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POBLE

La Festa Major es dilueix
ES FARAN ACTES DURANT TOT L'AGOST  EN LLOC DE CONCENTRAR-HO TOT EN QUATRE DIES

El Light Soldiers, del 
grup La Torna, durant 

un dels actes de Juliol 
a la Fresca, preludi de 
què serà aquest any la 

Festa Major.

(programació cultural d'agost a les pàgines 30 i 31)
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RESUM DE CONTINGUTS

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

Farmàcies de guàrdia a PSIP
De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia 
de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d’agost). 
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el se-
güent calendari:

J. Beatobe:  C/Anselm Clavé, 1 -  938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 649 830
D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 -- 938 644 896 
N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649 680
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046
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4-9 --  Passatemps, Opinió, Salut, 
Música
10 -- L'ENTREVISTA / 
Eulalia Soley, coordinadora de Càritas.
12 -- El ple municipal de juliol aprova 
la cessió de l'Avinguda Catalunya a 
l'Ajuntament.
14 -- Una Festa Major de 31 dies.
16-17 -- EL PÒSTER / 
Monument verd, l'alzina del camí de 
Gallecs.
18 -- La Covid-19 torna a amenaçar 
PsiP

20 -- Psip estrena agent cívic.
22 -- CRenovat el conveni entre 
Ajuntament i Fancon per la fira d'oci 
alternatiu.
24 -- La Policia Local lliura els premis 
del concurs de dibuix.
26 -- L'Escorxador no s'atura malgrat 
la Covid19.
29 -- EL REPORTATGE / 
130 anys del tren de Palau
30-31 -- Programació d'actes culturals 
del mes d'agost.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Restauració Can Burgués 19

Iurisbarna  15 Milord Restaurant 19
Jaume Oliveras i Malla 25 Masia Julia 19
Torra Argemi 25 Bar l'Esbarjo 19

Ajuntaments Ajuntament de Psip 30 Masia Can Riera 21
Arquitectes Barcelona S&C Engineering, SCP 15 Bar Oliva 21
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 15 Can Falguera 21
Automòvil MyCar BCN 5 Restaurante Pekin 21

Tallers Mateu Vila,  SL 22 Avui cuinem nosaltres 21
Auto taller Taher 23 Salut Optica Tibau Palau, SL 3

Comunicació  Generalitat SALUT 7 Aten Palau 3
Ag. Cat. Turisme 11 Centre Fisioterapia Palau 11
Generalitat PSUOC 13 Clinica Dental Valloc 11

Construcció Construcciones Gutiérrez 11 Centre Podològic Solita 11
Sánchez Pinturas 23 Roque Lucas Sanchez 11
Marbres Aguilar 23 Menja Sa 19
Materiales Martínez 32 Residencial Palau 28

Decoració Acorama 3 Dental Duarte 32
Esports Club Tenis Santa Magdalena 25 Centro Odontologic Palau 32
Estètica Bosa 1 Serveis tècnics Gippsa Informatica 3

Naturhouse 3 Guber Catalunya Serveis 3
Nua 3 E. Arbo Climatizaciones 11

Gestories Palau Assessors 15 Electricitat Masó 11
Gestoria Monmar 15 74_ Bugaderi autoservei 22
Ruisan Assessors 15 Fumirrat Servicios 2005 23
Assesoria Gestoria Palau S.L 15 Marès Instl·lacions 23
Francesc Sapes Banus 25 Vallas PVC (Cayfi) 23

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Tecni servei Palau 23
Finques Palau 15 MRW 32
Juani Baeza 25 Taxis Taxi Palau - J.M Aguilar 21

Moda Selmy 2 Trans-Radio Taxis 21
Papereria Jorbachs 11 Taxi - X. Caparrós 21
Partits polítics ERC 27 Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

REDUCCIÓ DE CONTORN EN 
CUIXES, MALUC I CINTURA

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

DE PESADESA A LES CAMES
DESAPARICIÓ DE LA PELL DE 

TARONJA

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

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

Sistema intens 
de massatge 

físio-actiu

VACANCES DEL 17 AL 31 D’AGOST, 
AMBDÓS INCLOSOS

Estiu a la 
vista!!!

CAMÍ REIAL, 106 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  93 864 55 51 / 696 22 92 80

A NATURHOUSE 
TENIM EL TEU
PLA PERFECTE
PER L’AGOST.

VACANCES DEL 10 AL 17 DʼAGOST

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

Selmy
vesteix el teu interior

#JoVullAnaralaPlatja

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

selmy.palau@gmail.com /       @selmy.palau

nO tAnQueM 

A l’AGOSt

Vols aprendre o millorar 
el teu anglès? Apuntat ja 
als nostres cursos.

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

FEM VACANCES DEL 10 AL 31 D’AGOST

MATRÍCULA OBERTA

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

us DesitGem un

Bon estiu
pressupost sense compromÍs

50%

DESCOMPTES
en

ULLERES de SOL
fins al

AGOST 
OBERT

(EXCEPTE DEL 10 AL 15)
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NormalDifícil Molt difícil

10 comarques catalanes sense platja

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES

2 8 7
5 4
4 8 6

8 6 7 1
3 5

4 2 3 8
6 1 5

3 7
7 1 9

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

Dificultat: Mitjana

2
9 1 7 6 4

8 3 6
5 7

7 2 1 6 9
2 3

9 1 4
3 9 8 2 6
8

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

Dificultat: Alta

7 1 5 9 2
9 1 7 6

4
1 7

9 8 7 2
2 3

3
5 8 3 2

7 8 6 4 1

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

Dificultat: Molt Alta

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

NOGUERA
BAGES
GARRIGUES
RIPOLLES
OSONA
ANOIA
SEGARRA
URGELL
MOIANES
PRIORAT

 dificultad (4)          © 2020 olesur.com     

LA SOPA
Noguera, Bages, Garrigues, Ri-
pollès, Osona, Anoia, Segarra, 
Urgell, Moianès, Priorat.

