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Bojos per les
motos antigues
TRES PALAUENCS ENAMORATS DELS VEHICLES D'ÈPOCA
ENS EXPLIQUEN COM VIUEN AQUESTA PASSIÓ

D'esquerra a dreta, Nando Cañadó, amb una NSU 250 de 1956, Luis Gaona, amb una Montesa Brio 110 de 1958, i Esteve Rosell, amb una BMW R90 S Daytona de 1974.
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De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia
de 28
guàrdia29
és J. 30
Beatobe (excepte el mes d’agost).
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:
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NUA
Núria Mañas
EstÈtica & Nutrició

Activació cel·lular natural
Nova tÈcnica de rejoveniment Facial,
corporal i capil·lar.
Natural i no invasiu
Arrugues, acne, Flàccides, vermellós,
couperosi, capil·lars
Caiguda del cabell, cel·lulitis
Activa les teves cÈl·lules

L’ESTIU

C/ ComerÇ, 8 - Palau-solità i Plegamans - 93 010 18 92 / 625 906 726
nua.estetica@gmail.com
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SE’N VA I ES QUEDEN

ELS QUILOS DE MÉS...?
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som especialistes en

neteJar

pressupost sense compromÍs
Avda Catalunya, 189 - PsiP / 93 864 48 58 - 629 020 424
guber@gubercatalunyaserveis.com

Avda Catalunya, 189

espai de

Acorama
botiga taller

Dibuix i Pintura
Nens i adults

Aprén a desenvolupar la teva creativitat i la teva tècnica.
E s p a i p e t i t , a m b i e n t p r o p e r, a t e n c i ó m o l t p e r s o n a l i t z a d a .
No requereix experiència. Aprens mentre t’ho passas bé!!
Vine a una classe de prova, t’agradarà!!

Acorama
botiga taller

[Al costat parada

vCan Cortés]

Palau-solità i Plegamans
Tel.- 93 864 81 75

secretaria@gippsa.com

Ara sóm botiga

ència
ys d’experi
més de 15 an
Av. Catalunya, 183
Palau-solità i Plegamans

2 93 864 46 72

Busca’ns i segueix-nos també:
@trac_dibuixpintura

PERQUE PUGUIS
FER LES TEVES
COMPRES SENSE
SORTIR DE CASA!

WWW.GARDENPALAU.NET
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BUSQUES COTXE? VINE A VISITAR-NOS, ENTRARÀS A PEU I SORTIRÀS CONDUINT.
GRAN SELECCIÓ DE VEHICLES DE KM 0, SEMINOUS I DʼOCASIÓ.
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Mazda Cabrio

17.000 km

gasolina

135.300 km

dièsel

8.500 km

gasolina

2019

82

2011

184

2019

184

5 places

manual

7 places

Automàtic

2 places

manual

4.900 €

Smart Roadster 60

SOLUCIONS

19.200
26.900 €
€

Chevrolet Captiva 2.2 VDCi

6.900 €

© 2020 olesur.com

7.900 €

VW Polo United 1.4 TDI

Opel Corsa Selective 1.4 5P
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Peugeot 407 Coupe Pack 2.0 HDI
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LA VINYETA de Mariano García
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4.900 €

LA SOPA
Renault, Skoda, MercedesBenz, Honda, Opel,
Mazda, Seat, Citroen, Peugeot,
Volkswagen..

2 6
9 5
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Dificultat: Molt Alta

3
2
1
9
5
6
7
8
4

4

Renault Clio 1.5 dCi

C4 Grand Picasso 1.6 HDI Exclusive

115.600 km

dièsel

160.380 km

dièsel

169.000 km

dièsel

2011

163

2006

85

2007

110

4 places

manual

5 places

manual

7 places

automàtic

Financiació
a mida

Avda. Catalunya, 376 - Palau-solità i Plegamans
Horari: Dl a Ds, de 10 a 13.30 / Dl a Dv, de 16 a 20
Contacte: falvarez@mycarbcn.com / 672 384 789
www.mycarbcn.com

Valorem el
seu vehicle
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El canto del buho
Són les 4 de la matinada. No
puc dormir. Convido al meu gos
a fer una passejada. Ell està encantat. M'assec en un banc, a
la fresca. Hi ha molt silenci que
només s'interromp amb el cant
d'un mussol llunyà. N'hi ha un
altre que li contesta. Seran parella?
Que privilegiada sóc
d'escoltar aquest cant. Espero
que els senyors caçadors no
me'l treguin quan s'obri la veda.
Som afortunats de viure en un
poble tan tranquil, lluny de totes
les coses dolentes que estan
passant al nostre voltant.
Poso les notícies a La 1. El
volum molt baix per no molestar als meus veïns. Gairebé he
de llegir els llavis als presentadors. En tandes de 30 minuts
m'expliquen cop i un altre tot el
dolent del món. Els polítics que

defensen la seva cadira, amb
els seus fantàstics èxits: Espanya va bé, aquí no passa res.
El Covid-19. Crec que jo
també tinc símptomes. Em fa
mal aquí o allà, però el CAP no
m'agafa el telèfon. M'haurien
de fer un PCR, o prefereixo no
saber-ho?
Apago la tele. Massa agressions, violència de gènere, robatoris, atracaments, matances, incendis provocats, etc.
El món s'ha tornat boig. Prefereixo escoltar el cant del mussol. Tinc el cap com un timbal.
Me'n vaig a fer una becaina, si
puc. A somiar amb el que va
ser la meva infància feliç.
Bona nit Palau, ús abraço en
els meus somnis.
Yolanda van Aarle

NOU DIA I NOUS HORARIS
DEL DESPATX PASTORAL DE LES PARROQUIES
Sant Genís de Plegamans:
els DILLUNS a Av. N.S. Montserrat,1 (no vigílies ni festes)
Santa Maria de Palau-solità:
els DIVENDRES a Plaça Sta. Maria, 3 (no vigílies ni festes)
Horaris: de 18:00h a 19:00h. (tant el dilluns com el divendres)
Nota: Sempre podeu concertar una cita amb mossèn o resoldre qualsevol dubte trucant als números en els dies i horaris
marcats: Tels.: 93 864 82 04 i 93 864 80 57
NOU HORARI DEL DESPATX
PEL CEMENTIRI PARROQUIAL DE PALAU-SOLITÀ
Tots els DILLUNS (no vigílies ni dies festius) de 16h a 18h o
trucar a Eulàlia 690 607 018.
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Podeu enviar les vostres
cartes a l’adreça de correu
electrònic psipinfo@gmail.
com. La carta ha d’anar signada i amb el número DNI de la persona que
l’envia. Les cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom
i DNI d’un representant del grup, 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.
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El conte dels comptes
dels reis (II)
El nostre rei, perdó, el rei del nostre conte, cada cop rebia
més i més or dels seus amics de l’Orient, pels negocis
amb l’oli de pedra i pel camí de ferro (i per altres coses
que mai no sabrem).
I el rei duia l’or al cucut del país de la muntanya per què
l’amagués al fons de la caixa del seu rellotge.
L’ocellet piulava i piulava cada hora, de manera precisa
i exacta, però era molt professional i guardava a la perfecció el secret i l’or dins la caixeta, entre politges, molles i rodes dentades. D’altra banda, el rei no tenia mesura i l’ocell
el va haver d’avisar, li va dir que no li portés més or o no li
cabria a la caixa, sota la maquinària. Que ell en sabia, era
la seva feina, amagar or i no preguntar, però que tot tenia
un límit i s’havia de ser prudent i respectar certes normes.
El cucut estava angoixat però el rei, encegat, li portava
més i més or, fins que un dia de tant que n’hi havia al fons
del rellotge, va encallar alguna peça, va fer tres sorollets
alertadors i el pèndol es va aturar en sec. Quan va anar-hi
el rellotger i va obrir la caixa, el cucut no va poder fer altra
cosa que cantar i cantar. Va refilar tan fort i tan clar que
el rei va haver de córrer fins a sota les blanques i llargues
faldilles dels seus amics de l’Orient.
Mentrestant, a palau, l’hereu feia veure que no en sabia res. I sabedor de què la corona havia guanyat pes i
lluentor, va anar a emprovar-se-la per ensenyar-la als súbdits que se li agenollarien embadalits en una gira per tot
el país. Amb aquesta astuta i intel·ligent estratagema no
només salvaria, sinó que reforçaria el llinatge i la perpetuïtat de la bicoca.
Els lacais ja ho veien, però per no contradir-lo van posar-li la corona. I tan gran i pesada era que en lloc de quedar-li dalt el cap, li va passar per les espatlles i va quedar-li
encaixada als malucs amb els braços presoners dintre i
movent les manetes de manera ridícula. D’un saltiró es va
alçar i els ajudants no paraven de riure, en sortir de l’estança, la resta del palau tampoc podia parar de riure. Va
sortir al carrer i tot el poble se’n reia i se’n reia. Per culpa
del seu pare la gent havia perdut el respecte als reis i a la
corona. I a saltironets, el nou rei també va haver de fugir
orient enllà en mig de riures i festes. Mai més es va saber
res d’aquesta mala gent, però tampoc de molts i molts
sacs d’or que s’havien endut.
Vet aquí un gos, vet aquí un gat i aquest conte s’ha acabat.
Però podeu dormir tranquils, aquestes coses només
passen als contes, en països llunyans i temps antiquíssims, on el poble era ignorant i mesell i quan els reis eren
lladres i sàtrapes.
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El futur és ajudar a ser
més eficients.
La llar és ara més important que mai.
Per això hem ajudat a estalviar a milers
de famílies rehabilitant les seves
llars i assessorant-les en eficiència
energètica.
Tornem a creure en el futur.

naturgy.com

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

AMIC Palau Informatiu_(190x268)VLND.indd 1

18/9/20 11:08
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MÚSICA I MEDICINA (I)

L’informatiu dels Palauencs
Octubre 2020 - Número 341

Quan art i ciència van de bracet
Quina és la connexió entre música i medicina? Com s'ha utilitzat la música al llarg de la Història per a guarir la persona? Què és la
musicoteràpia i com s'aplica actualment?

30 Propostes per a la recuperació
social i econòmica de la vila
Afrontar la crisi provocada per la COVID-19 i convertir-la en una oportunitat per preparar la vila pel futur. Aquesta és la premissa amb la
qual el PSC a Palau-solità i Plegamans ha treballat una sèrie de mesures per aportar a la tan esperada Taula del Pacte de Poble, proposada des del PSC a l’abril, amb l’objectiu de la reconstrucció social i
econòmica del municipi rere la pandèmia del coronavirus.
En conseqüència, els socialistes proposem generar projectes municipals que tinguin tres objectius: reconvertir el model econòmic de
la vila, generar ocupació i garantir la cohesió social. Objectius que es
troben en línia amb els criteris marcats per als Fons Europeus que aviat
estaran a disposició dels municipis i que garantiran una posició competitiva per a Palau.

