denunciar la desproporcionada petició 
fiscal, amb penes de fins a 2 anys de pre-
só, per a 13 de les 14 persones detingu-
des en una acció idèntica que havia tingut 
lloc el 23 de febrer del mateix any.

Acte de suport als 
joves d'Altsasu i 
als seus familiars
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Flamenc i 
zumba en el fi 
de curs del 
CC Andaluz

Ballades a la 
fresca

Comencen els 
preparatius de 
l'exposició anual

CULTURA POPULARSARDANES 

PESSEBRISTES

DONES PER LES DONES

Els socis i amics del Centro Cultural An-
daluz de Palau van gaudir del talent de les 
seves coles de ball en la festa de fi de curs 
que van celebrar el dissabte 15 de juny 
al Teatre de la Vila. Des de les 21.30 fins 
a gairebé les 23 hores els quatre grups 
de flamenc i el de zumba que té aquest 
centre cultural van interpretar les diferents 
coreografies que han anat assajant durant 
tot l'any. 

Posteriorment una bona part dels assis-
tents va fer un petit ressopó a la sala po-
livalent. Es va donar la circumstància que 
a aquesta festa hi va assistir Oriol Lozano, 
el nou alcalde de PsiP, en el que era el seu 
primer acte oficial. Lozano va ser rebut 
pel president del CCA, Alfonso González, 
que el va convidar a dir unes paraules als 
assistents.

Amb l'estiu arriben les Sardanes a la Fres-
ca arreu de Catalunya. En el nostre poble 
l'Agrupació Sardanista de Palau-solità i 
Plegamans celebrará dues ballades el 
mes de juliol. La primera el dia 2, amb la 
cobla Ciutat de Girona, a Can Falguera. 
L'altra, el dia 16, amb la cobla Jovenívola 
de Sabadell, a la plaça de la Vila. Amb-
dues comencen a les 21.30. 
  El mes d'agost hi haurà nomès una ba-
llada el dijous dia 22, amb la cobla Ciu-
tat de Terrassa. Sempre es fan al vespre 
que és quan fa menys calor i la gent pot 
gaudir-ne mes, després d'un dia de feina. 
Les dues ballades es faran en dimarts, ja 
que la resta de dies se celebren també 
ballades als pobles dels voltans (dilluns a 
Olesa de Montserrat, dimecres a Tiana, 
dijous a Castellar del Vallès i divendres a 
molts pobles de Catalunya.

Després de la primera part d'aquesta 
temporada en què han aconseguit unes 
importants millores per a la casa de Can 
Malla, l'Associació de Pessebristes de 
PsiP encara els preparatius de l'exposició 
anual de diorames, la que serà la 37. En 
aquesta exposició hi presentaran força 
novetats, especialment en el pis superior 
on s'instal·larà un diorama de grans di-
mensions que ocuparà tota una sala.
  En el vestíbul hi exposaran la Catalun-
ya en Miniatura que va guarnir la carrossa 
de Sant Isidre de l'Associació. També s'hi 
podran veure tres nous diorames inspirats 
en el personatge de còmic Massagran. 
Per tots aquells que vulguin provar de fer 
pessebres, l'Associació posa en marxa, 
com cada any, el curset de l'Escola de 
Pessebrisme. 
  El taller, que es fa a Can Malla els diven-
dres a la tarda de les 17,30 a les 20 en 
dos grups d'adults i de nens, començarà 
el 13 de setembre i durarà fins al 29 de 
novembre. El preu del curset és de 18 € 
pels socis i 25 € pels no socis. La quota 
anual de l'Associació és 12 € (familiar).

L'Associació Dones per les Dones va celebrar el fi de curs el 18 de juny amb un 
berenar que va comptar amb la presència de la majoria de socies. Prèviament, com 
a darrera activitat de la temporada, l'Associació va programar una sortida al Poble 
Espanyol i al centre comercial Les Arenes (a la foto). 

NIT DE POP-ROCK A LA FRESCA

Diumenge, 7 de juliol
a les 20.00 h a la plaça de la Vila

a càrrec de la Banda de Música del Prat de Llobregat

organitza                                col·labora
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Juliol 2019 - Número 315
L’informatiu dels Palauencs

http://palausolitaplegamans.socialistes.cat

28 de juny
Dia Internacional 

de l’Orgull LGBTIQ+

Estimis a qui estimis, 
et sentis com  et sentis, 

fes-ho amb orgull! 

Deixem l’Ajuntament com ens agradaria trobar-lo (2):    
amb projectes en marxa i preparats per executar-los
Finalitzat el mandat aquest mes de juny, abandonem el govern municipal com ens agradaria trobar-lo: 
amb projectes en marxa i preparats per poder executar-los com nous parcs infantils, nous espais públics i 
intervencions a barris de tota la vila.

Parc amb tobogans al 
Parc de l’Hostal del Fum. 
Pressupost: 120.000€
Inici obres: Desembre 2019

Nou Parc Infantil a Can 
Riera (C/ del Vent). 
Pressupost: 81.622€
Inici obres: Setembre 2019

Projecte Parc Infantil 
plaça Doctor Robert  
Pressupost: 127.338€
Inici obres: Juliol 2019

Nova Plaça al Mas Pla 
amb pàrquing. 
Pressupost: 227.847€
Inici obres: Juny 2019

Parc Infantil a la Masia de  
Can Falguera  
Pressupost:  30.498€
Inici obres: Juliol 2019

Espai d’esbarjo per a 
gossos a La Pineda. 
Pressupost: 45.166€
Inici obres: Setembre 2019

-Com va sorgir la idea de la sèrie? 
Natàlia Boadas: Va sorgir una 
tarda en el bar de la universi-
tat Pompeu Fabra. Nosaltres 
érem quatre amigues i com-
panyes de classe que vam 
decidir fer el Treball de Final de 
Grau juntes i, parlant dels te-
mes que ens agradaria tractar 
i que no havíem vist a la ficció 
fins ara, ens vam adonar que 
totes quatre volíem parlar de 
l’amistat, del paper de la noia 
en l’adolescència i de totes 
aquelles coses que nosaltres, 
com a adolescents, no havíem 
vist en les sèries que miràvem.