287
54
486

8671
35

4238
615

37
719

928367451
765241839
134958276
286573914
397814625
541629387
673192548
819435762
452786193

Dificultat: Mitjana

2
91764

836
57

72169
23

914
39826
8

563841972
912765834
478923615
196384257
785216349
234579168
629157483
351498726
847632591

Dificultat: Alta

71592
9176

4
17

9872
23

3
5832

78641

716354928
982176435
534298167
143625879
659837214
827419653
295741386
461583792
378962541

Dificultat: Molt Alta

19.200 €

Citroen C3 2019
17.000 km gasolina

2019 82

5 places manual

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

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

6.900 €

11.600 €

Smart Roadster 2004
109.000 km gasolina

2004 82

2 places automàtic

Peugeot 407 2011
115.600 km dièsel

2011 163

4 places manual

19.200 €

Peugeot Boxer 2017
38.000 km dièsel

2017 130

3 places manual

17.300

Lexus RX 450h Hybrid Drive
149.000 km gasolina

2013 450

5 places automàtic

Peugeot 207 2009
85.000 km gasolina

2009 90

5 places manual

19.200 €

Citroen Berlingo 2013
84.500 km dièsel

2013 90

5 places manual

9.900 €

Peugeot 307 CC 2005
83.500 km gasolina

2005 143

4 places manual

Citroën C4 Grand Picasso 2007
169.000 km dièsel

2007 110

7 places automàtic

Financiació 
a mida

Valorem el 
seu vehicle

19.900 € 5.500 €

7.900 € 3.900 € 4.900 €
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Kintsugi
Cadascú se sap les seves circumstàncies, com a col·lectiu i 
com a individus ja arribàvem bastant tocats emocionalment a 
aquell 13 de març quan va agafar cos la crisi del Coronavirus.
Després, hem tingut incerteses molt més grans que les an-
teriors. Hem passat angoixa i por. Per nosaltres, pel nostre 
entorn i pel futur de la civilització i l’espècie.
 Hem passat uns dols estranyíssims. Primer, el dol va ser di-
fuminat i llunyà, un dol de Telenotícies. Però finalment la mort 
s’ha escolat sota les portes de moltes de les nostres cases. 
Ben a prop. La Parca s’ha endut amics, pares i germans, 
d’amagat. Sense poder abraçar ni vius ni morts.
 I, de cop i volta, com la gota que omple el got, l'ànima ens 
ha relliscat de les mans i com un plat de porcellana s'ha es-
tavellat contra el terra.
 Els japonesos fa milers d’anys que els passa això. Un plat 
que s’estimen, una tasseta de te o un test de bonsai, cauen 
per terra accidentalment i queden esmicolats. Normalment, 
es treu l’escombra i la pala, es llencen els trossos i bona nit.
Però en la tradició japonesa, aquesta peça que ha passat 
calamitats i que ens ha acompanyat tant a la vida es mereix 
el millor. Kintsugi en diuen. Recullen del terra tots els trossos, 
fins i tot el més petit. I ajunten els bocins amb una pasta a 
base d’or. 
 A Palau, ha aparegut el Kintsugi. Amb la seva pasta d’or, 
els seus savis artesans, i les seves eines d’orfebre.
Iniciatives de tot tipus, individuals i col·lectives han treballat 
de valent aquests difícils mesos.
 Tots sou Kintsugi. Poc a poc, però determinadament i amb 
estimació mútua estem refent i enriquint la nostra ànima tris-
ta, la nostra tasseta trencada. Per què en surti més prepara-
da que mai per als nous reptes individuals i col·lectius que de 
ben segur que ens esperen.
       
Gràcies per ser com sou.                   Salut, força i llibertat!

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

Ni mans, ni peus, ni cap, ni ganes
Pobrets, sembla que moltes 
persones són mig invàlides en 
aquest municipi. Només cal 
observar l'entorn dels conte-
nidors de les escombraries per 
a donar-se'n que encara hi ha 
molta gent porca, incívica, in-
conscient i, fins i tot, fastigosa.
 Bosses d'escombraries amb 
residus de tota mena barrejats: 
plàstics, brics, vidres, restes 
de menjar, papers, compre-
ses, bolquers, cartóns, guants, 
màscares tirats al carrer.
 Apa!, és igual, aquí ho llanço 
i aquí es queda, ja hi haurà algú 
que ho reculli. És clar que sí, 
els equips de neteja que treba-

llen cada matí. Això sí, a casa 
freguen tot amb lleixiu, de por-
tes endins ha d'estar tot impe-
cable, oi?
 Quan dic porcs també em 
refereixo als que defequen 
darrere dels contenidors i als 
comerços (restaurants, bars, 
botigues i supermercats) que 
ni es molesten a separar les 
seves escombraries i diposi-
tar-les en els contenidors co-
rresponents.
 Aquí mai aprendrem, ni amb 
la Covid-19. Que Déu ens ajudi 
perquè no hi ha planeta B. 

Yolanda van Aarle

Que els aprofitin els diners
Al juny el BBVA em va cobrar 
una comissió de 240 € en 
un compte on, si ingresses 
la nòmina, no tenen per què 
cobrar-te res. Com que vas a 
l'oficina i ja no t'atenen si no 
has passat abans per un ges-
tor telemàtic, vaig estar tres 
setmanes de trucades amunt, 
missatges avall, "ara consulto i 
ja et diré", per esbrinar a què 
es devia el càrrec. L'error meu 
va ser que en lloc d'haver fet 
transferències entre els meus 
comptes del BBVA havia fet 
traspassos. Tot i que el con-
cepte de les operacions era el 
que es demanava com a requi-
sit, un traspàs entre comptes 
no és igual que una transferèn-
cia, i per això no complia un 
dels requisits.
 Vaig aconseguir, no sense 
insistència, una reunió amb la 
directora. Vaig demanar que 
revisés la comissió i la retirés. 

Quina va ser la seva propos-
ta? Doncs que si augmentava 
la meva "vinculació" amb el 
BBVA, que si contractava algun 
producte nou, com ara una as-
segurança, llavors podria mirar 
de tornar-me la comissió i in-
clús millorar les condicions del 
TPV del meu negoci. Vaig optar 
per aixecar-me i marxar per a 
deixar d'escoltar aquell discurs 
agressiu. La meva resposta? 
Desvincular-me del BBVA i 
anar tancant tots els comptes 
que tenim amb ells.
 Que els aprofitin els diners. 
Després d'anys treballant amb 
ells, de tenir allà els comptes 
del negoci i la hipoteca, només 
som un número. Ens han atès 
amb indiferència i amb poques 
ganes d'ajudar en aquests mo-
ments tan durs que estem pas-
sant.

I. Foz

Això es respectar la velocitat?
L’Ajuntament informa a la seva 
web que no retornarà el carrer 
Folch i Torres a la direcció úni-
ca, tal com reclamem des de la 
AVV per recuperar la seguretat 
perduda. Segons ells,  millora 
i descongestiona la mobilitat 
de la circulació i no aprecien 
augment de perillositat perquè: 
“Durant els últims mesos s’han 
instal·lat aparells per mesurar 
el volum de vehicles i la seva 
velocitat i les dades resultants 
han indicat que és respecta la 
velocitat màxima permesa en 
aquell tram ( 30 km/h) i que la 
densitat de trànsit no es ele-
vada per aconsellar tornar a la 
direcció única”.
 Si la densitat de trànsit és 
poc elevada... quina millora en 
la descongestió i la mobilitat 
esperaven guanyar abans de 
passar-la a doble direcció?
 Hi havia mes densitat de trà-
fic abans i ara s’ha reduït? Te-
nen algun estudi de densitat de 
tràfic fet al llarg d'algun temps 
per a poder comparar?
 Quan parlen dels aparells 
instal·lats els últims mesos per 

a mesurar el trànsit i velocitat 
a quins aparells és refereixen? 
Perquè fa més d’un any que no 
n'hi ha cap, com a mínim de vi-
sible, i l’únic que sabem és una 
lectura que  és va fer entre l'11 
de gener de 2019 i l’1 de febrer 
de 2019. Llavors, de 22.659 
vehicles, el 63’3% (14.350) 
van passar a 30 km/h o men-
ys; un 14%, (6.187) entre 31 i 
40 km/h; un 8’4% (1.909) van 
passar entre 41 i 50 Km/h; el 
0’9 %  (205) van passar entre 
51 i 60 km/h, 8 vehicles van 
passar a més de 61 km/h. Això 
vol dir que en 3 setmanes, un 
total de 8.309 (el 36’6%) ve-
hicles van passar infringint el 
límit de 30.  I això que l'afora-
dor estava just a la sortida del 
parquing dels pavellons, enlloc 
de a la meitat del carrer.
 I amb aquestes dades que 
vostès han obtingut, de debò 
ens volen fer creure a tots que 
això és respectar la velocitat 
màxima permesa i que no aug-
menta la perillositat?