“És imprescindible
deixar a un costat
les estratègies
de partit, que res
tenen a veure amb
la vila, i centrar-nos
en Palau i els seus
veïns i veïnes.

A més, cal tenir present que la situació excepcional que actualment
estem vivint, a conseqüència de la pandèmia derivada de la Covid-19
i les greus conseqüències socials i econòmiques que se’n derivaran,
ens obliga a replantejar-nos la manera d’entendre la política en l’àmbit
local. És imprescindible una unió de voluntats sense precedents per
enfortir les estructures municipals i per fer front a les necessitats de la
ciutadania.
És imprescindible deixar a un costat les estratègies
de partit que res tenen a veure amb la vila i centrar-nos
en Palau i els seus veïns i veïnes.

Consulta les
propostes!
Entra a la pàgina
http://palausolitaplegamans.socialistes.cat
o escaneja aquest codi amb el teu telèfon.

psc.palausolitaplegamans

PSC_PalauPleg

Les arrels de la musicoteràpia es
remunten a l'inici de la humanitat, ja que la música s'ha utilitzat
com un mitjà de comunicació i
guariment des dels inicis de les
civilitzacions. Així, ens podem
trobar nombrosos exemples dels
poders curatius o sanadors de la
música en fons històriques de diferents cultures, i en la literatura
des dels egipcis i els grecs fins
als nostres dies.
Quan es parla de música
com a mitjà terapèutic és cabal
considerar els factors que intervenen en el triangle terapèutic:
terapeuta/curandero-pacient/
usuari-música. Aquest triangle
ha estat en constant evolució al
llarg de la història, des de les societats alfabetitzades de l'antiga
Grècia al període cristià primerenc, el Renaixement, el Romanticisme, fins al segle XX, que és
quan neix la musicoteràpia com
a disciplina professional sanitària.
També és important afegir que
la interpretació de “malaltia” ha
anat canviant en cada època
històrica, fet que també ha tingut
una incidència sobre com s'ha
utilitzat la música com a mitjà terapèutic.
Durant l'antiguitat i les societats antigues (període que va
durar uns cinc-cents mil anys),
el musicoterapeuta de l'època
era el curandero o xaman, que
a través de la música i la dansa
facilitava que el pacient arribés
a un estat de trànsit i èxtasi que
permetia la catarsi/purificació i el
guariment.
A l'antiga Grècia (600 aC) el
sacerdot utilitzava la música
per evocar certes emocions,
construir el caràcter i restaurar
l'ordre entre el cos i la ment. En
les antigues cultures de la Xina,
Egipte, l'Índia i Grècia, hi havia la
creença comuna que la música
tenia un poder fonamental per a
elevar o degradar, i així millorar
o corrompre civilitzacions senceres. A la Grècia clàssica, Pi-

tàgores va prescriure intervals i
modes musicals específics per a
promoure la salut. Plató va vincular la música al benestar moral
de la nació en la seva obra La
República, en la que emfatitza la
importància de la música per a
modular el caràcter de les persones.
Durant aquesta època, la medicina racional progressivament
va anar substituint la interpretació màgic-religiosa de la curació,
tal com es reflecteix en Apol·lo,
que era el déu grec de la música
i la medicina.
A l'època cristiana primerenca
(46-1450), el sacerdot utilitzava
la música, principalment himnes, per a facilitar una experiència espiritual que transcendís el
sentiment de dolor i donés esperança. Amb l'ajuda d'especialistes d'himnes, o aretòlegs, els
sacerdots cantaven himnes per
alleujar el patiment de les persones malaltes i crear el "cel a la
terra". El concepte d'un esperit
malvat que ha de ser exorcitzat
era reemplaçat per la d'un Déu

d'amor, ple de bondat i de cura
vers el pacient. Però tristament,
hom creia que les persones que
tenien un trastorn mental estaven posseïdes per dimonis i se'ls
empresonava i torturava.
Durant el Renaixement i posteriorment (1580-1750), el metge
utilitzava la música per provocar
canvis fisiològics i emocionals
desitjats. En aquesta època la
medicina va avançar de manera espectacular, especialment
en les àrees de l'anatomia i la
fisiologia, que va marcar el començament d'una aproximació
científica i de relació causa-efecte. La teoria dels temperaments i
dels afectes d'Athanasius que es
remunta a la teoria mèdica grega, va dominar la pràctica de la
medicina del moment. Aquesta
teoria és més coneguda com a
teoria dels temperaments, en la
qual es descriuen quatre temperaments humans o tipus de personalitat: sanguini, melancòlic,
colèric i flegmàtic. Cada un dels
temperaments s'associa a un
dels líquids corporals o humors:

sang, bilis groga, bilis negra, flegma; i a un dels quatre elements:
aire, foc, terra i aigua. Segons les
creences del moment, la malaltia
era resultat de trastorns bioquímics, un desequilibri d'un o més
dels líquids corporals. En aquesta època es creia que la música
tenia una influència en el sistema nerviós, afavorint el retorn a
l'equilibri dels líquids. El filòsof
francès René Descartes (15961650) també va observar l'efecte dels intervals musicals en els
estats emocionals. Per exemple,
intervals grans estimulen i creen
tensió; els intervals descendents
calmen i promouen la contemplació.
Ja veieu com la música us pot
ajudar a passar aquesta pandèmia, per tant continuarem el mes
vinent.

Rafael Oliver Oliveras
Amics de la Música Clàssica
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Ho hem fet JUNTS
Una altre avanç social aconseguit pel govern de JxPsiP i ERC

Parc de la plaça
de Ca L’Estruch

Instal·lació de gronxadors inclusius per a minusvàlids

JUNTS

fem un poble millor
fem un país millor

SALUT

octubre 2020

LA CONSULTA

Cuidem-nos, tots sumem
Amb el desconfinament, la responsabilitat col·lectiva de la societat ha passat a ser clau en
la lluita contra el SARS-CoV-2.
La ciutadania de Palau-solità i
Plegamans ha demostrat ser
conscient d’aquest fet i això
ha permès tallar cadenes de
transmissió del virus que molt
possiblement haguessin derivat en brots comunitaris.
La distància social i l’ús de
la mascareta per a protegir els
que ens envolten, o l’autocura
a l’hora de detectar si presentem possible simptomatologia
de la COVID-19, són comportaments individuals que hem
adoptat en benefici del bé
comú.
Des del CAP Palau també
exercim aquesta responsabilitat amb vosaltres, els nostres
usuaris, i ho fem garantint que
s’acompleixen totes les mesures necessàries per a la vostra

seguretat.
De la mateixa manera que
fora del centre sanitari la distància de seguretat és fonamental per minimitzar el risc de
contagi, dins del CAP també
ho és. Per això hem adaptat el
centre i la nostra atenció.
Hem multiplicat esforços en
el contacte telefònic com a primera via d’atenció per a evitar
aglomeracions al taulell d’admissions i a les sales d’espera, així com els desplaçaments
innecessaris que encara comporten risc de contagi, sobretot per a la població més vulnerable. Atenem les trucades a
la nostra centraleta i telefonem
a tots aquells que s’han posat
en contacte amb nosaltres a
través del servei de programació de visites de l’ICS. També
utilitzem el correu electrònic o
l’eina digital La Meva Salut per
fer arribar els comunicats de

baixes laborals o els plans de
medicació.
I per tal que el CAP sigui
l'espai segur que volem per a
la nostra població, necessitem
aquesta responsabilitat col·lectiva de que esteu fent gala. Per
això és important que vingueu
amb cita prèvia (sempre que
no sigui una urgència), ajusteu la vostra arribada al centre
a l'hora establerta per la visita
i que us acompanyin només
en cas de ser imprescindible.
D'aquesta manera serà més
fàcil garantir una distància segura per a vosaltres als espais

comuns.
Per últim, volem recordar la
importància de fer un correcte aïllament tant pels pacients
diagnosticats amb COVID-19
com per aquells que estan a
l’espera dels resultats. Si ens
necessiteu, contacteu a través
del 93 728 44 44 o deixeu un
missatge al web ics.gencat.cat
dins l’apartat Programació de
visites. També podeu trucar al
centre al 93 864 98 98 els dies
laborables de 8 a 20 h. Fora
d’aquest horari o en cas d’urgència, al 061 i, per emergències, al 112.

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

Laura Navarro

Regidora d’Ocupació
i Benestar, Empresa i
Ocupació, Via Pública,
Espais i Jardins.

Jordi Pujol

Regidor de Salut
Pública, Sanitat i
Consum.

@juntsperpalau

Ovidi Popescu

Regidor de Comerç
i Turisme, Mobilitat i
Transport.

@juntsperpalau

@juntsperpalausolita

jxpsip.cat
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QUICO COLINDRES - PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE PSIP

"Els nostre dimoni crida molt l'atenció"

Quan fa que es geganter?
Vaig començar a Copons, el
poble dels meus avis. Amb 16
anys ja vaig començar a fer de
portador.
Quan temps fa que és a la
colla de PsiP?
M'hi vaig ficar l'any 2006. Com
que m'agrada molt aquest
món vaig parlar amb el Rafa
Nualart que va parlar amb la
junta d'aleshores i aquí estic. El
2015 es va decidir fer un canvi de junta i jo vaig ser escollit
com a nou president.
Expliqui d’on surten els gegants de PsiP.
Els primers gegants de PsiP
són anteriors a la creació de
l'Associació. Els dos primers
els va fer 'Nona', de Mataró, el
1986. Els van encarregar l'Associació de Comerciants que
després els va cedir a l'Ajuntament. El 2004 es van restaurar,
però ara ja no surten perquè
són molt pesats i poc estables.
Ara el dimoni i la masovera que
trèiem són els que va construir
el 1998 el taller Sarandaca de
Granollers.
Qué se'n fa dels gegants
entre 1986 i 1995?
L'Ajuntament, de tant en tant,
quan hi havia alguna festa assenyalada, llogava gent d'altres pobles perquè els portessin. Va ser cap al 1994 que
alguna gent d'aquí Palau es va
començar a animar i gràcies a
ells es va acabar creant l'Associació, el 1995, que va ser
quan es va fer la primera trobada de geganters a Palau.
Que tenen d'especial els
nostres gegants?