-Com ha estat el procés per tirar 
endavant la sèrie des que vau 
acabar el TFG i fins a l’estrena de 
la sèrie en prime time a TV3?
N.B.: Ha estat un procés molt 
llarg on ens ha acompanyat 
moltíssima gent. En sortir de 
la universitat, nosaltres ens 
vam presentar en el 'pitching' 
del Clúster Audiovisual de 
Catalunya, un espai que té la 
voluntat  d’unir les universitats 
i la indústria. Allà el projecte 
va despertar l'interès de les 
productores i, sobretot, d’en 
Joan Sol (coordinador de con-
tinguts de ficció de TV3). A 
partir d’aquell moment es van 
començar a posar en contacte 
amb nosaltres diverses pro-
ductores  fins que vam trobar 
Brutal Media, amb la que ens 
vam sentir més còmodes.

- A qui dóna veu ‘Les del hoquei’? 

Quins personatges i trames ens 
hi trobem?
Marta Grau: Trobarem moltes 
trames tant de gent jove com 
de gent adulta, però, eminent-
ment vol donar veu a personat-
ges femenins joves, que són 
els que trobàvem a faltar avui 
dia a la televisió, i evidentment, 
donar veu a tota una genera-
ció: els famosos ja postmille-
nials, que tenen una nova ma-
nera de relacionar-se, de fer, 
però que, al final, no estan tan 

lluny de tots els adolescents 
de sempre. Però, sobretot, veu 
a la dona i al col·lectiu LGTBI, 
donant un nou marc i una nova 
mirada a la ficció televisiva.

-‘Les de l'hoquei’ es declara una 
sèrie “femenina i feminista”. Com 
queda plasmat això a la pantalla? 
M.G.: En primer lloc, aportant 
aquesta mirada femenina a 
partir de les protagonistes, 
que, justament, són dones. No 
passa gaire sovint que tot el 
protagonisme el porti el gènere 
femení i això també és gràcies 
al fet que tot l’equip de guió 
som dones. Això ha fet que, 
d’alguna manera, parlem de 
nosaltres, del nostre món, de 
la nostra mirada... que és una 

cosa que realment trobem a 
faltar a la ficció televisiva. Ales-
hores, és feminista, també, en 
el sentit que la dona s’autorea-
litza per si mateixa, no necessi-
ta l’home ni la relació amb l’ho-
me és essencial per aquesta 
recerca de la pròpia identitat.
M.G.: D’alguna manera, el femi-
nisme no és unívoc; té moltes 
veus i moltes maneres d’en-
tendre’l i, realment, com diu 
la Natàlia, jo crec que això ha 
quedat plasmat a la pantalla.

-Una altra de les claus de la sèrie 
és l’esport; concretament un es-
port minoritari com és l’hoquei. 
N.B.: L’hoquei ha estat el punt 
clau d’unió de totes les pro-
tagonistes. En el moment que 
vam crear la sèrie ja volíem 
que totes les protagonistes 
fossin molt diferents entre elles 
però que tinguessin un objec-
tiu comú, que fos salvar al seu 
equip d’hoquei. L’esport tam-
bé ens ajuda a donar visibilitat 
a tota una sèrie de noies que 
són esportistes i que sovint es-
tan molt estigmatitzades.

-Els creadors teniu el poder de 
donar visibilitat i normalitzar no-
ves tendències. Com heu treba-
llat, això, a la sèrie?

M.G.: Simplement generant un 
univers on les coses estan nor-
malitzades. Per exemple, amb 
l’homosexualitat o la bisexua-
litat; no en fem tema, no és 
“ara descobreixo que sóc ho-
mosexual i ho haig de dir” sinó 
que és un fet. Tractar les co-
ses des d’una mirada, diguem, 
“normal”, com la vida mateixa, 
fa que creem un imaginari on la 
gent es pugui identificar.

-En alguns mitjans se us assen-
yalava com la sèrie hereva de 
‘Merlí’, un dels grans èxits de 
TV3, i Netflix l’estrenarà a nivell 
mundial. Com ho valoreu? 
N.B.: Estem molt contentes i 
orgulloses de què la sèrie si-
gui prime time a TV3 i de què 
s’emeti a Netflix; és un somni 
fet realitat que totes aquestes 
coses que hem estat creant i 
que hem estat escrivint durant 
tant de temps arribin al màxim 
de gent possible.
M.G.: Esperem que tingui un 
llarg recorregut; de fet, és una 
sèrie que no està pensada per 
ser només d’una temporada, o 
sigui, queda en alça al final de 
la primera.  Esperem que TV3 
aposti per una segona (i fins 
i tot una tercera) temporada 
perquè creiem que és una fic-
ció necessària. I també, veient 
l’èxit que ha tingut 'Merlí', 
creiem que ara mateix a Netflix 
hi ha un target juvenil, que real-
ment està funcionant molt bé i 
que ‘Les de l’hoquei’ hi pot en-
caixar molt bé.

text: Júlia SOlé / clack | fOtO: pOl alfageme / clack

NATÀLIA BOADAS I MARTA GRAU  - GUIONISTES DE ‘LES DE L’HOQUEI’

‘Les de l’hoquei’ és la recent aposta de ficció televisiva de TV3 
protagonitzada per set noies adolescents que lluitaran per 
salvar el seu equip d’hoquei. Nascuda com un projecte de 
treball de final de grau de la Universitat Pompeu Fabra i pro-
duïda per Brutal Media, la sèrie és obra d’un equip de guió 
format exclusivament per dones.