AVV Can Cortés

Ja sabem que
el teu poble és
el millor del món.

La Generalitat, a través del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC), invertirà 
250 milions d’euros en obres i millores que 
afavoreixin la creació d’oportunitats 
econòmiques i socials a tots els municipis 
i consells comarcals de Catalunya.

Som 7,5 milions d’oportunitats. 

Junts el podem 
fer encara millor.

C
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CMY
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LA CONSULTA

A causa de la situació excep-
cional que ens ha tocat viure 
amb l’esclat de la pandèmia 
de la Covid-19, els serveis sa-
nitaris han hagut d’adaptar-se. 
Malauradament, per tal de pre-
servar els serveis més essen-
cials i urgents, molts serveis 
s’han hagut d’anul·lar o pos-
posar. Entre aquests serveis es 
troben les classes de prepara-
ció al naixement i postpart que 
s’oferien als diferents centres 
d’atenció primària dels pobles 
i ciutats.
 És per això, que per tal 
d’acollir-nos a les noves reco-
manacions del distanciament 
social i preservar la salut de les 
usuàries, les classes de prepa-
ració al naixement i postpart 
han començat a fer-se online.
 Les noves tecnologies per-
meten oferir una continuïtat del 
servei com es feia abans de la 
pandèmia però complint les 

mesures de seguretat.
 L’ASSIR de Mollet ha co-
mençat a oferir classes de 
preparació al naixement pen-
sades perquè les usuàries 
que no hagin pogut assistir als 
cursos amb normalitat puguin 
aprofitar aquest servei. Aques-
tes sessions s’han començat a 
fer durant el mes de juliol i està 
previst que segueixin durant 
els mesos vinents.

Aquest nou curs en línia consta 
de 4 classes d’entre una hora i 
mitja i dues hores de durada, i 
es fan els dilluns i els dimarts 
de 18h a 20h.
 En la primera sessió es fa una 
petita presentació del curs, es 
parlen dels canvis que es pro-
dueixen durant l’embaràs i què 
podem fer per alleugerir molès-
ties. També es dedica un espai 

a parlar de la Covid-19 i com-
partir entre totes les inquietuds 
i pors que hagi pogut generar 
la situació actual. A la segona 
sessió es parla del part i dels 
signes i símptomes de l’inici 
del part així com dels diferents 
tipus de part. La tercera sessió 
es parla de la lactància mater-
na i cures durant el postpart. I 
la quarta setmana es parla de 
les cures del nadó.
 Es recomana inscriure’s a les 
sessions a partir de la setmana 
28 de gestació. Per més infor-
mació i poder accedir al curs 
s’ha de demanar hora amb la 
llevadora del CAP trucant al te-
lèfon 93 864 98 98.

 

Equip d’Atenció Primària 
Palau-solità i Plegamans

Institut Català de la Salut.

Cursos en línia de preparació al naixement 

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

Difícil convivència de bicis 
i vianants a la ronda verda

Una gla, nova imatge municipal

Cada vegada que caminem 
(en parella o petit grup) per la 
ronda verda, més coneguda 
com el camí del colesterol (des 
del pont de la Carrerada fins 
a l'Hostal del Fum), ens ado-
nem que la convivència dels 
vianants amb els ciclistes cada 
cop és més complicada i pe-
rillosa. Ho és especialment en 
dies i hores de molta afluència 
de gent i en determinats trams 
on la vorera pels vianants, o no 
està delimitada o és molt estre-
ta. Has de caminar gairebé en 
fila índia per evitar ensurts en 
coincidir amb les bicicletes. La 
majoria dels ciclistes no porten 
un accessori senzill i econòmic, 
i a més obligatori segons l'arti-
cle 22 del Reglament General 
de Vehicles, com és un TIM-
BRE, que avisaria de la seva 
presència i evitaria aquests en-

surts i algun possible accident, 
ja que de vegades les bicis van 
massa ràpid o passen molt a 
prop dels vianants. 
Cal dir que aquesta ronda 
cada cop la fa servir més gent, 
per a caminar, córrer o anar en 
bici, la qual cosa és molt re-
confortant i parla del seu èxit. 
Per això creiem que caldria 
que l'Ajuntament, per segure-
tat dels usuaris, ampliés l'am-
plada de la via, si més no en 
alguns trams, cosa que sembla 
factible en pla tècnic. Amb una 
amplitud de via adient, si els ci-
clistes porten el corresponent 
timbre, i també, per descomp-
tat, els vianants anem com cal, 
tots podríem gaudir de la ronda 
verda sense cap perill i la con-
vivència podria ser fantàstica.

E. L. C.

Després del ple de final de 
maig, on es va aprovar la nova 
imatge municipal, i una vegada 
publicada a L'Informatiu del 
mes de juny, haig de reconèixer 
que en un primer moment a mi 
personalment no em va agra-
dar i em va costar identificar el 
símbol amb una gla.
 Estic convençut que s'ha 
realitzat un procés professional 
per a arribar a aquesta imatge i 
no poso en dubte el treball dels 
tècnics ni el de l'empresa dis-
senyadora. Desconec si, com 
a mínim, s’ha fet un test que és 
l'habitual en aquests casos.
 Com entenia que el símbol 
del poble havia de comptar 
amb el màxim de consens 
possible vaig pensar que se-
ria bona idea disposar de més 
opinions al respecte i vaig ini-
ciar una senzilla enquesta en 
un grup de Facebook del po-
ble. Durant les 2 setmanes que 
l'enquesta va estar disponible, 
es van recollir 349 vots: 175 SI 
agrada– 174 NO agrada.
Sorprenentment, es va produir 
un quasi empat entre els que 

els hi agrada el nou símbol i els 
que no. Però el més sorprenent 
és que 127 vots (tot el que es 
fa a internet deixa petjada) a fa-
vor del SI es van concentrar en 
un període de temps de 15 mi-
nuts el mateix dia, quan la res-
ta de vots es van donar al llarg 
de les 2 setmanes. Algú no va 
ser del tot honest.  També és 
veritat que no es tracta d’una 
mostra tècnicament represen-
tativa. Podem dir que és signi-
ficativa? Que cadascú jutgi. 
 En qualsevol cas, les opi-
nions estan massa polaritza-
des. Donat  que es tracta d'un 
símbol que hauria d'expressar 
el sentiment molt majoritari de 
tots els vilatans del nostre po-
ble, considero que l’equip de 
Govern municipal, format per 
ERC i JuntsxPsip, s'hauria de 
plantejar seriosament un pro-
cés participatiu abans d'imple-
mentar aquesta nova imatge, 
tenint en compte a més que la 
proposta no va comptar amb 
el suport unànime del ple.