Són els personatges de llegenda de la pedra llarga, la història
d'un pacte entre el dimoni i la
masovera de Can Cortés. No
tots els gegants tenen una llegenda tan treballada com la
nostra. Són bastant especials,
i el dimoni, sobretot, crida molt
l'atenció dels més petits pel
seu aspecte agressiu.
Quan van ampliar la família
amb el Patufet?
Va ser el 2002, amb motiu, de
la V trobada de geganters de
Palau. El gegantó pesa 18 quilos i mesura 2,6 metres.
Com es fa un gegant?
Ara es fan amb fibra de vidre,
per reduir pes. Els vells estan
fets en cartó pedra i guix, i
pesen 70 quilos el dimoni i 60
la masovera, mentre que els
nous pesen 43 i 35. La diferència es nota molt quan estàs a
sota. I ara es treballa moltíssim
en l'estabilitat, molt important
a l'hora de fer-los girar i ballar.
Per ser geganter s’ha de ser
molt forçut, no?
Sobretot no s'ha de tenir por,
perquè un cop et fiques sota
les faldilles i aixeques el gegant, fa impressió. Després
cadascú segons les forces ja
pot més o menys a l'hora de
ballar o donar voltes. Recordo
una sortida a Arenys de Munt
en què vam sortir amb els dos
gegants i només anàvem dos
portadors, quan el normal és
que siguem tres per gegant.
Vam acabar morts. Entre el pes
i la calor havíem de parar i sortir a respirar cada 20 metres.
Feu assajos?
Sí, tant els músics com els portadors assagem. Ho fem per
separat. Els músics ens van
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ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

Nascut a Barcelona, el 1968, quan es va instal·lar a PsiP, el
1996, ja portava moltes hores de gegants a l'esquena. Ara és
president de l'associació palauenca, que aquest any compleix
25 anys. La pandèmia ha impedit que pugessin celebrar-ho
amb la XIV Trobada de Gegants al nostre poble. L'any que ve
espera poder recuperar la festa i celebrar com cal el quart
de segle de la colla.
pep puig

PUBLICITAT

Calderes adaptades
a la normativa RITE

T: 93 864 82 54
E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com

Més de 40 anys

al vostre servei

• Servei tècnic oﬁcial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació oﬁcials 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 oﬁcial
• Contractes de manteniment de garantia
total (peces, mà d’obra i desplaçament) +
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certiﬁcat ISO 9001

Construcción de
obra de todo tipo
CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ
más de 30 años
de experiencia
Presupuestos
sin compromiso

Reformas
en general.
Especialidad
en cocinas y baños

(si llamas departe del Informatiu, 15% dto. en cocinas
y baños)

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com
Oficina i taller: C/Diagonal 45, oficina - PsiP

GUIA D’ADVOCATS

gravar les peces i d'aquesta
manera quan els portadors assagem podem repetir les músiques tants cops com volem
fins a trobar els passos que
més lliguen amb la música.
Pels nanos de la colla va molt
bé el gegantó, perquè els permet acostumar-se a portar el
gegant. Dins de la colla hi ha
els portadors, els músics i els
acompanyants. Paguem una
quota de 5 euros l'any i això
dóna dret a participar en totes
les activitats. Entre els músics
hi ha els grallers i els tabalers.
Tant uns com els altres fan
classes un dissabte al mes
amb un professor.
Qui organitza el calendari?
Tot el tema d'horaris ho porta
el cap de colla. És qui contacta amb altres colles, qui
prepara les sortides i que ho
lliga tot, que en el nostre cas
és l'Alan Guimerà. Hi ha un
calendari geganter de l'Associació de Geganters de Cata-

lunya, i sobre això decidim on
volem anar. També les sortides
et donen contactes, coneixes
gent i quedes amb ells per un
altre dia, o els convidem a venir a Palau quan puguin. Això
sí, amb el tema de la Covid ha
quedat tot parat.
Quins actes tenien pensats
per celebrar l’aniversari?
L'acte principal era celebrar els
25 anys amb la XIV Trobada de
Gegants de Palau. Allà convidem a totes les colles geganteres dels municipis on nosaltres
hem anat els darrers dos anys.
És una festa molt guapa, molt
lluïda, que esperem poder fer
l'any vinent
Necessiteu geganters o
grallers?
Tothom que es vulgui apuntar serà benvingut, només cal
que li agradin els gegants, que
li agradi la música i si té nens
petits, millor, perquè els nens
són els que acaben tirant dels
pares cap a la colla.

Relació de despatxos d'advocats de
Palau-solità i Plegamans oberts al públic

TORRA ARGEMÍ

Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau
Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487

info@torraargemi-advocats.com · www.torraargemi-advocats.com

Col·legiats 1.346, 2.304, 2.386 i 2.642

FARNÉS ADVOCATS

Avda. Catalunya, 241. - 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 89 56 - Fax 93 864 93 35

Tallers Mateu Vila, SL
SERVEI OFICIAL

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

farnes@farnes.cat - www.farnes.cat
Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

CARMEN TELLEZ LÓPEZ

C/Sant Galdrich, 23 - 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es

KUGA ECO

Col·legiat número: 1471

JAUME OLIVERAS I MALLA

C/Barcelona, 43 - 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 40 77 - Fax 93 864 48 18
j.oliveras@jaumeoliveras.cat
Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació
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PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE

Molta política i poc poble
Al ple municipal de setembre es
va obrir de nou l'opció de presentar mocions polítiques, després que durant la pandèmia
se centressin tots els esforços
i intervencions en la lluita contra la pandèmia. Tret d'un parell
de punts amb relació directa a
la gestió municipal, la resta de
l'ordre del dia va ser tot política.
La crònica del ple pot semblar més un recull de premsa
dels últims sis mesos que una
reunió de representants municipals que han de vetllar pel dia a
dia del poble. Els micros de la
sala polivalent van escoltar mocions sobre l'espionatge polític,
la 'fugida' del rei emèrit, la situació dels presos polítics, la fusió
de La Caixa i Bankia, el moviment okupa, el transfuguisme
polític, l'emergència educativa,
la pròrroga a les concessions
de les autopistes, i l'estat del
sistema de salut pública.
Abans d'entrar en política es
va aprovar un canvi en el model
de fiscalització de l'Ajuntament.
Francesc Pallarols, l'interventor
i gerent interí, va defensar les
modificacions amb l'argument
d'agilitzar els tràmits financers i
rebaixar la càrrega de treball. El
canvi va ser aprovat amb l'abstenció del PSC.
A partir d'aquí va començar
una bateria de mocions polítiques que va estirar el ple fins
a les 12 de la nit. Les mocions
amb component nacionalista van ser aprovades amb els
vots a favor de Primàries, ERC i
JxPsip, el vot en contra de Cs i
l'abstenció equilibrista del PSC.
El portaveu socialista, Marc Sanabria, va invocar en diverses
ocasions "el marc mental" implícit en aquestes mocions per a
justificar la seva abstenció.
Va ser en la moció per a subscriure el manifest per a l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart on hi va haver el primer
estirabot important. El portaveu
de JxPsiP, Jordi Pujol, en el torn
de rèpliques es va dirigir a Marc

L'alcalde se sent assetjat per alguns
membres de l'AVV de Can Cortés
Oriol Lozano va afirmar ahir
que ell i alguns membres del
Govern municipal, en concret la regidora Eva Soler i el
regidor Jordi Plaza, estaven
essent assajats per algunes
persones d'aquesta "mal
anomenada Associació de
Veïns de Can Cortés". "Ics
persones ens estan assetjant,
i això és molt greu. A cada
cantonada ens estan aturant
i ens diuen coses que millor
que no les escolteu. El senyor
Jordi Plaza ha assistit a reunions on ha estat insultat públicament", va revelar Lozano.
El batlle va fer aquests comentaris després que Cs i
PSC se sumessin al prec de
Primàries perquè l'Ajuntament
retirés la sanció de 300 euros imposada a l'Associació
Sanabria lamentant "que el seu
nivell intel·lectual sigui tan baix"
pel fet de confondre l'expressió
d'un sentiment amb crits. Pujol
va ser advertit pel mateix alcalde i aquest va acabar retirant
les seves paraules. Però ho va
fer amb una fórmula ambigua

de Veïns de Can Cortés per
col·locar una pancarta que els
tècnics no havien autoritzat.
Després de deixar clar que
l'alcalde no posa ni treu multes, Lozano va explicar que
és el batlle, personalment, qui
respon en cas de danys físics
causats per una pancarta no
autoritzada.
Segons l'alcalde, els veïns
van assetjar també a la Policia
Local un cop els va retirar la
pancarta, i no van parar fins
que els agents es van veure
obligats a cursar la polèmica
sanció. Es dóna la coincidència que aquesta mateixa
setmana el consistori va confirmar la sanció a l'associació
després de desestimar totes
les al·legacions presentades
per aquesta.
que els regidors del PSC no van
entendre, i que va estar a punt
de provocar que marxessin del
ple.
El transfuguisme va donar
també moments entretinguts.
D'entrada, va sorprendre que
una moció tan recurrent com la

condemna d'aquesta pràctica
tingués 7 minuts d'intervenció
per a cada grup. Tant marge es
va entendre en arribar el torn
del portaveu d'ERC, Jordi Plaza. El republicà va recuperar el
cas de la legislatura anterior, en
què el regidor Miquel Truyols va
deixar la disciplina d'ERC sense renunciar a l'acta. Va quedar
clar que a Plaza encara li cou
aquesta ferida, i amb ironia i
sarcasme, i certa dosi de ressentiment, va renyar a tots els
partits pel que ell considera falta
de suport en aquell cas.
La penúltima moció va donar
veu al col·lectiu Marea Blanca
en la demanda d'una atenció
primària forta. Davant les crítiques del portaveu d'aquest
col·lectiu, Oriol Lozano va intervenir a títol personal per a demanar una actitud més positiva
davant la situació crítica que
estan patint els professionals
del CAP. L'alcalde va denunciar
que molts dels metges i personal del cap estaven rebent insults i amenaces i ho va atribuir
al missatge negatiu que sovint
es dóna des de xarxes socials i
mitjans sobre la situació.
El torn de precs i preguntes
va tancar un ple municipal que,
si ha de passar a la història, ho
farà perquè es va parlar molt de
política però poc del poble.
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LʼAinet ha perdut al Nuk!

ES BUSCA
L I ENTRA AL SORTEIG
’
A
B
O
TR
Vals de compra de 50€
Demana la teva butlleta a les botigues
associades per participar-hi!

DEL 15 DʼOCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE
El Nuk sʼha amagat en alguns racons de Palau-solità i Plegamans.