Tot l'equip de guionistes al complet (de dreta a esquerra): Natàlia Boadas, Ona 
Anglada, Marta Vivet, Marta Grau i Laura Azemar

“Que la sèrie sigui 
prime time a TV3 és un 
somni fet realitat”

“Volíem parlar de l’amistat, del paper de la 
noia en l’adolescència i de totes aquelles 
coses que nosaltres, com a adolescents, 
no havíem vist en les sèries que miràvem.”
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Un país de les meravelles amb dues Alícies

El 'playback' de 'La Gresca'

Valentí Maymó i el 
dia de la memòria

Tot té un preu, però...
quin és el teu?  

TEATRE 

MUSICAL 

POESIA 

TEATRE

El dijous 30 de maig,  els alumnes de 
l'IES Ramon Casas i Carbó que realitzen 
l'activitat extraescolar de teatre, van re-
presentar al teatre de la vila l'obra 'Alícia'. 
Es tracta d'una adaptació lliure del conte 
'Alícia al país de les meravelles', de Lewis 
Carroll. Sota la direcció de Daniel Monte-
rrosso; els alumnes van prendre com a 
punt de partida el text del conte per crear 
una versió teatral. Durant el curs van estar 
treballant en la selecció i l'adaptació de 
les parts del conte que més els han mo-
tivat a representar; entre tots han acordat 
quines parts interpretar i com fer-ho. Com 

a resultat, els espectadors van assistir a 
una representació molt completa i plena 
de sorpreses. Des de l'aparició de dues 
Alícies fins actuacions musicals i diverses 
coreografies. A més tot ambientat per una 
escenografia creada pels alumnes del ba-
txillerat artístic del mateix institut.
 Cal valorar molt positivament la tasca 
realitzada per Girem, perquè aquests jo-
ves actors hagin pogut mostrar les seves 
qualitats en les representacions. S'han fet 
sessions destinades als seus companys 
d'institut i una oberta a tot el poble que va 
ser un èxit d'assistència.

SANTI LUMBRERAS .- El 2 de juny, al tea-
tre de la Vila, el Grup La Gresca del Ca-
sal d'Avis va presentar un nou espectacle 
d'Antologia de la Sarsuela, cançó catalana 
i espanyola. L'espectacle, el segon d'en-
guany, va estar presentat per Montserrat 
Delàs, que va anar presentant les diverses 
peces de l'espectacle, algunes cantades 
amb el cor com, Eres tu o Las Espigado-
ras; duets, com Paraules d'amor i Quizás, 
quizás; i la resta, una dotzena de cançons 
a càrrec de cantants solistes. Van ser un 
total de 20 peces que els integrants del 
grup van interpretar en 'playback', amb 

una sincronització excel·lent.
Els membres de l'Agrupació Sardanista 
va complimentar l'espectacle ballant dues 
sardanes. Va tancar l'espectacle, el cor, 
acompanyant a Mercè Casares i Salvador 
amb la peça Brindis de l'òpera La Travia-
ta, brindis que va tenir lloc a l'escenari i 
del que va participar el públic assistent.
La Gresca, format per sis veus femenines 
i una masculina, vol ampliar el seu l'elenc, 
pel que conviden a tothom que vulgui a 
unir-se al grup. Els interessats poden di-
rigir-se al Teatre de la Vila els dimarts i di-
jous a les 17,30, a partir de setembre.

SANTI LUMBRERAS .- El dimecres 12 de juny 
es va celebrar a l’església de Santa Maria 
de Palau-solità l’aniversari de la mort de 
Mossèn Cinto Verdaguer (10 de juny de 
1902 a Vallvidrera). Aquesta activitat anual 
homenatja als defensors de la llengua ca-
talana al llarg de la història. L’Agrupació 
Sardanista, després del repicó de campa-
nes, va presentar l’espectacle Camins del 
Paradís, on el rapsode i tenorista Valentí 
Maymó recrea moments de la vida de Ver-
daguer i recita alguns dels seus poemes.
 L’espectacle començà amb l’arribada 
del poeta al paradís, un cop mort. Allà, 
buscant la mare, que li va ensenyar les 
cançons de la infantesa, es proposa fer-se 
sentir amb la cançó Paradís, que interpre-
ta a la tenora. La dramatúrgia de Jordi 
Lara et porta per aquest viatge biogràfic 
i literari de gran intensitat. L’acte va estar 
presentat pel rapsoda Ramon Ferran-To-
losa que també va recitar uns poemes, 
així com Alfons Parés, Nuria Solà i Mercè 
Casares amb Salvador Rimbau.

Una entrevista de feina que porta als 
entrevistats als límits de l'ètica i la moral 
per tal de competir entre ells i quedar-se 
amb un exclusiu lloc de treball. Aquest és 
el punt de partida de l'obra que el grup 
Safareig, del Taller de les Arts, va interpre-
tar 31 de maig al teatre de la vila. 
 El muntatge fa un gir inesperat quan un 
dels candidats se sotmet a una prova un 
pèl sàdica per seguir endavant amb l'en-
trevista. L'obra té un to d'humor però no 

per això deixa de plantejar qüestions de 
fons que fan pensar als espectadors i que 
fan entendre el títol. Què estem disposats 
a fer per aconseguir els nostres objectius 
personals?