Antonio Izquierdo

El filòsof polonès Zygmunt Bau-
man (foto), premi Príncep d'As-
túries de Comunicació i Huma-
nitats l'any 2010, va encunyar el 
concepte de modernitat líquida 
per retratar la societat capitalis-
ta en què s'emmarca el sistema 
en què vivim. Segons Bauman, 
la nostra contemporaneïtat està 
marcada per l'exposició per-
manent al canvi, en el qual tota 
cosa líquida esdevé transitoria 
i es transforma, i aboca l'ésser 
humà a la incertesa constant.
 La manca de certeses, de 
solidesa, té una conseqüència 
directa en el dia rere dia, ja que 
convida a l'elusió de responsa-
bilitats i de compromisos, i evita 
al seu torn la projecció al futur.
 Amb la seva teoria, Bauman 
es limita a descriure allò que 
veu apel·lant a la reflexió perso-
nal, no pas donant premisses 
per al canvi. Però en meditar 
sobre el seu pronòstic, hom 
pot percebre una vinyeta de 
la situació incerta, insegura i 
desorientada, en què es troba 
la societat –i encara més els 
nostres representants– pel que 
fa a la pràctica i el foment de la 
cultura. 
 En els últims anys, els finals 
de curs s'observa un augment 
d'assistència a concerts en viu 
en detriment de l'assistència 
a festivals. Creix doncs, la xi-
fra de concerts i la facturació, 

malgrat que paradoxalment les 
sales catalanes registren els 
últims anys, resultats negatius 
d'assistència d'espectadors. 
I és que l'espectador s'espe-
cialitza en allò que vol anar a 
escoltar, deixant cada vegada 
menys marge a la descoberta. 
A això, cal afegir-hi el retrocés 
cada vegada més evident de la 
indústria discogràfica, i també 
les descàrregues digitals.
 El més increïble és que men-
tre la societat tendeix cap a una 
progressiva liquiditat pel que fa 
a la pràctica cultural passiva, la 
pràctica activa (és a dir, la dels 
músics professionals) cada cop 
va en augment.
 En aquest context, ens ha 
de sorprendre que els nostres 
agents polítics (salvant excep-
cions) prenguin decisions que, 
una vegada més, deixen la cul-
tura de banda? Les poblacions 
amb més habitants del nos-
tre país decideixen contribuir 
a la construcció i rehabilitació 
d'equipaments esportius i cul-
turals, i una vegada rere altra, 
deixen els equipaments musi-
cals i teatrals de banda. Socie-
tat líquida? Cultura líquida?
 Com dic en el títol, només 
ens faltava el Coronavirus 19.

Rafael Oliver Oliveras
d'Amics de la Música Clàssica

Només ens faltava 
el Coronavirus

MÚSICA
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Quina feina comporta coor-
dinar Càritas PsiP?
Són moltes hores. Nosal-
tres ens hem dividit la feina. 
Som quatre coordinadors i el 
mossèn, que és el president. 
La Carme Rubí ens ajuda una 
mica a tots, el Xavier Rocaba-
yera fa la tasca administrativa, 
el Pepitu Garcia s'encarrega 
del magatzem i jo m'encarrego 
de la distribució del producte. 
Ara m'acabo de jubilar i tinc 
molt temps, però hi ha setma-
nes que igual t'ocupa 30 o 40 
hores. També ara tenim més 
feina perquè estem fent l'entre-
ga a la porta enlloc de que la 
gent entri i agafi el que vol. 

Com es porta això emocio-
nalment?
És una tasca gratificant, però 
amb la pandèmia ha estat molt 
angoixant. Jo em vaig col·lap-
sar una mica quan vaig veure 
que passàvem d'unes 80 famí-
lies amb unes 200 persones, 
que és el nombre vegetatiu 
que tenim a PsiP, a 140 famí-
lies amb 430 persones. A mi-
tjans d'abril vaig demanar una 
reunió amb l'Ajuntament per 
dir-los que a meitat de juny jo 
em quedava sense menjar. A 
mi això em va treure el son. La 
regidora i el gerent em van dir 
que no patíssim, que quan fal-
tessin diners ells en possarien.

Segueix creixent el nombre 
de famílies assistides?
Ara sembla que s'ha aturat.  De 
fet ara estem en període de re-
novació, l'Ajuntament ha de re-
visar els criteris de les famílies 
i creiem que anirà a la baixa. A 

l'última entrega de juny vam te-
nir a 141 famílies, i a dia d'avui, 
mitjans de juliol, en tenim 126.

La gent és conscient de la 
situació?
No, quan tu li dius a algú que 
hi ha 141 famílies, que són 400 
persones que necessiten que 
Càritas els dongui menjar, no 
s'ho creuen.

Quin perfil social tenen les 
noves famílies que reque-
reixen ajuda?
Són ertos, famílies que no han 
cobrat les ajudes. Jo crec que 
un cop cobrin, una gran part 
d'aquesta gent no la tindrem. 
El que sí que tindrem és gent 
que treballava en negre i que 
s'han quedat sense feina i sen-
se cap opció d'ajut.

Quin són els criteris per po-
der accedir a l'ajuda?
Nosaltres ho gestionem tot a 
través de Serveis Socials. Si 
ve alguna persona que diu que 
necessita ajuda l'enviem allà i 
si allà li diuen que sí, nosaltres 
l'afegim a la llista. I cada sis 
mesos es revisen els criteris.

Quin són els productes que 
més necessiten?
Menjar, sobretot mejar, i també 
bolquers.

I aliments frescos?
Aquesta és una batalla que 
portem des de setembre, per 
demanar els permisos a la Ge-
neralitat, per entrar al circuit de 
distribució de frescos. I preci-
sament aquest mes hem acon-
seguit els permisos. Recollim 
fruita i verdura del Banc d'Ali-
ments. Hem demanat 2 kilos 

per persona. També donem 
pollastre, ous i patates. 

Abans també es recollia i es 
donava roba.
El problema de la roba és que 
no es pot tenir en el mateix lo-
cal on hi ha el menjar. Allà on hi 
he menjar no hi pot haver pro-
ducte de segona mà, diga-li 
roba, sabates, mobles, jogui-
nes, per una qüestió d'higiene. 
De moment ho tenim aparcat 
perquè ara com ara els diners 
els necessitem per mejar. 