Mʼajudeu a buscar-lo?
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PUBLICITAT

VISITES
CONCERTADES
Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

octubre 2020

PeNaL
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

FaMÍLia
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

CiViL
Contractes
Herències
Reclamacions de
quantitat
Indemnitzacions

HiPoTeCari
Execucions
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials
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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 compromís
- Informes finances i RAI

ACTES INSTITUCIONALS DE L'11 DE SETEMBRE

Diada amb distàncies
Palau-solità i Plegamans, com
la resta de Catalunya va celebrar la Diada de l'11 de Setembre. Això sí, va ser una diada
diferent, marcada per les restriccions sanitàries i amb protocols de seguretat que van fer
impossible les grans manifestacions i els actes multitudinaris.
L'Ajuntament palauenc va dividir la jornada en dos actes de
caràcter diferent. El primer va
ser la tradicional ofrena floral al
monument de Rafael Casanova. Els protocols sanitaris van
obligar a fer una ofrena escalonada. Les 34 entitats convocades tenien un horari prefixat
i instruccions d'abandonar la

plaça 11 de Setembre un cop
feta l'ofrena. Des de les 9 fins
dos quarts de 12 del migdia del
dissabte 11, van desfilar gairebé totes les associacions del
poble i tots els partits polítics, a
excepció de Ciutadans, com és
habitual en aquests actes.
L'acte es va iniciar amb l'homenatge a la senyera. Membres de la Policia Local, amb
l'uniforme de gala, la van hissar
al costat del monument de l'heroi del 1714 mentre sonava el
Cant de la Senyera interpretat
amb tarota pel palauenc Jordi
Ruano i Abel Batlles.
On no hi va haver unanimitat a l'hora d'acudir-hi va ser

en l'acte amb públic convocat
per a després de l'ofrena. El
PSC es va alinear amb la resta de formacions polítiques no
independentistes i no va assistir a les actuacions que es van
programar a la mateixa plaça a
partir de les 12 del migdia.
L'alcalde, Oriol Lozano, va
presentar els actes públics amb
un discurs on va reivindicar el
dret a decidir i va denunciar
l'existència de presos i preses
polítiques. Va ser Anna Soley,
de l'Escola Municipal de Música (EMM), l'encarregada de fer
el parlament oficial de la Diada.
Soley va reivindicar la tasca feta
durant els 30 anys de l'escola

al poble i va agrair l'esforç i la
dedicació de totes les persones
que l'han fet possible durant
tots aquests anys.
El rapsode Ramon-Ferran
Tolosa va fer de mestre de
cerimònies. A l'escenari de la
plaça van sonar les cançons
reivindicatives dels Músics per
la Llibertat i els ritmes de Candombe Bantú. També hi va haver temps perquè l'Agrupació
Sardanista de Palau puntegés
La Llevantina, interpretada pels
mestres de l'EMM.
Tot amb el públic convenient
emmascarat i mantenint totes
les distàncies de seguretat que
marca el protocol sanitari.

C/ Sant Pau, 94 - 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25 - Fax. 93 865 47 26
E-mail: administracion@ruisanassessors.es
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LA DIADA MÉS INSÒLITA MARCA
L’INICI DEL CURS POLÍTIC

Els actes institucionals de la diada han estat marcats com ja és costum
durant aquests darrers mesos per la situació generada arrel de la
pandèmia. La commemoració de l’11 de setembre es va celebrar dividida
en dos blocs, l’ofrena floral que per primer cop no ha tingut públic, i l’acte
institucional amb un aforament limitat. La secció local d’ERC, i també el
Jovent Republicà, vam fer l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova,
tenint un record en forma de rosa per tots i cadascun dels presos polítics
i exiliats.

TORNA A REACTIVAR-SE EL JOVENT REPUBLICÀ
La data de l’onze de setembre ha estat la data assenyalada pel Jovent
Republicà per anunciar que tornen a engegar motors al nostre municipi.
Després d’haver assolit la xifra històrica de dos regidors a les darreres
eleccions municipals i amb la tasca duta a terme durant els darrers cinc anys,
un conjunt de nois i noies amb ganes de fer sentir la seva veu s’han organitzat
per donar una nova embranzida a l’activisme polític juvenil. Els integrants
de les joventuts republicanes aniran perfilant la nova estructura interna així
com també les accions que aquest grup de joves duran a terme en els pròxims
mesos.

ENS VISITA LA SENADORA REPUBLICANA ANA SURRA

“TORNAREM A VÈNCER”

El passat 3 de setembre la senadora republicana Ana
Surra va visitar el nostre municipi. Durant la visita va
aprofitar per signar el llibre d’honor d’autoritats, tot
això després de ser rebuda per diversos membres del
consistori. Posteriorment va mantenir una reunió amb la
regidoria d’Acció Social, Patricia Freire, en la qual van
parlar sobre diversos temes, entre ells la regularització
de persones migrades i de com fer més visible la gran
riquesa ètnica del nostre municipi. El grup parlamentari
d’Esquerra Republicana a les Corts Espanyoles vetlla per
traslladar les demandes dels ens locals a les cambres
legislatives i garantitzar que la nostra veu és escoltada.

Els diputats Najat Driouech i
Marc Sanglas ens van acomanyar
el darrer 27 de setembre en la
presentació del nou llibre de
l’Oriol Junqueras i la Marta
Rovira. A l’acte també va
intervenir l’alcalde Oriol Lozano
que va destacar la importància
dels Ajuntaments per assolir
una majoria amplia a favor de la
República Catalana.

El grup municipal

TORNADA A LES ESCOLES (I COM S’HA GESTIONAT)
Les setmanes prèvies a l’reobertura de les escoles, el
regidor d’educació, Ignasi Fargas, i l’alcalde, Oriol Lozano,
van visitar tots els centres educatius del municipi.
Des del minut zero s’han atès les demandes dels centres
i la col·laboració entre l’Ajuntament i la comunitat
educativa ha estat una constant els darrers mesos.
Volem fer un agraïment públic a tots els actors que han
fet possible aquesta complexa tornada a les escoles.

ERCPsiP

ERCpalau

Oriol Lozano

Eva Soler

@uri_roca

@evacric

Jordi Plaza

Patricia Freire

@Jordipn

@PatryF74

Ignasi Fargas

Sergi Plaza

@SerIgnasi

@SergiP_palau

SEU LOCAL
Carrer de Plegamans, 3B
palausolitaiplegamans@esquerra.cat
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Un incendi fortuit al centre mèdic Palacent
provoca un ensurt a Residencial Palau

Actualitzat el
mapa del
patrimoni natural
i cultural de PsiP

El divendres 4 de setembre, els
bombers van tornar a fer acte
de presència a Residencial Palau. Aquest cop, però no hi van
anar per a supervisar cap desinfecció sinó per sufocar un incendi. Un curtcircuit en un quadre de llums del centre mèdic
Palacent, adjacent al geriàtric,
va disparar les alarmes prop de
la una de la matinada.
Les flames van ser ràpidament controlades pels bombers. El problema més greu
va ser el fum, que va obligar a
evacuar les 91 persones que hi
havia al centre, entre personal
i residents. Quatre d'elles van
ser ateses pels serveis sanitaris
a causa de la inhalació de gasos. Van ser donades d'alta la
mateixa nit.
A les 5.30 de la matinada els
bombers van donar per controlada la situació i es va permetre
el retorn de tots els interns al
geriàtric. La investigació d'ofici

feta pels bombers va determinar que les causes del foc havien estat fortuïtes i que no es
va produir cap negligència.
Els responsables de la residència es van endur un segon
ensurt quan el dia 9 de setem-

bre es va informar d'un nou cas
de Coronavirus. Un dia després
es va confirmar que va ser un
fals positiu, amb la qual cosa
el centre continua net de Covid-19.

CONFERÈNCIA

Carod-Rovira presenta
l'influencer Folch i Torras
Josep Lluís Carod-Rovira va
visitar PsiP per a oferir una
conferència amb el títol L'altre Josep Maria Folch i Torres.
Un compromís polític encara
vigent. L'exvicepresident del
govern català va fer un retrat
sociopolític de l'autor d'Els
pastorets, un retrat que, curiosament, va presentar molts
paral·lelismes entre l'època viscuda per Folch i Torres i els actuals esdeveniments que està
vivint la societat catalana.
Carod-Rovira va presentar la
figura d'un jove inquiet políticament i compromès socialment,
que ja des de la seva etapa
d'estudiant va mostrar una
enorme sensibilitat per temes
socials i d'identitat nacional ca-

talana.
La seva vocació política,
sempre a l'ombra de la seva
figura literària, va ser molt precoç. Ho demostra el fet que
amb 21 anys va fundar i presidi La Reixa, entitat que tenia
com a objectiu donar suport als
catalanistes empresonats pel
règim espanyol, i que és considerada la primera organització
independentista catalana. Mesos abans, Folch i Torres havia
estat empresonat per la seva
intervenció en un homenatge a
Rafael Casanova. A més d'autor prolífic J. M. Folch i Torres
va ser un home "de verb patriòtic, valent i clar" que per la seva
capacitat d'entusiasmar les
audiències ben bé podria defi-

nir-se com el que avui coneixem
per un 'influencer'.
L'acte, organitzat per la
Fundació Folch i Torres, es va
celebrar el divendres, 18 de
setembre, a la sala Polivalent.
Oriol Izquierdo, president de la
Fundació, va ser l'encarregat
d'introduir el ponent. L'alcalde,
Oriol Lozano, el va concloure
amb unes paraules d'agraïment.
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L’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans ja disposa del nou
Mapa de Patrimoni Cultural,
amb l’inventari de 194 elements
del patrimoni cultural i natural del terme municipal que ha
elaborat la Diputació de Barcelona. Aquest mapa, resultat del
conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i la Diputació, s’ha
fet amb la col·laboració de diferents persones del municipi i
del propi l’Ajuntament, que han
aportat els seus coneixements.
Dels 194 elements de que
consta el mapa, el 60% correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics,
jaciments arqueològics i obra
civil), un 14 % és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 5 % són documents,
un 8 % són immaterials (manifestacions festives, tradicions
orals, música i dansa) i un 13 %
natural (zones d'interès natural i
espècimens singulars).
Cada element inventariat en
el mapa conté una fitxa amb
la ubicació, classificació, descripció, història i bibliografia de
cada registre. El mapa s'acompanya d'una memòria que fa
una valoració global del conjunt
patrimonial del municipi.
El Mapa del Patrimoni Cultural
local té per objecte la recollida
exhaustiva de dades sobre el
patrimoni cultural i natural d'un
municipi i la seva valoració, i fa
possible que l'Ajuntament pugui establir mesures per garantir-ne la protecció i conservació,
així com per a planificar-ne la
rendibilització social.
L'accés a la informació pública dels elements del Mapa del
Patrimoni és mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica,
amb el qual es pot visualitzar
la informació de cada element
localitzat al mapa. Es pot consultar a través de la web http://
patrimonicultural.diba.cat.