PROVEÏDOR EXCLUSIU 
PER A CATALUNYA

EINES 
MANUALS

IL·LUMINACIÓ I 
ELECTRICITAT

AIGUAJARDÍ

EINES 
ELÈCTRIQUES

ADHESIUSPARAMENT 
DE LA LLAR

F à b r e g a s
LA TEVA FERRETERIA A PALAU

C/Sant Miquel, 25
08184  Palau-solità i P.  
T. 934 611 645
Joamir67@yahoo.es

De dilluns a divendres:
09.30 a13.30 - 16.30 a 20.00

Dissabte: 09.00 a 13.30
Diumenge: 10.00 a 13.00
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L'èxit de l'esport femení al nostre poble va 
tenir el divendres 7 de juny la seva expres-
sió més popular. Pujades damunt de les 
seves carrosses, les reines de l'OKLligaF 
van passejar la segona lliga aconseguida 
pel Generali HC Palau l'Hoquei pel pas-
seig de la Carrerada fins a la plaça de la 
Vila. No eren les úniques homenatjades, 
les acompanyaven les noies del segon 
equip femení del HC Palau, campiones de 
la Lliga Nacional catalana, i les campiones 

de Catalunya infantil de futbol sala femení 
del CFS Palau. 
 La rua va arrancar cap a dos quarts de 
nou, tan bon punt van arribar les jugado-
res del primer equip del HC Palau que es-
taven entrenant al CAR amb la selecció 
nacional espanyola. En la primera carros-
sa i saltaven i ballaven les de l'hoquei. En 
la segona, reien, cridaven i cantaven les 
del futbol sala. Al seu voltant, amics, fami-
liars, seguidors i gent del poble en general 

van seguir el recorregut des de la zona 
esportiva fins a la plaça de la Vila. En el 
trajecte, les gralles del Ramat, els timbals 
dels Tabalauencs, els balls dels gegants 
de PsiP, les coreografies dels balls de Gi-
tanes, el foc dels Deixebles del Dimoni de 
la Pedra Llarga i la sardana de les cam-
piones de l'Agrupació Sardanista de Pa-
lau-solità i Plegamans van fer la festa més 
grossa encara. 
 A l'Ajuntament, totes les campiones van 
ser rebudes per l'alcaldessa en funcions, 
Teresa Padrós, i pel regidor d'Esport en 
funcions Miquel Rovira i per altres mem-
bres del govern municipal. Mentre a l'in-
terior les autoritats els hi feien els honors, 

a la plaça s'assajaven càntics i crits d'eu-
fòria per rebre la sortida dels tres equips 
al balcó del consistori. El poble va retre un 
merescut homenatge a l'esforç i al corat-
ge d'aquests jugadores que representen 
la força i la bona salut de l'esport femení a 
la nostra vila. 
 Ara, un cop celebrada la festa de les 
tres lligues, caldrà estar atents a l'equip 
del CFS Palau, que disputarà el Campio-
nat d'Espanya a Madrid. I, com no, seguir 
de ben a prop a les quatre jugadores del 
Generalli HC Palau que han estat selec-
cionades per l'equip nacional d'Espanya 
per jugar el mundial que és disputa aquest 
mes de juliol a Barcelona.

La festa de les tres lligues
RUA DE CEL·LEBRACIÓ

1r Classificat - Línies i formes
Joan Suñé

2n Classificat - Colores en el viento
Óscar Fillola

LLIGA FOTOGRÀFICA ARTS & FOTO Tema de maig - Abstracte Tema de juny - Rodó

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

L’art abstracte és una forma d’ex-
pressió artística que prescindeix de 
tota figuració i proposa una nova 
realitat distinta a la natural. Utilitza 
un llenguatge visual de forma, co-
lor i línia per crear una composició 
que pot existir  amb indepèndencia 
de referències visuals del món real..

Aquest mes el tema de la lliga és 
“Rodó”. Es tractava de crear foto-
grafies on l’element principal era 
rodó, i amb aquesta condició en 
ment s’ha jugat amb formes i colors, 
s’han utilitzat rodones naturals i 
d’altres s’han creat amb llum, llar-
gues exposicions o imaginació.

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

3r Classificat - Incompatibilitat
Joan M. Guimerà

4t Classificat - Abstracte
Albert Deulofeu

Col·laboren

4a Classificada - El ball de la baldufa
Adelheid de Boulle

1r Classificat 
- Cítric
Pedro

Mohedano

2n Classificat - Energia
Joan M. Guimerà

3r Classificat - Relliscant
Chus Lobato

4a Classificada - Gira flor
Adelheid de Boulle

5é Classificat - Gotes
Manuel Buisan

TROBADA POPULAR

L'Associació de Cabres i Vaques, el Cen-
tre Excursionista, el Club Atlètic i l'Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans van 
organitzar el dissabte 1 de juny la 4a Ca-
minada Nocturna Popular de Palau-solità i 
Plegamans. La convocatòria va ser tot un 
èxit, amb 600 caminants, fins al punt que 
aquest esdeveniment es pot considerar 
ja una fita consolidada en el calendari de 
l'esport popular del nostre poble. 
  Els assistents, que havien de pagar un 
tiquet de 5 € si un cop acabada la cursa 
volien gaudir de la botifarrada que tanca-
va la caminada, van sortir cap a les 21.00 
hores de la pista coberta. Abans, però, 
se'ls va aprovisionar amb una pasta, una 
ampolla d'aigua i una llum fluorescent. 
Des d'allà, encara amb llum de dia, van 
encarar un trajecte de 7,5 quilòmetres, 
molt suau de pendent (només 157 me-
tres de desnivell), que els va portar fins als 
boscos de l'altra banda de la variant. 
  La ruta tenia una durada aproximada 