Ha augmentat també la so-
lidaritat?
Ens ha fet més pobres però 
també més solidaris, sí, molt. 
Ara potser ja s'ha relaxat una 
mica, però els primers dies de 
confinament la gent venia amb 
bosses de menjar i les deixa-
va aquí mentre repartiem.

I el voluntariat, tenen prous 
voluntaris? 

El problema que vam tenir és 
que el nostre voluntariat ha-
bitual com que te més de 60 
anys, es va haver de quedar a 
casa. Però hem tingut jovent 
que ha vingut i ens ha ajudat 
molt, a col·locar producte, a fer 
paquets. Ara a més ens ajuden 
nanos del centre de l'Alzina.

Què és el que més la preo-
cupa de l'actual situació?
A mi el que més m'ha preocu-
pat són els nanos d'algunes 
d'aquestes famílies. Alguns 
s'han trobat literalment tan-
cats i sense alternatives d'oci, 
només amb la tele. També és 
molt dur l'aspecte psicològic 
per alguns adults. Hi ha gent 
que passa molta vergonya per 
venir a recollir l'ajuda. Hem 
procurat ficar horaris estrictes 
i separats, perquè la gent vin-
gui i no es trobi a les cues i no 
s'hagin d'esperar. És gent que 
això no s'ho esperava de cap 
manera.

pep puig

EULÀLIA SOLEY - COORDINADORA DE CÀRITAS PSiP

L'Eulàlia (Palau, 19/09/1956) fa molts anys que dedica part 
del seu temps a tasques solidàries. Al setembre farà un any 
que va assumir la coordinació de Càritas parroquial de PsiP. 
La pandèmia ha posat a prova el seu altruisme i la dels seus 
companys i companyes. Fins avui se n'han sortit, però demana 
que tots estiguem atents pel que pugui passar al setembre.

"141 famílies a PsiP no tenen per menjar"

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

     

Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

• 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 fi ltres i posada a punt 

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

Tancat del 10 al 14 d’agost 

T. 93 864 81 74 650 406 021 www.jorbachs.com

Horari d’Ag�t
de dilluns a divendres

de 8:30 a 13:30h

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

VOLS  VENDRE?... 
... FES-TE  VEURE

Si no tens qui et faci l’anunci, te’l fem gratuïtament. Informa’t.

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

Kayak del Ter: esport, naturalesa  i desconnexió
A Kayak del Ter podràs conèixer una mica més sobre el 
riu Ter i les terres que l’envolten i a la vegada realitzar un 
descens turístic-fluvial en caiac, canoa canadenca o 
SUP “paddle surf”. El descens passa per diferents trams 
de gran valor paisatgístic, a les comarques del Gironès 
i del Baix Empordà, i que formen part dels corredors 
biològics mediterranis inclosos dins el programa Xarxa 
Natura 2000. L’activitat permet descobrir l’entorn d’una 
forma lúdica i activa, amb especial respecte i protecció cap 
a la biodiversitat que l’envolta.
Més info: https://kayakdelter.com/

Connectar amb la Natura a través de l’Hotel Dom
Situat als Pirineus lleidatans, en el poble d’Organyà es 
troba l’Hotel Dom. Una atractiva casa senyorial del 1940 
restaurada, ideal per unes vacances en família o una 
romàntica escapada. Pels amants dels esports d’aventura 
és un lloc ideal per practicar caiac, barranquisme i 
parapent. A més, l’Hotel Dom ofereix lloguer de BTT 
gratuït i un descompte del 25% en la tarifa de l’habitació 
a partir de la segona nit d’estada.
Més info: www.hoteldom.es/

Pràctica windsurf a Salou de la mà dels campions 
Salou aprofita tot el potencial que tenen les seves platges 
i els recursos naturals marítims per practicar activitats 
nàutiques. El Club Nàutic de Salou ha apostat fortament 
amb l’esport del windsurf i ha aconseguit organitzar  
dos Campionats del Món l’any 2017. Aquesta aposta 
ha permès que diversos regatistes del Club s’hagin 
proclamat campions. Ara, tens l’oportunitat d’endinsar-te 
en aquest món acompanyat dels millors professionals al 
Club Nàutic de Salou.
Més info: https://clubnauticsalou.com/

Kayak del Ter

Club Nàutic de Salou

Hotel Dom
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Més info: www.hoteldom.es/

Pràctica windsurf a Salou de la mà dels campions 
Salou aprofita tot el potencial que tenen les seves platges 
i els recursos naturals marítims per practicar activitats 
nàutiques. El Club Nàutic de Salou ha apostat fortament 
amb l’esport del windsurf i ha aconseguit organitzar  
dos Campionats del Món l’any 2017. Aquesta aposta 
ha permès que diversos regatistes del Club s’hagin 
proclamat campions. Ara, tens l’oportunitat d’endinsar-te 
en aquest món acompanyat dels millors professionals al 
Club Nàutic de Salou.
Més info: https://clubnauticsalou.com/

Kayak del Ter

Club Nàutic de Salou

Hotel Dom

A Kayak del Ter podràs conèixer una mica més sobre el 
riu Ter i les terres que l’envolten i a la vegada realitzar un 
descens turístic-fl uvial en caiac, canoa canadenca o SUP 
“paddle surf”. El descens passa per diferents trams de 
gran valor paisatgístic, a les comarques del Gironès i del 
Baix Empordà, i que formen part dels corredors biològics 
mediterranis inclosos dins el programa Xarxa Natura 2000. L’activitat permet 
descobrir l’entorn d’una forma lúdica i activa, amb especial respecte i protecció 
cap a la biodiversitat que l’envolta.

Kayak del Ter: esport, naturalesa  i desconnexió
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troba l’Hotel Dom. Una atractiva casa senyorial del 1940 
restaurada, ideal per unes vacances en família o una 
romàntica escapada. Pels amants dels esports d’aventura 
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pent. A més, l’Hotel Dom ofereix lloguer de BTT gratuït i 
un descompte del 25% en la tarifa de l’habitació a partir de la segona nit d’estada.

Connectar amb la Natura a través de l’Hotel Dom

Més info: http://www.hoteldom.es/
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riu Ter i les terres que l’envolten i a la vegada realitzar un 
descens turístic-fluvial en caiac, canoa canadenca o 
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a la biodiversitat que l’envolta.
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Connectar amb la Natura a través de l’Hotel Dom
Situat als Pirineus lleidatans, en el poble d’Organyà es 
troba l’Hotel Dom. Una atractiva casa senyorial del 1940 
restaurada, ideal per unes vacances en família o una 
romàntica escapada. Pels amants dels esports d’aventura 
és un lloc ideal per practicar caiac, barranquisme i 
parapent. A més, l’Hotel Dom ofereix lloguer de BTT 
gratuït i un descompte del 25% en la tarifa de l’habitació 
a partir de la segona nit d’estada.
Més info: www.hoteldom.es/

Pràctica windsurf a Salou de la mà dels campions 
Salou aprofita tot el potencial que tenen les seves platges 
i els recursos naturals marítims per practicar activitats 
nàutiques. El Club Nàutic de Salou ha apostat fortament 
amb l’esport del windsurf i ha aconseguit organitzar  
dos Campionats del Món l’any 2017. Aquesta aposta 
ha permès que diversos regatistes del Club s’hagin 
proclamat campions. Ara, tens l’oportunitat d’endinsar-te 
en aquest món acompanyat dels millors professionals al 
Club Nàutic de Salou.
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Kayak del Ter

Club Nàutic de Salou

Hotel Dom

Salou aprofi ta tot el potencial que tenen les seves plat-
ges i els recursos naturals marítims per practicar activitats 
nàutiques. El Club Nàutic de Salou ha apostat fortament 
amb l’esport del windsurf i ha aconseguit organitzar dos 
campionats del Món l’any 2017. Aquesta aposta ha per-
mès que diversos regatistes del Club s’hagin proclamat 
campions. Ara, tens l’oportunitat d’endinsar-te en aquest món acompanyat dels 
millors professionals al Club Nàutic de Salou.