L´INFORMATIU
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PSiP ES POSA LA MASCARETA
juny 2019

Obligats per la pandèmia, no podem sortir al carrer sense tapar-nos el somriure darrere un tros de tela. Lluny queden (potser no tant) els primers dies de confinament, en què trobar una mascareta era més difícil que entrar als arxius del Vaticà. Ara, de la pena se n'ha
fet alegria i la mascareta s'ha convertit en un complement de moda. Si bé ens tapa la boca, ens serveix també per a enviar missatges sense parlar. Aquestes són alguns dels tapaboques amb missatge que circulen pels carrers de Palau-solità i Plegamans.
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LA VIDA AMB LA COVID-19

Comença el curs de les mascaretes
L'inici del nou curs escolar ha
estat el focus d'atenció aquest
més pel que fa a l'evolució de la
crisi de la Covid-19. Dilluns 14
de setembre, 3.090 nens i nenes de Palau-solità i Plegamans
van tornar al col·legi després
de sis mesos. Aquell dia va començar el curs de les mascaretes.
El regidor d'Educació, Ignasi
Fargas va llençar un missatge
de tranquil·litat a les famílies davant d’aquest inici excepcional:
“Les escoles han preparat diferents plans de seguretat i prevenció, i tots han estat validats
pels serveis educatius de la Generalitat. Per tant, no hi ha res
d'improvisat i el curs comença
amb les mesures de seguretat
i higiene garantides”. De totes
maneres, la incertesa evident
de la situació ha planat en el dia
a dia de tots els centres.
La primera setmana va servir

per aclarir dubtes i anar a poc
a poc assumint els nous protocols d'entrada i sortida de les
escoles. Superat el caos del
primer dia, tots els centres palauencs han anat regularitzant el
sistema i ara com ara la situació
està bastant normalitzada.
L'alcalde, Oriol Lozano, en
una compareixença a Facebook, va demanar comprensió
pels equips docents i que "no
es criminalitzi l'escola", sobretot
pel que fa als contagis, ja que
fins ara tots els casos detectats
a les escoles s'han contagiat
fora dels centres.
L'IES Ramon Casas i Carbó
és on més problemes hi ha hagut. Aquest centre ha registrat
l'únic cas de contagi que ha
obligat a confinar el grup classe. Es va donar també un segon cas d'un alumne contagiat,
però que no va ser necessari
el confinament del grup, ja que
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VEHICLES ABANDONATS
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L'Ajuntament retira el
Menús especials per grups i famílies
vehicle cremat al polígon Can
Cortés la nit de Sant Joan
feia alguns dies que el jove no
havia anat a classe.
La situació general, segons
va informar l'alcalde, és estable.
PsiP, amb 16 casos en els darrers 14 dies, es manté en una

situació de risc moderat.
Pel que fa a Residencial Palau, el geriàtric palauenc segueix lliure de Coronavirus i
manté l'etiqueta de residència
verda.

CONCURS LITERARI

Sant Jordi reviu al
setembre amb els
premis literaris
El confinament va impedir que roses i llibres es despleguessin pels pobles i ciutats de Catalunya com és tradició. També
va impedir que es pogués celebrar el lliurament dels Premis Sant Jordi que organitza la regidoria de Cultura. Malgrat les
dificultats per a fer la recollida d'originals,
finalment es van presentar un total de 84
obres a concurs. Totes elles, segons el jurat, d'un excel·lent nivell.
No ha estat fins al cap de 5 mesos que
s'han pogut fer entrega dels guardons als
18 treballs més destacats pel jurat. L'acte
va tenir lloc a la masia de Can Cortès el
divendres 25 de setembre. L'alcalde, Oriol
Lozano, la regidora de Cultura, Eva Soler,
i el regidor de Joventut Ignasi Fargas, han
estat els encarregats de fer entrega dels
guardons als guanyadors i guanyadores.
Ana Soley, directora de l'Escola Municipal
de Música, va ser l'encarregada de presentar l'acte i fer les lectures.

MenÚ De D

ELS GUANYADORS

INFANTIL A. Prosa
1r Premi: Martí Roman Piquer
2n. Premi: Martí Roman Piquer
3r. Premi: Pere Rocabayera
Viladrich

JUVENIL. Poesia
1r Premi: Lia Jordi Garcia
Finalista: Alejandro López
Asensio
Menció Jurat: Clàudia
Vilarrassa Puigdomenech

INFANTIL B. Prosa
1r Premi: Nerea Sanjuan Mas
JUVENIL. Prosa
2n. Premi: Berta Lluch Castillo 1r Premi: Lia Jordi Garcia
3r. Premi: Emma Lluch Mas
Finalista: Aina Civit Soler
Menció Jurat: Helena Durán
Lorca

ADULTS. Poesia
1r Premi: Manuel Auret Castro
finalista: Genís Jordi Garcia
Menció Jurat: Aureli Trujillo
Cabezas
ADULTS. Prosa
1r Premi: Pep Camps Barnet
finalista: Joaquim Casado
Ramírez
Menció Jurat: Gerard
Fernández Chacón

La nit de Sant Joan, al polígon
de Can Cortés es va produir una
foguera inesperada. Va cremar
una furgoneta (foto) que feia diversos mesos que era abandonada. Des de llavors, el vehicle,
la ferralla, millor dit, va seguir
al mateix lloc fins que la darrera setmana de setembre es
va procedir a retirar-la. Abans,
alguns propietaris de fàbriques
ja havien avisat a l'Ajuntament.
No només per la mala imatge
que els dóna al seu negoci, sinó
també perquè entre la ferralla si
havien vist ja xeringues, restes
de botellot i fins i tot rates.
A pocs metres de la furgoneta calcinada, al carrer Indústria
del mateix polígon, hi havia un
altre cotxe vermell amb senyals
d'abandonament o robatori.
Unes cintes de la Policia Local
indicaven que el vehicle estava
localitzat i fitxat pels agents locals. Allà va estar també quasi
tres setmanes fins que va ser
retirat el mateix dia que es va
recollir la furgoneta.
Des de l'Ajuntament argumenten que de vegades no és
senzill retirar aquests vehicles.
"Qui té la capacitat de retirar un
vehicle de la via pública és la
Policia Local", explica Eva Soler, regidora de Seguretat Ciutadana. "Abans de retirar-lo cal

comprovar si el vehicle té alguna
denúncia, o té alguna afectació,
i si la Direcció General de Trànsit autoritza a moure'l, llavors es
pot retirar", explica Soler. "En el
cas dels vehicles robats la cosa
sol anar ràpida, però si hi ha
embargaments sobre el vehicle,
per exemple, la cosa es complica". L'abandonament del vehicle cremat estava denunciat
al seu propietari des de febrer
d'aquest any, però a causa de
la pandèmia encara no s'havia
resolt el tràmit. Posteriorment,
en cremar-se, es va haver de
tractar com a deixalla, i es van
haver d'iniciar nous tràmits per
retirar-lo.
L'ordenança municipal estipula que l'administració local
pot actuar d'ofici i retirar un vehicle si roman estacionat en un
mateix lloc durant més de 14
dies, o si presenta símptomes
evidents d'abandonament o robatori, entre altres supòsits. El
problema de fons, però, segons
indica la mateixa regidora, "és
la manca de dipòsit on poder
ubicar aquests vehicles fins que
no es resolen tots els tràmits.
PsiP té llogades algunes places
al dipòsit municipal de Caldes,
però són per a ús temporal, i no
les poden ocupar amb vehicle
requisats.

FEU LA VOSTRA RESERVA ARA: 938 644 937
Som a C-59, km 5,4 - Palau-solità i Plegamans
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anys

Creiem en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans
Estem a la Plaça Ernest Lluch - 665 539 186

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €
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GUARDONS D'IMATGE

Can Cortès acull dues cites dels
aficionats a la fotografia
Els amants de la fotografia han
tingut dos cites destacades durant el mes de setembre. La primera va ser l'entrega i exposició
dels 36é Premi de Fotografia de
Festa Major (foto superior). L'alcalde, Oriol Lozano, i els regidors Jordi Plaza (Festes) i Eva
Soler (Cultura) van asistir al lliurament dels premis que va tenir lloc al patí de Can Cortès el
divendres 4 de setembre. Com
cada any, els guanyadors van
rebre un trofeo recordatori i un
premi en metàlic.
La segona cita fotogràfica del
mes va ser amb motiu de l'ex-

posició de les imatges de la Lliga Fotogràfica que aquest grup
del Taller de les Arts celebra des
de fa 9 anys. El mateix auditori
de Can Cortès va acollir, del 8
al 25, les 132 imatges que durant tota la temporada 19/20
van anar presentant, mes a
mes, els 16 fotografs aficionats
palauencs. El primer dia d'exposició es va aprofitar per fer
entrega dels premis als tres primers clasificats de la Lliga (foto
inferior). Els guardonats van ser
Oscar Fillola, Pedro Mohedano
i Josep Mª Manteca, primer, segon i tercer respectivament.

FESTIVAL FRUSTRAT

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)

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

se traspasa

El cicle Cultura
Segura es tanca
amb La Fresca
La companyia Anna Confetti, amb el seu espectacle La
Fresca, va tancar el cicle de
Cutlrua Segura programat per
l'Ajuntament durant l'estiu. Tres
senyores tocades i posades es
van pasejar des de la Porxada
fins al carrer Estació amb una
cadira gegant. Pel camí, riures
i rialles provocades per l'actuació de les tres còmiques.

CASA en Can Falguera. 550 m de
parcela, 300 m. const. 310.000€

CASA esquinera en el centro del
pueblo. 299.900€

ÀTICO EN PALAU Duplex. 160 m2
Excelentes vistas. 260.000€

CASA en Can Falguera. 500 m en 900
de parcela. Seminueva 379.900€

CASA Can Falguera. 60 m. vivienda.
650 m de parcela 249.000€

CAN FALGUERA 2 viviendas indep.
con 800 m de jardín 317.000€

DOS PARCELAS en C/Bonanza. Se
venden juntas 485 m. 159.000€

xxxxx

BAR - Restaurante

EN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
ESPECIALIDAD EN TAPAS I MENÚS DE MEDIODIA.
A PLENO RENDIMIENTO, CON BUENA Y FIEL CLIENTELA.

Interesados llamar al

El Fancon fa acte
de presència
testimonial amb
el seu Autocine
La pandemia ha impedit la celebració del Fancon d'enguany. El
responsables del festival d'oci
alternatiu, que es celebra al
nostre poble des de fa set anys,
van decidir anular aquesta edició i dedicar tots els esforços
al festival del proper any. Malgrat tot, van decidir mantenir
l'Autocine, una de les activitats
pròpies del festival, com a testimoni de continuitat.
L'éxit de la convocatòria va
evidenciar, un cop més, elfort
arrelament del Fancon a casanostra. Les 55 entrades per
accedir en cotxe al parquing del
pavellò d'esports es van esgotar amb dies d'antelació. Allà
es va instalar, el dissabte 5 de
setembre, una pantalla inflable
de 60 metres quadrats. Es va
projectar una sessió doble, escollida per votació popular, amb
Jurasic Park i Pulp Fiction. El so
es va emtre per Radio Palau,
de manera que els veïns dels
voltants no an haver de patir ni
músiques ni sorolls.