d'una hora i tres quarts, tot depenent de 
la marxa que portes cadascú. A mig camí, 
un cop ja dins del bosc i amb nit tancada, 
un punt d'avituallament amb fruita i begu-
da, va permetre encarar els pendents que 
pujaven fins al castell de Plegamans amb 
les forces suficients. La baixada cap al 
pavelló es va fer travessant els jardins de 
Can Folch, un detall molt agraït per tots 
els participants, que van poder gaudir 
d'aquell indret a la llum de la lluna.

La 4a caminada 
nocturna reuneix 
600 caminants
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TERRENO en Can Falguera de 390 m. 
Bien situado.  100.000€ 

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

CASA en Palau. Cuatro vientos. Buen 
estado. 295.000€ 

CASA en Palau, cerca del Condis. Para 
2 familias. 240.000€ 

FINCA RÚSTICA  de 5.500 m. en 
Palau. 49.000€ 

CASA en Palau, con piscina. Para 
entrar a vivir.  260.000€ 

CASA EN PALAU 250 m2. 6 hab. 3 
baños. Buen estado. 298.000€ 

CASA en La Sagrera. 250 m2. 4 hab. 
dobles, 2 baños, jardín.  299.000 € 

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

| Portes lacades | Tablilla de sucupira

EXPERTS EN TARIMES 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 + IVA

instal·lat

URGE

Els corredors del Club Atlètic Palau han 
afrontat tota mena de reptes que els han 
portat arreu de Catalunya i Espanya. Des 
de la XI Mitja Marató de Formentera en 
la que van participar la Sandra i en Joa-
quín, a la VII Cursa DIR Guàrdia Urbana 
Diagonal, on el Ramón, la Montse i l'An-
tonio van participar aconseguint les seves 
millors marques en curses de 10 ki lòme-
tres, passant per Campelles a la "Batega 

el Bac" on la Sònia, en Xavi, la Mati i en 
Rafa van participar en unes duríssimes 
curses on la neu i el fang van ser grans 
protagonistes. 
 El CA Palau també va tenir representa-
ció a Igualada, a la Cursa que organitza 
Rac1, on l'Oscar va participar en aquesta 
multitudinària cursa de 5 kilòmetres. Al-
tres curses on el club va ser present han 
estat el Trail Roda de Berà, on en Xavi i 

la Sònia van deixar en molt bona posició 
l'escut del club palauenc, i a la 7a Cursa 
de la Font del Dimoni a la veïna Caldes de 
Montbui, on van participar l'Oscar, la Mati 
i en Rafa. Una menció especial mereix la 
participació de la Kiara i la Rocío a la cur-
sa de Prebenjamins que organitzaven allà 
mateix, on aquets atletes del planter van 
acabar 1a i 2a respectivament, portant a 
Palau una medalla cadascun i un bonic 
trofeu per les posicions obtingudes a la 
cursa. Destacar també la 5a posició a la 
seva categoria que va fer la Carme a la 
cursa de la Campana a Vacarisses.
 En el vessant no competitiva, destacar 
la sortida fins al Pic del Vent o el Farell 
en un bonic matí de germanor per gau-
dir de la natura, la bona companyia i d'un 
merescut refrigeri als peus del Castell de 
Sentmenat. Posteriorment es va orga-
nitzar una altra sortida on, des de Mura, 
es va fer cim a la Mola i seguidament al 
Montcau, 13 kilòmetres de muntanya que 
van acabar d'amanir un bon diumenge (a 
la foto).
 Com cada any el Club Atlètic Palau ha 
col·laborat activament en la Milla Urbana 
de Sant Pere, disputada el diumenge 30 
de juny. Com també participarà i col·labo-
rarà a la 39a Cursa Maria Victor del pròxim 
1 de setembre, a la qual ja estan obertes 
les inscripcions. Si esteu interessants a 
participar-hi o simplement voleu assaben-
tar-vos de totes les novetats d'enguany, 
seguiu l'Instagram del Club Atlètic Palau: 
@atleticpalau.

El camp municipal Francesc Serracanta 
va ser la seu, per segona vegada, del tor-
neig que va enfrontar els principals equips 
benjamins del futbol català. El FC Palau, 
club impulsor i organitzador, l'ha batejat 
com a MiniChampions Benjamí. En l'edi-
ció d'aquest any, celebrada el dissabte 22 
de juny, hi van participar 12 clubs. 
 El torneig va començar a dos quarts de 
10 del matí i es va allargar fins a les 4 de 
la tarda, hora en què va acabar la final. 
El camp principal de l'estadi es va dividir 
en dues parts per poder acollir simultània-
ment dos partits, que eren de 20 minuts 
de durada. 
 Dividits en dos grups, els nois es van 
enfrontar en una primera fase de classifi-

cació, jugant un partit amb cadascun de 
la resta de clubs del grup. Els dos primers 
de cada grup es classificaven per semifi-
nals, enfrontant-se en un quadre creuat, el 
primer d'un grup contra el segon de l'al-
tre. Dels guanyadors d'aquests dos par-
tits en van sortir els dos finalistes, i els que 
disputaven el tercer i quart lloc. 