Pràctica windsurf a Salou de la mà dels campions

Més info: https://clubnauticsalou.com/
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L'Ajuntament de PsiP i la Ge-
neralitat han arribat a un acord 
per a traspassar al municipi el 
tram interurbà de la carretera 
B-143. Concretament, l'Ajunta-
ment es farà càrrec del que és 
l'Avinguda Catalunya des de la 
rotonda de la Masia Julià fins a 
la rotonda nord de la carretera 
de Caldes. Ambdues rotondes, 
però, queden sota control del 
departament de Territori.
 La cessió de la carretera va 
acompanyada del compromís 
de la Generalitat per a construir 
la passarel·la del barri de Can 
Parera (vegeu L'Informatiu de 
juliol). El traspàs de la titulari-
tat de la carretera, tot i ser una 
demanda històrica de tots els 
partits, no va ser aprovat per 
unanimitat. El PSC es va abs-
tenir. L'argument de Sanabria 
va ser que en l'acord faltava 
una memòria econòmica que 
donés idea dels costos que 
haurà d'assumir el consistori. 
Primàries i Cs van tenir el mateix 
recel, però van optar per confiar 
en la solvència del municipi i el 
bon criteri dels governants per 
votar a favor.
 Aquesta demanda històrica 
va ser aprovada pel ple mu-
nicipal de juliol, el darrer de la 
temporada i en el que per fi re-
gidors i regidores es van tornar 
a veure els cossos i no només 
les cares. Després de quatre 
plens, aquest va ser el primer 
ple presencial des de l'inici de 

la pandèmia. Per a poder man-
tenir distàncies i normes de se-
guretat, es va habilitar la sala 
Polivalent com a sala de plens.
 El tema de l'habitatge social 
(requadre) i l'aprovació del pla 
d'igualtat intern de l'Ajunta-
ment van ser les altres notes 
destacades d'un ple que no va 
comptar amb cap moció dels 
partits de l'oposició. Els grups 
de govern, en canvi sí que en 
van presentar.
 El motiu d'aquest silenci de 
l'oposició és la confusió provo-
cada per l'acord prés per tots 
els partits durant la pandèmia 
de no presentar mocions i cen-
trar-se en la lluita contra la Co-
vid-19 i la crisi. Uns van inter-
pretar que l'acord ja es donava 
per caducat, entre que altres no 
ho van entendre així. 
 Com a anècdota, cal destacar 
la intervenció en anglès del regi-
dor de JxPsip, Jordi Pujol. Pujol 
va voler posar en evidència els 
arguments d'Andrés Martínez, 
de Cs, per no donar suport al 
Correllengua. El de Ciutadans li 
va replicar en "andaluz", però el 
que no va entomar bé la broma 
va ser Marc Sanabria, que va 
trobar fora de lloc l'ús de l'an-
glès en aquell context.
 A la sala també hi va haver 
públic, i tothom va respectar en 
tot moment l'ús de la mascare-
ta, tot i que en alguns moments 
alguns van tenir temptacions 
d'abandonar-la damunt la taula.

La carretera ja és del poble
PLE MUNICIPAL DE JULIOL

L'habitatge, i concretament 
l'habitatge social, va ser un 
altre dels punts forts del ple 
de juliol. Per unanimitat es 
va aprovar un conveni en-
tre l'Institut Català del Sòl, 
l'Agència Catalana de l'Habi-
tatge (AGH) i l'Ajuntament per 
la construcció de 36 pisos 
destinats al lloguer social. 
 Amb aquest fi, el consistori 
cedirà una parcel·la de 3.024 
metres quadrats, situada en 
la confluència dels carrers 
Borrell i Sant Roc (foto), a 
tocar del CEIP Palau. En 
aquests terrenys, i en un ter-
mini màxim de 4 anys, l'AGH 

hi construirà 36 pisos que 
tindran unes condicions d'as-
signació i lloguer assequibles.
 El mateix ple va aprovar 
una modificació de crèdit per 
permetre que l'Ajuntament 
pugui adquirir, a curt termi-
ni, un habitatge per a desti-
nar-lo a emergències socials. 
Concretament es tracta d'un 
pis que té un cost final de 
110.000 (76.000 de compra 
i 34.000 de restauració). La 
idea és que l'Ajuntament dis-
posi d'aquest habitatge per 
allotjar-hi famílies o persones 
que temporalment puguin es-
tar en situació de desempar.

PsiP disposarà de 36 pisos 
nous per a lloguer social

/Salut

Tria /Salut 

Protegeix-
te
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RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

AVINGUDA CATALUNYA 217
Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

VISITES 
CONCERTADES

PENAL
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

CIVIL
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

FAMÍLIA
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

MEDIACIÓ

HIPOTECARI
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

HORARI A L’AGOST
dilluns a divendres, de 09 a 14

tancat per vacances del 10 al 16

Juliol a la Fresca és el nom 
que l'Ajuntament ha donat al 
conjunt d'actes que es van 
programar durant el mes pas-
sat i que van significar el re-
torn de l'activitat cultural als 
carrers de PsiP. 
 El primer va ser l'espectacle 
de titelles The Light Soldiers, 
de la companyia La Torna. 
Uns soldats inflables que van 
fer una desfilada des de la 
plaça de la Vila fins a la plaça 
1 d'Octubre, el divendres 17.
 El següent va ser el con-
cert de sardanes, organitzat 

per l'Agrupació Sardanista de 
PsiP, dimarts 21. La plaça de 
Ca L'Estruch va acollir, en un 
espai acotat i amb les mesu-
res de seguretat correspo-
nents, l'actuació de  La Prin-
cipal de la Bisbal, dirigida pel 
mestre Francesc Cassú.
 Diumenge 26, la pista co-
berta va viure una nit de ci-
nema a la fresca, també amb 
aforament controlat i distàn-
cies entre els assistents. Tot 
plegat, un banc de proves de 
com s'haurà d'organitzar els 
actes de la Festa Major. 