93 864 32 76

Informa-te’n al

605 39 17 14

625 975 369

ES LLOGA
PER JUBILACIÓ
Local renovat
i totalment adaptat
-Negoci molt
arrelat al barri

Interessats truqueu al
669 830 587

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Vols VENDRE?...

... FES-TE VEURE
psipinfo@gmail.com
629 26 26 82
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CONCURS MUSICAL

L'Escorxador arranca el nou curs
amb una melmelada musical
Claudia Bernabé.-- Malgrat la
situació en què ens trobem,
l'Espai Jove Escorxador ha
arrencat el nou curs amb força
i ja tornen a estar pels carrers
i places del poble, i en hores
lectives, als patis dels instituts.
Cada dilluns estarà oberta l'Oficina d'Assessorament Jove,
un espai on es poden resoldre
dubtes sobre estudis, salut,
participació, mobilitat internacional i temes laborals, i on
només es podrà assistir amb
cita prèvia.
El passat divendres 25 de setembre ja es va celebrar la pri-

PUBLICITAT

La Covid-19 no frena una nova
edició del Palau Ressona

mera activitat que forma part de
l'Agenda de Tardor. La Sala Corral es va obrir entre les 21.00
i les 01.00 de la nit per acollir
una nova melmelada musical.
Els joves del poble estaven
convidats a assistir-hi amb els
seus instruments i improvisar
actuacions o presentar les seves pròpies creacions musicals.
Els responsables de l'espai
aniran anunciant les activitats
en les diferents xarxes socials
de l'Escorxador a mesura que
aquestes es vagin concretant,
així que caldrà estar atents per
a no perdre-se'n cap.

EUROPEAN CLEAN UP DAY

Objectiu: el bosc de Can Pujol
Mig centenar de persones van
respondre a PsiP a la convocatòria del European Clean Up
Day, que es va fer el dissabte, 19 de setembre. Es tracta
d'una acció que es convoca
en l'àmbit europeu per conscienciar sobre la quantitat de
residus que llencem de forma
incontrolada a la natura. Aquest
any l'objectiu dels voluntaris
palauencs va ser el bosc dels
voltants de la font de Can Pujol.
A les 10 del matí es van reunir
al gual de Sant Roc, on l'Ajuntament els va repartir guants i

bosses per dipositar-hi els residus. D'allà van sortir cap a
la font de Can Pujol recollint al
seu pas tota la brutícia llançada
a la natura que anaven trobant.
A les 12, un camió va carregar
tot el que havien reunit. En total
180 quilos de deixalles, entre
paper, plàstic cartó i d'altres.
L'acció va estar coordinada
per les tècniques de Medi Ambient de l'Ajuntament. El regidor
de l'àrea, Jordi Plaza, també es
va sumar a l'acció i va participar
activament en recollida d'escombraries.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

L'Ainet es presenta en societat
Divendres 18 de setembre,
L'Associació de Comerciants
va presentar en societat l'Ainet.
La protagonista del conte editat
per l'associació per incentivar i
promocionar el comerç al poble. Ho va fer en forma de capgròs per sumar-se a les dues
jornades de promoció d'estocs
que es van celebrar aquell dia i
l'endemà, dissabte 19.
El nou capgròs, que va ser

portat i acompanyat per membres de la colla de Geganters i
Grallers de PsiP, es va passejar
pels comerços i botigues de la
vila per fotografiar-se amb comerciants i clients.
Montse Flores, presidenta de
l'associació, i el regidor de Comerç, Ovidi Popescu, van ser
els encarregats de fer les presentacions de la nova mascota
dels comerciants palauencs.

L’Ajuntament de PsiP convoca,
un any més, el Concurs de Música Jove Palau Ressona. S’hi
poden presentar grups musicals i solistes entre 12 i 30 anys
que tinguin un repertori suficient
de com a mínim 20 minuts.
Aquest concurs té tres objectius amb els quals es va iniciar:
facilitar un espai on els grups
novells o amb una trajectòria
musical poc extensa tinguin
l’oportunitat de mostrar els
seus coneixements; facilitar un
espai de trobada entre diversos
grups de diferents estils musicals per tal que puguin compartir experiències; i oferir un
suport als i les joves que vulguin
iniciar una trajectòria musical.
S'estableixen dues categories: una per a grups i solistes
d’entre 21 i 30 anys (A) i, l’altra,
per a joves entre 12 i 20 anys
(B). Tots els grups o solistes
participants menors d’edat

hauran de designar una persona major d’edat (pare, mare o
representant legal) que formalitzi la inscripció i sigui la interlocutora amb l’organització.
Per a presentar-se al concurs,
cal enviar, a través del web municipal, el formulari d’inscripció
amb l’acceptació de les bases,
una imatge recent del grup o
solista, una gravació digital o
l’enllaç des d’on descarregar
l’arxiu i els requisits tècnics
del grup. En el cas de menors
d’edat, cal adjuntar, també, les
autoritzacions corresponents.
D’entre tots els treballs presentats, se seleccionaran un
màxim de tres formacions finalistes per cada categoria, les
quals actuaran al concert de la
final del Palau Ressona, que tindrà lloc el pròxim 7 de novembre, a la Sala Corral de l’Espai
Jove l’Escorxador. Es valoraran
aspectes com la musicalitat,

l’originalitat, la projecció, la posada en escena i la inclusió de
la perspectiva feminista.
El guanyador de la categoria
A, obtindrà com a premi la gravació d’una maqueta, sota la
supervisió d’un productor professional, i la seva distribució en
plataformes digitals a través de
la Cúpula Music. Pel que fa a la
categoria B, el premi consisteix

en la gravació d’una cançó i el
videoclip d’aquesta, així com
una actuació en directe a la vila.
També a través de la inclusió
de la perspectiva feminista en
aquesta edició del Palau Ressona es valorarà la inclusió de
dones en el grup, la utilització
d’un llenguatge inclusiu i no
sexista i la representació de la
diversitat en les cançons.

Vols fer un regal original? Regala

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

perquè totes les bones notícies
mereixen una portada
Vols sorprendre 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.
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

i només per

15 €

(marc no inclòs)
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COL·LECCIONISTES DE MOTOS

IMPOST POLÉMIC

L'Ajuntament
imposa ara
l'IVTM a tots els
vehicles de més
de 25 anys

Viatge al passat
sobre dues rodes
La seva passió per les motos no té res a veure amb
les carreres, ni amb la velocitat, ni amb la potència, ni amb batre rècords. El Nando Cañadó (Tivenys, 1944), el Luis Gaona (Barcelona, 1948) i l'Esteve
Rosell (Palau-solità i Plegamans, 1953) són en rea-

PEP PUIG
"Això es porta a la sang. Jo,
amb 14 anys ja anava amb
moto i des de llavors que les
guardo, les cuido, ens agraden
les motos i els motors perquè
ho hem mamat des de petits",
diu Esteve Rosell quan li preguntes des de quan fa que
col·lecciona motos. L'Esteve,
com els seus dos amics, el
Nando Cañadó i el Luis Gaona,
és mecànic de professió, jubilats els dos últims.
Asseguts al voltant de la taula, fa enveja sana escoltar-los
quan es posen a parlar de la
seva afició. "A veure, n'hi ha
moltes que són ferralla, eh, o
que s'han de restaurar encara,
però entre les que més o menys es poden ensenyar i les que
estan per fer, igual en tinc més
de 100", diu l'Esteve quan se li
pregunta quantes motos té. El
Nando i el Luis tampoc saben
dir amb exactitud quantes motos en total tenen, però tant
l'un com l'altre parlen de 60
o 70.
Quan visites els seus tallers,
o el cobert allà on
guarden les seves
peces, entens que
els sigui difícil portar el compte. En
el racó més inversemblant, penjades
d'una biga, sota el forat d'una escala o expo-
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litat arqueòlegs del motor. Conversar amb ells és
entrar en el túnel del temps pujat dalt d'una moto.
Bé, d'una no, de 200 motos, perquè entre els tres
sumen diversos centenars de vehicles de dues rodes (i algun que altre de quatre).

sades en una paret, qualsevol
lloc és vàlid per a guardar una
d'aquestes relíquies.
No totes les motos estan en
ordre de marxa, ni de bon tros,
però ells les conserven amb la
idea d'algun dia poder-les recuperar. La seva il·lusió és tornar la lluentor del primer dia a
aquells vells ferros motoritzats.
Saben que ni en tres vides podran arreglar-les totes, però la
seva és una afició que no vol
preses, i que tampoc mesura
el temps.
D'on les treuen? "Anem a fires, voltem, parlem amb gent
que coneixem i ens coneixen",
diu el Nando. "Jo també compro botigues de recanvis", explica el Luis, "i la gent sap que
ens agraden aquestes coses".
L'Esteve explica la història de
com va trobar una de les motos més peculiars que té, la
que va pertànyer al motociclista català Ramon Torras, mort
a Coma-ruga el 1965 amb 21
anys, quan tothom li
augurava un
brillant

Montesa Impala (1978)

futur: "Vaig fer una feina per
a un client i a l'hora de cobrar
vaig anar a casa seva. Em va
ensenyar un cobert on tenia
quatre mobles que volia vendre. Jo els mobles ni me'ls vaig
mirar, però en un racó hi vaig
veure quatre motos cobertes
de pols i mig rovellades. 'Que
en fas d'aquestes motos?',
li vaig dir. 'Res, nosa em fan,
si les vols fem un capbaix i ja
te les pots endur'. Li vaig dir
que no li cobrava la feina que
li havia fet i quatre duros més i
me les vaig endur cap a casa".
La sorpresa va ser quan dies
després va descobrir que una
d'elles una Ducson de l'any
1958, portava la inscripció
'Ramon Torras'. Era una de les
motos de carreres que havia
dut el malaurat pilot català.
"Aquesta", diu el Nando assenyalant una vella Peugeot
dels anys 50, "la vaig treure del
fons d'una piscina plena d'aigua. La tenien allà deixada i
abandonada. Me la vaig endur,
la vaig desmuntar peça per
peça, el motor ben
net i re calibrat i
ara arranca a
la primera. El
que passa és
que no tinc
temps
de
restaurar-la".
La recerca
de peces per a
restaurar les màquines és també

D'esquerra a dreta, Esteve Rosell, amb una BMW
R90 S Daytona de 1974, Nando Cañadó, amb una
NSU 250 de 1956, i Luis Gaona, amb una
Montesa Brio 110 de 1958,
als jardins del castell de Plegamans.