 El guanyador va ser el C.F Montañesa 
que es va imposar al APA Poble Sec en la 
final. FC Ametlla Vallès i Escola Futbol Sa-
badell van disputar la final de consolació, 
quedant tercer i quart respectivament. Els 
benjamins del FC Palau van fer un bon pa-
per i es van quedar a les portes d'entrar al 
quadre de finalistes.

FC Palau organitza 
la II Minichampions 
de Benjamí

FUTBOL

Molta presència del CA Palau 
arreu de Catalunya

ATLETISME

     

NO TANQUEM A L'AGOST
 APROFITEU PER ANUNCIAR ALS VOSTRES 
CLIENTS ELS VOSTRE HORARI D'ESTIU O 

LES VOSTRES VACANCES
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Aquest any hem tingut una primavera amb un temps 
molt variable, però "com quin dia passa any empeny" ja 
hem arribat a l'estiu. Sense deixar de banda les nostres 
activitats habituals, hem aprofitat totes les ocasions per 
gaudir plegats. Durant aquest temps hem fet moltes co-
ses. Viure a Residencial Palau és estar immers en múlti-
ples activitats. No tenim temps d'avorrir-nos!
Un dels leitmotivs de Residencial Palau és tenir cura del 
benestar integral dels nostres residents. Una part im-
portant per aconseguir un estat de felicitat és el benes-
tar físic i per aconseguir-ho és molt important l'exercici. 
Sigui de forma individual o col·lectiva, a Residencial 
Palau ens mantenim en forma #envellimentactiu.

Però també cultivem l'esperit i ens agrada gaudir de la 
música. Hem tingut l'actuació de la nostra benvolguda 
Elvira. L'Elvira ens va obsequiar amb les seves cançons 
d'ahir i d'avui #musicasempre.
I hem continuat amb la col·laboració periòdica amb 
Ràdio Palau. La Raquel ha conduït la tertúlia amb els 
nostres residents, en aquesta ocasió hem parlat de la 
natura. Hem debatut sobre la cura del medi ambient, 
hem recordat sensacions i sentiments a on ens trans-
porta la natura i hem rememorat anècdotes de la nostra 
joventut.
I també hem fet un taller sobre cuina vegana i hem 
après a cuinar una pizza vegetal. Que bona que estava!

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

A Residencial Palau vivim la vida intensament

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

DoNem lA beNvINgUDA A l'eSTIU

ACTuALITAT RESIDENCIAL PALAu
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El pavelló Maria Víctor va ser l'escenari 
dels dos partits finals de la Copa Catalun-
ya de bàsquet en cadira de rodes, orga-
nitzat per la Federació Catalana d'Esports 
de Persones amb Discapacitat Física. A 
les 16.00 del diumenge 2 de juny es van 
enfrontar el MIFAS Valida Sin Barreras 
contra el Barça-UNES, que es disputaven 
el tercer i quart lloc. Es va imposar el se-
gon per 40 a 22. 
 A les 18.00 es va jugar la final, que dispu-
taven el CE Costa Daurada i el CE Global 
Bakset UAB. L'equip tarragoní va domi-
nar gairebé tot el partit. La formació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona tenia 
baixes sensibles i només va aconseguir 
acostar-se al marcador en els minuts fi-
nals.. Finalment, el Costa Daurada es va 
proclamar campió amb un marcador de 

58 a 54. L'ACB Palau va ser l'amfitrió 
d'aquesta final que va permetre a molts 
palauencs gaudir en directe d'una modali-
tat d'esport adaptat força dinàmica i molt 
interessant de veure.

El dissabte 15 de juny, a la platja del Coco 
de Badalona va tenir lloc l'esdeveniment 
de Nogiland que des de fa anys és un 
dels esdeveniments de BJJ Gi i no Gi més 
importants de Catalunya. Aquest concurs 
compta amb el patrocini de l'Ajuntament 
de Badalona i la col·laboració de l'Emis-
sora de Ràdio Europa FM, que va ser 
l'encarregada de la Música durant tot el 
campionat.
 El lluitador palauenc Liam Arjona va fer 
un gran campionat, emportant-se l'or en 
la categoria Cinta Blava - 67,5 kg. Liam va 
guanyar tots els seus combats per finalit-
zació i va demostrar el seu gran moment 
de forma, sobretot tenint en compte que 
lluitava en la categoria absoluta amb tan 
sols 18 anys. La seva germana Jazmin 
Arjona va competir també en BJJ després 
de diversos anys sense fer-ho. Jazmin va 
arribar també a la final de la seva catego-
ria, i només una polèmica decisió arbitral 
la va privar d'obtenir la medalla d'or.
 També competint en l'equip dels lluita-
dors palauencs, Manel Murez va arribar a 
la final de la seva categoria, però una lesió 
a l'esquena li va impedir acabar el combat 
i es va haver de conformar també amb la 
medalla de plata. En últim lloc, però fent 
també un gran paper Maxi va arribar a una 
altra final però va perdre també.