La Festa Major d'enguany es 
transformarà en un 'programa 
d'activitats culturals i d'oci d'es-
tiu' que es durà a terme durant 
tot el mes d'agost i principis de 
setembre en diferents espais 
de la vila. Aquest nou format ve 
imposat, com és obvi, per la si-
tuació de crisi sanitària en què 
ens trobem. Així mateix, tota la 
programació d'actes estarà en 
revisió permanent, en funció de 
la situació que es doni dia a dia. 
La podeu consultar a les pàgi-
nes 30 i 31 d'aquest número.
 L'anunci del nou format es 
va fer en el marc d’una compa-
reixença telemàtica, oberta a la 
ciutadania a través d’una emis-
sió de Facebook Live, conduïda 
per l’alcalde Oriol Lozano i amb 
les intervencions del regidor de 
Festes, Jordi Plaza, la regidora 
de Seguretat, Eva Soler i del re-
gidor de Salut, Jordi Pujol.
 Segons el regidor de Festes  
Populars, Jordi Plaza: "les cir-
cumstàncies per l’evolució de 
la pandèmia ens han fet replan-
tejar la Festa Major i hem decidit 
transformar-la en un programa 
d’activitats culturals i d’oci que 
no estigui concentrat només en 
quatre dies”. Plaza va explicar 
que es faran "actes repartits 
durant tot el mes d’agost, en 
espais amb aforament limitats, 
amb reserva prèvia d’entrades 
i seguint totes les normes de 
seguretat i higiene”. L’objec-
tiu és evitar les aglomeracions 
distribuint les activitats durant 
tot el mes, complint amb les 
recomanacions per evitar nous 
contagis, i mantenint viva, en la 
mesura del possible, la nostra 
xarxa cultural.  
 Eva Soler va insistir en la vo-
luntat de l’Ajuntament en “pro-
tegir també el sector cultural, 
garantint totes les mesures de 
seguretat: acotant el perímetre, 
amb inscripció prèvia i respec-
tant la distància de seguretat”. 
Amb aquestes mesures s’han 
programat ja els actes culturals 
del Liceu a la Fresca. 
 En el seu torn, el regidor de 

Una Festa Major de 31 dies
OCI I CULTURA

Juliol a la Fresca, banc de proves

Els socialistes de PsiP van de-
manar al Govern la suspensió 
total de la Festa Major argu-
mentant "criteris de prudència 
davant els nous focus de brots 
al territori". En una nota de pre-
msa publicada a mitjans de ju-
liol, el PSC palauenc demanava 
anul·lar tots els actes previstos 
per la Festa Major i que els 
226.000 euros de pressupost 
previstos es dediquessin al su-
port del comerç local, als autò-
noms i a les famílies més afec-
tades per la crisi de la Covid-19. 
El PSC plantejava organitzar 
actes culturals de petit format, 
amb les entitats del poble, a 
partir de la tardor.
 En la mateixa línia es va mani-
festar Ciutadans de PsiP. En un 
comunicat emès dies després 
del del PSC, demanaven la 
cancelació, "per prudència", de 
la Festa Major. Els regidors de 
la formació taronja demanaven 
també que els diners destinats 
a la FM es dediquessin a ajudar 
a comerços i autònoms del po-
ble.

Els partits de 
l'oposició no
volen festes

Salut, Jordi Pujol, va insistir en 
les recomanacions d’higiene de 
mans i personal, l’ús de la mas-
careta i la distància social. “La 
nostra màxima preocupació és 
mantenir el virus contingut a la 
vila i que afecti el menys possi-
ble tant a l’economia com a les 
activitats culturals”.
 A una part de les activitats 
només es podrà accedir amb 
una entrada reservada prèvia-
ment de manera telemàtica, 
com a sistema per gestionar 
l’aforament limitat dels espais. 
A la web de l'Ajuntament s'in-
formarà dels enllaços online per 
fer les reserves.
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No és la desapareguda alzina de Can Padró. Aquest exemplar encara és viu i el podem admirar en tota la seva esplendor quan passegem pel camí de Gallecs, als camps que hi ha a tocar de la central de FECSA. Es tracta d'un dels arbres centenaris que encara tenim en 
els camps i parcs de Palau-solità i Plegamans. Forma part d'un patrimoni natural que convé conservar. En el proper número de L'INFORMATIU farem un petit resum dels arbres més emblemàtics de la nostra vila, monuments verds que són història viva del nostre poble.

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Estem a la Plaça Ernest Lluch
Tel.- 665 539 186

Vine ja a provar la nostra 
nova carta de gelats

anys Creient en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans

-

25

Ja som oberts en el nostre horari habitual

Ens trobem a
Ctra. de Sabadell a Granollers, km 6,7 

Palau-solità i Plegamans

93 864 40 95

consulteu la nostra carta a 
www.restaurantcanburgues.com

El cap de setmana, 
esmorzars de forquilla

no tanquem a l’agost

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

MENÚ DE DM A DV 

12,50 € AMB BEGUDA I CAFÉ
--

TANCAT PER VACANCES DEL 

27/07 AL 10/08

Especialistes en bodes i banquets

Menús especials per grups i famílies 

BAR - Restaurante
se traspasa

EN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
ESPECIALIDAD EN TAPAS I MENÚS DE MEDIODIA.

A PLENO RENDIMIENTO, CON BUENA Y FIEL CLIENTELA.

Interesados llamar al 
625 975 369

INFORMACIÓ GENERAL

Un cop superada la fase més 
dura, familiars i amics dels di-
funts s'han bolcat en donar-los 
el dol i fer-los el comiat que no 
van poder fer en el moment 
de la seva mort. A Palau-solità 
i Plegamans s'han donat tres 
homenatges en memòria de les 
morts per Coronavirus.
 El primer va ser el dilluns 29 
de juny. El van convocar els 
familiars disconformes amb la 
gestió de la crisi per part de la 
direcció de Residencial Palau. A 
les 18.00, un grup de familiars 
d'avis i àvies que van morir al 
centre durant la pandèmia els 
van recordar davant l'edifici de 
la residència. La néta d'un dels 
difunts va llegir un breu text i es 
va guardar un minut de silenci 
en rècord de totes les víctimes. 
Els assistents portaven roses 
blanques que van deixar davant 
la residència com a senyal de 
dol. A l'acte hi van ser presents  
l'alcalde, Oriol Lozano, i diver-
sos regidors i regidores, tant del 
govern com de l'oposició.
 El segon va ser el dissabte 

11 de juliol. A la parròquia de 
Sant Genis es va fer una missa 
pels difunts morts per Corona-
virus. A la missa hi van assistir 
una trentena de feligresos. Du-
rant l'homilia mossèn Prakash 
Chukka va destacar la solitud 
de la mort durant la pandèmia 
i l'angoixa de no poder acomia-
dar-se dels éssers estimats.
 El darrer homenatge va tenir 
lloc el dilluns, 16 de juliol al pati 
de Residencial Palau. La direc-
ció i el personal del centre van 
acompanyar a altres familiars 
de difunts en la jornada d'ho-
menatge, que es va fer també 
en l'àmbit estatal. En el patí del 
centre geriàtric es va ubicar una 
olivera com a símbol dels avis i 
àvies morts durant la pandèmia. 
Es van fer diversos parlaments, 
des de l'alcalde fins a represen-
tant dels familiars, passant pels 
responsables del centre i per 
membres del personal auxiliar. 
També hi van assistir represen-
tants polítics de tots els partits 
amb representació a l'Ajunta-
ment.