A dalt, l'esteve canviant una bateria al seu taller i mostrant la Derbi 74 Sport, una
de les seves màquines preferides. A baix, el Nando assegut damunt d'una Motobécane de 1953, i un detall de la Peugeot que va treure del fons d'una piscina.

un pou d'anècdotes. Però ara,
amb internet tot és més fàcil,
oi? "Internet?, res d'internet,
jo no me'n fio", diu el Nando. I
doncs? "Mira, el tub d'escapament d'aquesta NSU alemanya és original, el de la marca.
Li vaig dir a un noi d'aquí Palau
que és alemany que si algun
dia anava cap allà si me'l podria comprar, i me'l va portar",
ens il·lustra Cañadó. "Viatgem
molt buscant peces, fora d'Espanya es fan moltes fires, jo he
anat a mitja Europa buscant
peces", diu el Luis. "I també
estem molt en contacte amb
clubs de motor i de clàssics,
tothom s'ajuda i ens informem
els uns als altres", aclareix.
Rosell posa com a exemple la fira de Sils, una exposició-mercat de cotxes clàssics
que es fa un cop a l'any i que
és una referència a Espanya i
també a Europa. "Allà t'hi pots
trobar francesos, anglesos,
alemanys, italians, belgues...",
allà hi trobes de tot.
Quan es posen davant de la
seva col·lecció, tots tres són
capaços d'explicar-te la hisPASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

Els tres amics estan una mica
emprenyats amb el recent canvi de l'Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM) que ha
aplicat el nou govern municipal.
A partir del 2020 tots els vehicles de més de 25 anys han de
pagar l'impost, mentre que fins
ara estaven exempts. L'increment suposarà un ingrés extra
de 21.475 € per l'Ajuntament.
La mesura respon a la lluita del govern municipal contra
el canvi climàtic. "Creiem que
l'emergència climàtica fa incompatible bonificar aquells automòbils que més contaminen i
promoure alhora polítiques de
transició energètica i salut pública", diu el regidor d'Economia, Sergi Plaza,. En el cas del
col·leccionisme, Plaza insta als
propietaris a registrar els vehicles com a històrics, cosa que
sí que els eximeix de l'IVTM.
Però aquesta catalogació no
és tan senzilla. Suposant que el
vehicle passi tots els controls, i a
més de serioses despeses, implica que els propietaris perden
certs privilegis sobre els seus
aparells. "A l'hora de vendre'l, o
moure'l d'un lloc a altre has de
demanar permisos i no ho pots
fer així com així", explica el Nando. "Nosaltres no guardem les
motos per fer-nos rics, les guardem perquè són part de la nostra vida, de la nostra història",
diu l'Esteve. "Algunes, com les
de 49 cc de dos temps, no poden ni circular legalment, però
en canvi ens fan pagar l'impost,
quin sentit té?", es pregunta
Luis Gaona. Tots estan d'acord
en pagar per aquells vehicles
que treuen de tant en tant, però
els vehicles que només surten
per exposició, ni contaminen,
ni ocupen via pública. Per què
l'impost, doncs?, es pregunten.
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tòria i els mèrits de cadascuna de les motos. "Aquesta és
una Terrot per a esquerrans,
té el gas a l'esquerra i l'embrague a la dreta"; "aquí tinc
una DKW de motor rotatori,
no té pistons"; "aquesta és la
Norton Comando 850, potser
la més valorada de totes les
que tinc, em va costar molt
temps acabar-la"; "de la Derbi
74 Sport només se'n van fer
200 i poques unitats, i aquesta
n'és una, està restaurada amb
totes les peces originals"; se'ls
dispara la llengua quan els preguntes quines són les que més
aprecien o les que més els ha
costat reconstruir.
El preu d'aquestes motos
en el mercat és molt variable.
Gaona posa com a exemple
els 20.000 que es poden pagar per una Kawasaki Ninja
900, la moto que pilotava Tom
Cruise a 'Top Gun'. Per una
Montesa Impala, per exemple,
se'n poden demanar entre 4 i
7.000 euros, depenent de l'estat, òbviament. Però fer diners
no és l'objectiu d'aquests tres
mecànics, la seva dèria és poder tenir a les mans unes màquines que admiren i que per a
ells són símbol d'un passat que
no volen oblidar ni que s'oblidi.
Surten en la conversa noms
com Narclan, Ducson, Minimarcelino, Sanglas, Gimson...
marques de motos fabricades
a Catalunya. "En la postguerra van sorgir molts fabricants
de motos aquí", explica Rosell, "compraven motors Harry
Walker o similars, hi feien un
xassís i au!, com que hi havia
molta demanda". Cada una
té la seva història, i ells se les
saben totes. Com la Guzzi que
s'utilitzava en els anys daurats
del Cine Avenida de Palau, la
moto que s'utilitzava per a portar les pel·lícules de Palau a
Polinyà o a Caldes. "Jo en tinc
una, no sé del cert si aquella,
però era com aquella, entre
setmana repartien les bombones de butà de casa en casa, i
el diumenge posaven els rotllos
de pel·lícula al portapaquets i
apa, a córrer", diu l'Esteve.

A dalt, Luis Gaona en el seu taller sobre un Ducati de 19xx.
A baix, la DKW W2000 de motor rotatiu que guarda a la sala de casa seva.

Guzzi surt també a la conversa perquè "l'Esteve té una
Guzzi que a mi em falta per a
tenir les Cinc Magníques". "Sí,
la Guzzi 98, i que em sembla
que era del teu sogre, precisament", comenta l'amic, capritxos del destí. Entrem llavors en
el capítol dels desitjos. Quina
moto us agradaria tenir i no teniu? "Una MV Augusta de carreras, la que pilotava Agostini",
salta Gaona com un coet. "Jo,
una Impala Texas", diu Rosell,
"és un model de Montesa del
que se'n van fer molt poques
i que van molt buscades". I al
Cañadó? "Una Merkel", ¿Merkel?, "sí, és una moto americana de principis del segle
passat. Ja sabeu, si els voleu
fer feliços no els compreu un
pastís, fiqueu-los davant d'una
d'aquestes motos i deixeu que
voli la seva imaginació.

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

Pintura de fachadas

Interiores de viviendas y locales
Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654

I perquè no un museu de la moto a PsiP?
Què passarà amb les seves
col·leccions quan ells faltin?
"Això ja dependrà dels que
venen darrere", diu el Nando. "Jo les deixo a les meves
tres filles, tinc una llista amb
les que deixo a cadascuna. I
a cada moto de les que tinc
acabades, elles no saben fins
avui, hi he ficat un paperet
amb una nota i amb les dades de la moto", confessa
l'Esteve. El Luis confia que el
seu fill, "que li va la marxa",
continui amb el tema.

Tots tres, però coincideixen
que els agradaria que la seva
feina es pogués lluir més. Enyoren aquella exposició que
no fa tants anys es feia amb
motiu de la Fira del Comerç.
"A la gent li agradava molt, i
sempre tenia molt públic", recorda el Nando.
Algú anomena el cas de
Basella, un poble de 230 habitants a 150 quilòmetres de
Barcelona, on a partir d'una
col·lecció particular es va articular un museu de la moto

que avui es visita obligada de
tots els aficionats a les dues
rodes, amb més de 10.000
visitants anuals. "A mi no
m'importaria cedir-les per
a una cosa així", "a mi tampoc, sempre i quan estiguin
ben vigilades", "home, estaria bé", diuen. I perquè no
un museu de la moto a PsiP?
El més difícil d'aconseguir ja
està aconseguit. I si es tracta
d'explicar històries de motos,
només cal que parlin amb el
Nando, el Luis o l'Esteve.

- Palau-solità i Plegamans

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

Escola de nens/es

de 6 a 13 anys (preus especials)

Ubicació

Club Tennis Palau

Informació

Dani Luque: 620 863 629
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HOQUEI PATINS

Primera queixalada de la temporada
Les lleones del Generali HC Palau han fet la primera queixalada gran de la temporada 20/21.
Diumenge 20 de setembre
van fer història al proclamar-se
campiones de la 1ª Hoquei Lliga Catalana Femenina, el nou
torneig per eliminatòries de la
Federació Catalana de Patinatge (FCP). Les palauenques van
derrotar a la final al CP Manlleu
(4-2).
El pavelló Maria Víctor de
PsiP va ser l'escenari de la Final
Four, una final organitzada per
la FCP en estreta col·laboració
amb l'equip i l'ajuntament amfitrions.
Per assegurar la seva presència a la final de PsiP, l'HC Palau
va haver de superar l'eliminatòria amb el Vilanova CP. Les
del Garraf van ser un tràmit
senzill, com ho demostren els
marcadors dels dos partits: 0-7
a l'anada i 13-1 a la tornada.
Els encreuaments a la Final
Four ja no van ser tan plaents.
En la semifinal disputada dissabte 19, les noies del Generali
van haver de patir fins al final
per a desempallegar-se del Vila-Sana. El partit contra les
lleidatanes va necessitar una
pròrroga, i no va ser fins quan
faltaven 14 segons pel final que
un gol d'Aina Florenza va desfer
l'empat a 2 que figurava en el
marcador des de la mitja part.
Una estona abans, el mateix dissabte, el CP Manlleu va
deixar fora el CP Voltrega (3-1).
Quedava configurada així una
final entre els dos primers classificats de la darrera OK Lliga
Femenina, un duel que s'ha reiterat en els darrers anys i que
és garantia d'emocions fortes i
bon hoquei.
La final de la Lliga Catalana Femenina va començar a
les 17.00. Al pavelló només hi
van poder entrar els equips,
les autoritats i 36 familiars de
les jugadores, coses de la Covid. L'ambient a la grada era
molt diferent del que hi havia fa
poc més d'un any quan els dos

equips es van jugar el títol de lliga en aquest mateix escenari. A
la pista, però l'espectacle no va
ser menys.
Osonenques i vallesanes es
comencen a conèixer molt bé.
El Generalli HC Palau va sortir
més centrat i tranquil, afavorit per un gol matiner de Berta
Busquets al minut 2. 7 minuts
després Aina Florenza posava
el 2-0 al marcador, resultat amb
què es va arribar al descans.
Les jugadores de Manlleu van
sortir del vestidor a mossegar.
Les osonenques van desplegar
un joc contundent i físic, que les
noies del Generali HC Palau van
saber neutralitzar amb paciència i bons contraatacs.
Els nervis es van instal·lar a
la banqueta palauenca quan en
tres minuts, del 32 al 35, es va
passar del 2-0 al 3-2. Aina Florenza va completar el seu hat
trick particular i va posar el definitiu 4-2 en el marcador quan
faltaven 5 minuts pel final. Primer torneig i primera copa de la
temporada per l'equip que ara
entrena Iván Jaquierz.