PsiP acull la final 
catalana de bàsquet 
en cadira de rodes 

Or i plata a 
Badalona per dos 
lluitadors palauencs

ESPORT ADAPTAT

LLUITA

El recentment inaugurat skatepark de 
PsiP va ser l'escenari del Campionat 
d'Espanya d'StreetBoard, una modalitat 
de patinatge que es fa sobre la fusta ar-
ticulada. La prova es va celebrar el diu-
menge 16 de juny, i va comptar amb la 
col·laboració de l'Ajuntament i de l'Espai 
Jove L'Escorxador. 
 Hi van participar un total de 12 skaters 
que es van enfrontar de diferents loca-
litats. El palauenc Àlex Villanueva va 
quedar classificat en quarta posició, per 
darrere del Bernat Pomerol (1r), Sergi Ni-
colás (2n) i Coki Troyano (3r). També hi va 
haver premis per a la millor pirueta, Best 
Trick, en argot skater. El mateix guan-
yador del campionat se'n va emportar 

aquest premi en realitzar un 'lipslide' de 
450º.
 La competició va consistir en una pri-
mera ronda classificatòria on cada es-
portista disposava de dues tandes de 45 
segons per fer patinatge lliure, puntuant 
només la millor de les dues tandes. Tam-
bé disposaven de dues opcions per fer 
un Best Trick, puntuant també únicament 
el millor dels dos.
 Els 8 amb la puntuació més alta van 
passar a la ronda final, on van disposar 
de dues tandes més de patinatge i tres 
noves opcions de Best Trick.
 A la foto, participants i organitzadors del 
campionat posant després de l'entrega 
de premis.

StreetBoard de luxe a l'skatepark 
ESPORT URBÀ
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Selmy
vesteix el teu interior

Gran varietat de biquinis i banyadors en totes 
les talles i primeres marques.

Ens trobaràs al centre de Palau-solità i Plegamans, 
al Camí Reial, 162, a 50 metres de l’Ajuntament.

CAPBUSSAT A LES REBAIXES

IVÁN LÓPEZ .- L'ACB Palau finalitza una 
nova temporada, l'última de la junta direc-
tiva presidida pel Raúl López. És el mo-
ment de fer balanç i analitzar com ha anat 
aquest any.
 Els jugadors i jugadores del club han 
realitzat un gran treball i alguns d'ells han 
vist recompensat el seu esforç. El Mini 
Masculí i el Júnior han estat els campions 
de les seves respectives lligues. Aques-
tes victòries suposen una fita històrica pel 
club, ja que mai abans un mateix equip 
havia aconseguit ser líders de la lliga dos 
anys consecutius. Però no només aquests 
dos equips han demostrat un gran nivell i 
una evolució, sinó que els altres equips 
del club, com l'Infantil Masculí va quedar 
en segona posició a la classificació. La 
resta d'equips no han tingut la mateixa 
sort en quant els resultats, però a mesura 
que avançava la temporada l'evolució era 
més que evident.
 Aquesta també ha estat una de les tem-
porades amb més bàsquet, ja que deixant 
de costat la celebració del Torneig Vila de 
Palau, el club ha organitzat unes tecnifica-
cions gratuïtes durant Setmana Santa per 
millorar el nivell dels jugadors. Cal desta-
car que encara queda per concloure el 
casal d'estiu.
 Tot i que els entrenaments van finalit-
zar el 20 de juny, la junta directiva es va 
acomiadar el passat 8 de juny organitzant 
una gran i multitudinària festa de cloenda, 
que va tenir inici a la tarda amb inflables 
d'aigua i va finalitzar a altes hores de la 
matinada amb una festa. Moltes sorpre-
ses, molts regals, focs artificials i un gran 
pastís van ser el més destacat d'aquesta 
cloenda.

Després de 4 anys com a president vull 
agrair a les meves companyes de direc-
tiva tot el que han treballat per poder dur 
a terme aquest projecte que vam iniciar 
junts. Sense la Montse, la Sandra, la 
Merche, la Pili i la Laura, això no hauria 
estat possible. És evident que no podia 
tenir un millor equip. 
 La feina que hem realitzat no hauria 
estat possible si no fos per l’ajuda de 
tots aquells i aquelles que ens han anat 
ajudant, i molt, en aquest període. La 
feina ben feta no només ha estat meva, 
ha estat de tots els que hem treballat 
junts per poder aconseguir el nostre ob-
jectiu; tenir un club diferent. En definiti-
va, crear una segona família.

 No em vull oblidar del cos tècnic i dels 
jugadors i jugadores. Moltes gràcies per 
mostrar a cada partit quin és l’ADN del 
nostre club. Sé que m’hauré equivocat 
en coses, per això aprofito per discul-
par-me si he fet alguna cosa malament.
 Per acabar, m’agradaria destacar que 
hem aconseguit fer-nos una mica més 
visibles, encara que, a vegades, no ens 
han posat les coses fàcils. Després de 
4 anys puc assegurar que hem acon-
seguit el nostre objectiu. Molta sort a la 
nova junta directiva i a tots els que gau-
deixen del bàsquet amb l’ACB Palau.

Raúl López

D'esquerra a dreta: Sandra Hernández, Laura López, Montse Lama, Raul López, Merche Collados i Pili Montañés.

En Marti Puig Sampera (esquerra) i el Toni 
Cerdà Planas han jugat aquest any en 
l'equip cadet del Barça Lassa de futbol 
sala, competint a la divisió d'honor, de la 
que es van proclamar campions guanyant 
tots els partits. El 15 de juny, al pavelló de 
Martorell, van disputar i guanyar també la 
copa Catalunya, apallissant per 0-8 a un 
rival difícil com Les Corts. 
 Com a campions de la lliga catalana el 
Barça Lassa va jugar el campionat d'Es-
panya. Els dos palauencs, amb la resta de 
l'equip, van aconseguir classificar-se per 

la fase final, que es va jugar a Madrid el 
cap de setmana del 22 i 23 de juny. El 
dissabte van jugar la semifinal contra el 
Moprisala Toledo, guanyant (5-4) un partit 
molt disputat. Diumenge van jugar la final 
contra El Pozo de Múrcia. La falta d'en-
cert dels catalans va fer que s'haguessin 
de conformar amb ser subcampions, al 
perdre per un ajustat 1-0. Malgrat tot, el 
balanç de la temporada d'aquests dos 
cadets palauencs es pot considerar ex-
traordinari, amb 33 victòries 1 una derro-
ta, d'un total de 34 partits oficials.