L'HC Palau inicia l'OKLligaF
amb una victòria a domicili
El primer equip femení del
Generalli Hc Palau va començar la temporada de
l'OKLligaF el diumenge 27 de
setembre. Les palauenques
van visitar la pista de l'Igualada HCP, un dels dos equips
acabats d'ascendir a la màxima categoria de l'hoquei femení estatal.
El resultat final de 3 a 5 no
reflecteix el toc d'alerta que
les palauenques, clares favorites del partit, es van endur
de la capital de l'Anoia. I és
que en aquesta competició
no val a badar, perquè les
igualadines a punt van estar
d'empatar el partit.
L'HC Palau se'n va anar al
descans amb una renda de
dos gols (1-3). En la represa
les noies de l'Igualada van

pressionar fort i van igualar
el marcador (3-3). La ràpida
reacció de les palauenques
les va tornar a posar un gol
per davant, però el pols es va
mantenir fins quan faltaven 30
segons pel final, quan Laura
Puigdueta va marcar el tranquil·litzador 3 a 5 definitiu.
Aquesta temporada l'OK
Lliga Femenina té dos equips
més que la temporada passada, ja que hi va haver dos
ascensos i cap descens. Seran 16 formacions, que es divideixen en dos grups. L'HC
Palau està en el Grup B. Els
dos primers de cada grup
s'enfrontaran en el play off pel
títol; els dos últims jugaran
el play off de descens. Això,
és clar, si el virus no obliga a
canviar els plans.
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FUTBOL

El FC Palau incorpora tres
equips més aquest any
Tot i les limitacions imposades
per la Covid-19, el FC Palau
encara la nova temporada amb
optimisme i amb bones notícies.
El curs 20-21 el club comptarà
amb tres nous equips, un aleví,
un juvenil i un prebenjamí. Amb
aquestes noves alineacions el
futbol palauenc disposarà de
16 equips federats, en lloc dels
13 que tenia l'any passat.
Francesc García, president
de l'entitat, es mostra "molt
satisfet per aquest creixement,
gens fàcil en els temps que corren, però que és també senyal
per a nosaltres que estem fent
bé les coses". Una quarta in-

corporació podria ser un nou
equip infantil femení, un cop
consolidat el que es va posar en
marxa l'any passat. Les inscripcions per aquest equip encara
són obertes i a hores d'ara encara no s'ha assolit el nombre
necessari per a registrar-lo.
La lliga de 4ª Catalana, on
juguen els dos amateurs del
FC Palau, van començar el diumenge 19. L'amateur A, dins
del grup 11, es va enfrontar a
domicili contra el Vallirana (x-x).
El B, en el grup 6, va jugar a
casa contra l'Alella (x-x).
Conscients que aquesta serà
una temporada molt atípica, els

ATLETISME

1 – OCTUBRE DE 2017
responsables del club centren
els seus esforços a garantir
les condicions sanitàries i de
seguretat perquè els jugadors
puguin practicar l'esport i fixen
els objectius esportius en segon terme. Òbviament, tots
els equips lluitaran per la millor

classificació, però sense oblidar
que hi ha premis tan importants
com quedar primers. Un exemple és el trofeu Fairplay a l'equip
més respectuós i esportiu de la
temporada, i que l'any passat
es va adjudicar l'amateur B en
la categoria de 4ª Catalana.

FÚTBOL SALA

El CA Palau torna a córrer tant El CFS Palau comença la
en muntanya com en asfalt
temporada a primers d'octubre
Clàudia Bernabé.- Encara que
les situacions en el món de l'esport siguin una mica incertes,
el Club Atlètic ha pogut assistir
a tres competicions repartides
entre els mesos d'agost i setembre. A finals d'agost, tres
membres del club, Antonio Moreno, Sònia Orriols i Mati Menesses, es van desplaçar fins
a Camprodon, on va participar
en la Trail Ulldeter, una cursa
d'11,5km amb un desnivell positiu de 650 m.
El setembre Aquest, Fernando Andreo i Óscar Durango van

córrer la Pa amb Tomàquet, una
cursa de muntanya a Santa Coloma de Farners de 12 quilòmetres i 650 metres de desnivell.
Per últim, cal destacar el
temps que va assolir Ramón
Fernández a la Cursa de La
Mercè a Barcelona, amb una
marca de 45 minuts. Óscar Durango, l'altre corredor palauenc
que va participar en la prova, va
invertir 48 minuts en recórrer els
10 quilòmetres. La prova barcelonina va aconseguir 3.000
inscrits que es van repartir entre
dissabte i diumenge.

Clàudia Bernabé.- El Club Futbol Sala Palau va iniciar la temporada amb els entrenaments
a principis de setembre. Fins al
cap de setmana del 19 i 20 no
es va disputar cap partit. Des
d'aquelles dates, han jugat un
total de cinc partits amistosos,
sempre atenent les mesures de
seguretat dictades per la Federació Catalana de Futbol i per
l'Ajuntament.
La temporada dels dos
equips sèniors del CFS Palau,
el femení i el masculí, s'inicia el
primer cap de setmana d'octu-

bre. El dia 3 debuta en el Grup
1 de Primera Catalana l'acabat
d'ascendir sènior masculí. Els
nois del CFS Palau s'enfronten
al pavelló Maria Víctor contra
el CFS Premia de Dalt. El diumenge 4 és el torn del sènior
femení. Les noies estan inscrites en el Grup 1 de primera
catalana i debutaran amb una
visita a la pista del FS Matarò.
Aquest any, a causa dels canvis
provocats per la Covid-19, els
dos grups tindran un total de 16
equips, en lloc dels 14 de l'any
anterior.

NI OBLIT NI PERDÓ!
Palau-solità i Plegamans per la República
Grup Municipal Primàries
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La tardor a Residencial Palau està plena d’activitats
BÀSQUET

LLIGA PADELCAT

El CB Palau creix en equips

Campiones de pàdel

Clàudia Bernabé.- El CB Palau ha començat amb bon peu
aquesta temporada, malgrat no
tenir partits programats fins a
finals de mes. La campanya de
captació de nous talents, duta
a terme per la junta durant els
darrers mesos, ha tingut força
èxit. Les inscripcions han sigut
nombroses i aquesta temporada el basquet palauenc comptarà amb 10 alineacions.

L'equip femení de pàdel (foto)
del Club Tennis Palau s'ha classificat en primera posició del
seu grup de Tercera Divisió de
la lliga Padelcat, la qual cosa els
dóna automàticament l'ascens
a Segona. Les palauenques
han assolit el primer lloc amb
un total de 26 victòries, a molta distància de les segones, el
Pàdel Cervelló, que en va aconseguir 20.

Pel que fa a l'afectació de la
pandèmia, entre els jugadors
del club s'han detectat fins ara
tres casos de Covid-19. Tots
ells contagiats fora del club.
L’equip Sots 21 masculí jugarà el primer partit el dia 17
d'octubre, a la pista del CE Valldemia. Les noies del Sots 21
debutaran el 24 d'octubre a
casa contra el CB Santa Perpètua.

Pel que fa a l'equip A masculí,
a falta d'una jornada per disputar, es troba també en primer
lloc del seu grup de Segona. En
cas d'acabar en aquesta posició tindrà l'opció de participar
en el màster final que determina
els equips que pugen a primera. L'equip B masculí, és quart
en el seu grup de Quarta Divisió
masculina, a falta de tres jornades per acabar el torneig.

LLIGA FOTOGRÀFICA
ARTS & FOTO
Portem més de tres mesos com a Residència Verda, estem mantenint totes les
mesures de seguretat establertes a la normativa actual.
Després de l’estiu i d’un canvi de rutines, arriba la tardor. Aquest és un bon moment
per continuar en marxa, i incorporar noves activitats al nostre Centre.
A Residencial Palau dissenyem activitats que aporten a la gent gran uns clars beneficis
per a la salut: millorar la condició física i cognitives, afavorir les relacions socials,
mantenir uns hàbits saludables i sobretot passar-s’ho molt bé.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, per conèixer més sobre nosaltres

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

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

Tema 'Cenital'

Les fotografies presentades ens donen
per si mateix l'explicació del que vol dir
aquest tema. Són fotos disparades no de
qualsevol manera, sinó en angle perpendicular al terra o al motiu que es vol
fotografiar, això canvia molt la perspectiva.
Com podeu veure amb les nostres fotografies, qualsevol cosa pot servir per fer
fotos en Cenital, des d'un paisatge fins a
objectes quotidians, la imaginació no te
límits, tot és qüestió de visió.
1r classificat / Joan M. Guimerà

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com
Arts&Foto és un grup d’aficionats a la fotografia que es reuniex cada dimarts, de 20 a 22 hores, al primer pis de la Sala Polivalent, en Camí
Reial,142 a Palau-solità i Plegamans. Si voleu
més informació sobre les activitats que fem i
com integrar-vos envieu-nos un correu electrònic a artsifoto@gmail.com.

Col·laboren

2n classificat / Joan Suñé

3r classificat / Chus Lobato
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No abaixem la guàrdia

No abaixem la guàrdia

Consells per la tornada a l’escola:

Al menjador :

L’ús de la mascareta serà obligatori
a secundària i en el cas de primària,
s’haurà de portar quan ho determini
la situació epidemiològica.

No es pot accedir al centre educatiu
en cas de tenir una temperatura
superior als 37,5º o altres símptomes
compatibles amb la COVID-19.

Els docents i professionals dels
centres educatius han de portar la
mascareta i respectar la distància.

Cal rentar-se les mans abans i
després de dinar

No poden seure junts els alumnes de
diferents grups estables.

No es poden compartir estris
ni menjar

L’ús de la mascareta serà obligatori
a secundària i en el cas de primària,
s’haurà de portar quan ho determini
la situació epidemiològica.

No es poden compartir estris,
joguines, ni menjar.

Es garantirà l’accés a gel
hidroalcòholic i/o sabons allà on
sigui necessari per fer una higiene de
mans freqüent.

Als passadissos també s’ha de dur
la mascareta.

Es reforçarà la neteja, ventilació
i desinfecció dels diferents
espais del centre.
El contacte entre altres
grups/classes es veurà
limitat i s’haurà de fer
respectant les mesures de
seguretat (mascareta i distància).

Cada classe es considera grup
estable de convivència (alumnes +
professor). Un professor només pot
pertànyer a un grup estable
de convivència.

S’ha d’evitar compartir
estris i dispositius i si es
comparteixen han d’estar
desinfectats prèviament.

Totes les persones de més de 6
anys han d’entrar al centre amb la
mascareta ben posada.

S’implantaran mesures específiques
per a les entrades i sortides
al centre.

Al pati :

S’ha d’estar amb el grup estable
de convivència.
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¡OFERTA!

50 lts. 5€
Saco tierra
abonada

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

Primera
visita
gratuïta

Cuidem la salut de
la teva boca,
tenim cura de tu!
Financiació fins a 12 mesos sense interessos