Una temporada amb fites històriques

L'adeu del president

Dos palauencs campions amb el Barça Lassa

ACB PALAU

FUTBOL SALA
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PLAÇES DE PÀRQUING EN LLOGUER A LA SA-
GRERA. Informació: 687 244 232

ESTUDIANT de 4t d'ESO amb bon expe-
dient s'ofereix per donar classes de repàs 
(10 € - hora) a alumnes de primària i ESO. 
605 75 00 15. Maria
SE OFRECE Sra. para limpiezas. Disponibili-
dad total. Tel. 603 82 07 10
SE OFRECE sra. para limpieza o cuidado de 
personas mayores. Disponibilidad maña-
nas o noches. Tel. 697 264 921 Sonia
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores, con experiencia, o también para 
limpieza. Vehículo propio. Claudia. 635 
938 241
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores por las noches, con experiencia. 
Pepita. 619 62 29 59
SE OFRECE Sra para cuidado de ancianos. 
Disponible incluso sábados. 633 468 268 
Estrella.
SE OFRECE Sra con experiencia para cui-
dado de personas mayores o limpieza por 
horas. 688 406 909 Mariana
SE OFRECE Sra para limpieza por horas. 
603 82 07 10

SE OFRECE Sra. auxiliar de geriatría, para 
cuidado de personas mayores. Turno de 
noche. 660 910 160 Sonia.
BUSCO TRABAJO para cuidar ancianos o 
niños por horas, o para limpieza en casa. 
612 478 985. Soila
VOLS TENIR LA CASA NETA? Vols una per-
sona de confiança amb experiència i re-
ferències? Truca'm al 667 256 234 Gala. 
Ah! I si tens gats o gossos... M'agraden!
SE OFRECE chica para cuidar personas 
mayores o niños o para limpieza del ho-
gar. Puede ser interna o externa, o por 
hortas. Disposición inmediata. 602 418 
416 Marta Leiva
SE OFRECE Sra. de interna para cuidar per-
sonas mayores, con experiencia y referen-
cias. 626 508 894 Dackmar
BUSCO TRABAJO para los fines de sema-
na, para jardinería o ayudante de paleta, 
o también como conductor. 671 30 38 38 
Víctor Manuel.
S'OFEREIX Sra per netejar i planxar, amb 
referències. 662 14 83 96
SE OFRECE Sra.  de Palau para cuidar o pa-
sear a tus mascotas. Buenas referencias
Tel. 652 88 51 56
SE OFRECE chica de 28 años, uruguaya, 
para limpiezas por horas, para ayudante 
de cocina o para cuidar ancianos en Pa-
lau. Maria. 631988737.
SE OFRECE pareja venezolana, sin hijos, 
para mantenimiento, ayuda doméstica 
o cuidado de mayores, a cambio de vi-
vienda, y apoyo económico. Somos hon-
rados, trabajadores, responsables y con 
amplias referencias. César 663 63 18 98
SE OFRECE Sra para hacer limpieza en 
casa o cuidar niños y adultos. Por horas, 
mañana o tarde. 631 70 09 87 Ana Ideth
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar o 
para el cuidado de personas mayores. 
688 406 909 Mariana.
SE OFRECE chica joven con experiencia en 
limpieza general, casas, pisos o chalet. 
Trabajo garantizado. 657 436 046 Erika
BUSCO TRABAJO para cuidar personas ma-
yores, limpiezas de casas o canguro. Ten-
go libres martes, miércoles y jueves.Tengo 
experiencia. 632 468 190. Johana
SE OFRECE chico para cuidado de perso-
nas mayores, paseando y acompañando. 
En Caldes de Montbui y alrededores. Dis-
ponibilidad inmediata. 663 592 687 René
SE OFRECE chico de 22 años para trabajos 
de reformas y pintura. 642568034. Daniel.
SE OFRECE señora para limpieza en el ho-
rario de la tarde con experiencia y referen-
cias.comunicarse al 643 286 136. Nancy
SE OFRECE chica española para limpieza 

y plancha con experiencia de mas de 20 
años con vehículo propio y referencias 
697 744 861 Elena
S'OFEREIX Mestra amb molta experiència,  
per donar classes de reforç durant l'es-
tiu a alumnes de primària. 676 024 525. 
Isabel.
SE OFRECE chica responsabl para cuidar 
personas adultas, para hacer sus com-
pras o pasear. Disponibilidad inmediata. 
662074282 Lili

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

IMMOBILIÀRIS

OCUPACIÓ

O F E R T A  L LO G U E R  P L A C E S
A PA R C A M E N T

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

VARIS

DUPLEX CON JARDÍN. 
Con plaza para co-
che. 120 m2, 4hab, 
3 b. Alquilado hasta 
2021.  285.000 € 

CASA EN VENTA sobre 
plano. Entrega 18 
meses. Parcela 
400m  387.000€ 

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

o 2 casas adosadas + 3 plazas de 
parking.  150.000 € 

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

Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un Whatsup al 
telèfon 

629 262 682 
o bé deixeu 

l'escrit en la bústia de 
Llenceria Selmy, C/Camí 

Reial,162. 
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Vols  Vendre?... 

Fes-te Veure!!!
629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

Si no tens qui et faci l’anunci, nosaltres te’l 
fem gratuïtament. Informa’t:
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¡OFERTA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

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

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

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

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