Triple homenatge als 
difunts per la Covid-19

EL DOL

En la darrera setmana de juliol 
s'han registrat a PsiP un total 
de 13 casos de persones que 
han donat positiu en les proves 
de Coronavirus. Així ho va infor-
mar l'alcalde, Oriol Lozano, en 
una compareixença pública el 
30 de juliol, després d'haver-se 
reunit el dia anterior amb els 
responsables de Salut de l'àrea 
sanitària.
 Malgrat el sobtat increment, 
Lozano va explicar que es tracta 
de casos controlats, correspo-
nents a dos nuclis familiars que 

han estat degudament confi-
nats. L'alcalde va assegurar 
que no hi ha risc imminent de 
confinament pel que fa al nostre 
poble, ja que estem en un nivell 
d'alerta 2, dins de l'escala de 5 
fixada per les autoritats.
 Lozano va informar de 5 ca-
sos ingressats a l'hospital de 
Mollet, dos d'ells semicrítics. 
Pel que fa als casals d'estiu, 
tots els casos sospitosos han 
estat descartats amb proves 
PCR negatives. Residencial 
Palau manté l'etiqueta de resi-

dència verda lliure de Coronavi-
rus, segons va explicar Lozano. 
El geriàtric palauenc no té cap 
positiu des de fa més d'un mes 
i de fet ha registrat ja nous in-
gressos.
 Lozano va reclamar respon-
sabilitat a la ciutadania i com-
prensió cap als serveis mèdics, 
molt exigits durant aquests 
dies. Va anunciar també que es 
donaran instruccions a la Poli-
cia Local perquè siguin més es-
trictes a l'hora de sancionar els 
comportaments de risc sanitari.

PsiP registra nous casos de 
Coronavirus però controlats

CRISI SANITÀRIA

Des del 29 de juliol està prohibit 
consumir begudes alcohòliques 
en la via pública i la resta de 
llocs de concurrència pública. 
Així ho va anunciar el Govern 
de la Generalitat de Catalunya 
que delega la gestió d’aquesta 
nova llei (20/1985, de 25 de Ju-
liol) en tots els Ajuntaments de 
Catalunya perquè imposin les 
sancions pertinents.
 Aquesta prohibició no afecta 
el consum en locals o espais 
autoritzats amb la corresponent 
llicència. L’incompliment de la 
mesura tipifica els anomenats 
botellots com infracció greu, 
sancionable amb multa d'entre 
3.001 a 15.000 euros.

Multes exemplars 
contra els botellots

SEGURETAT
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     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
VENDA D’HORTALISSES
Palau-solità 
i Plegamans

PREUS MOLT ECONÒMICS - 93 864 90 47
     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

VOLS  VENDRE?... 

... FES-TE  VEURE

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com
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ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ

RESTAURANT A PLE RENDIMENT

AMB O SENSE VIVENDA

INTERESSATS TRUQUEU AL 625 474 896

Molta i excel·lent clientela, fàcil aparcament, jardí, terrasses i bones 
vistes. Amb oferta de cuina de mercat amb producte de qualitat.

Situat a Avda. Folch i Torres, 8 - Palau-solità i  Plegamans

ES LLOGA
PER JUBILACIÓ

Local renovat
i totalment adaptat

--
Negoci molt 

arrelat al barri

Interessats truqueu al  
669 830 587

Des del passat 1 de juliol, la 
Carla Ojeda passeja pels ca-
rrers de Palau-solità i Plega-
mans prenent nota dels com-
portaments incívics que detecta 
i il·lustrant, a qui es presta, de 
com fer una bona selecció de 
residus. La Carla és l'agent cí-
vica i educadora ambiental que 
l'Ajuntament ha fitxat per a in-
formar sobre la recollida selec-
tiva a tota la ciutadania. El seu 
horari és de 9 a 14 hores.
 La seva funció principal és 
resoldre dubtes i informar sobre 
el funcionament de la recollida 
selectiva, del sistema de recolli-
da porta a porta, la recollida de 
voluminosos i restes vegetals 
a domicili, sobre la deixalleria i 
la funció de les àrees d'emer-
gència. A més, també fa el se-
guiment i control del servei de 
recollida i neteja d'aquestes 
àrees. "L'Ajuntament em passa 

nota de les incidències o dels 
punts on detecten conflictes, i 
jo m'hi acosto i miro d'esbrinar 
per què passa allò. Parlo amb 
la gent i els explico com s'ha de 
fer correctament la selecció, o a 
quin telèfon han de trucar per a 
demanar la recollida".
 La Carla ja s'ha trobat algun 
cas on ha pogut parlar directa-

ment amb les persones que no 
reciclen correctament, "fins ara 
he estat ben rebuda, no he tin-
gut cap problema i la gent ho 
entén", diu. Dissabte, 20 de ju-
liol, per exemple, va recórrer tot 
el mercat setmanal informant 
els paradistes de com recollir i 
seleccionar la brossa que gene-
ren durant la jornada.

Un 21% menys de delictes res-
pecte a l'any passat, aquesta 
és la xifra més destacada de les 
que es van exposar en la Junta 
Local de Seguretat celebrada el 
2 de juliol. El nivell de resolució 
va ser molt similar. La major part 
de delictes són contra el patri-
moni i en menor mesura contra 
les persones, la seguretat viària, 
la salut pública i l'ordre públic. 
Quant a infraccions de patri-
moni, les estafes, són les més 
altes, seguides de furts, danys i 
robatoris amb força.
 La Junta també va analit-
zar els registres de l'Oficina 
d'Atenció a la Víctima, que des 
de març del 2019 a febrer del 
2020, el període estudiat, va 
atendre 11 persones per qües-
tions de violència de gènere, 5 
per violència domèstica i 7 d'al-
tres tipus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pel que fa a l'accidentalitat a 
la vila, la Policia Local ha regis-
trat durant el 2019 un total de 
53 accidents, sent a la tarda 
quan més es produeixen i amb 
majoria sense lesions per cap 
de les persones afectades.
  La Junta Local de Seguretat 
va estar presidida per l'alcalde, 

Oriol Lozano, i pel Delegat del 
Govern a Barcelona, Juli Fer-
nández. També hi van ser pre-
sents la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Eva Soler, així com 
representants de la Policia Lo-
cal, Mossos d'Esquadra, de la 
Policia Nacional i de la Guàrdia 
Civil.

PsiP estrena agent cívic

Els delictes al poble han disminuit 
un 21% respecte l'any passat 

MEDI AMBIENT

SEGURETAT

L'Ajuntament ha llançat aquest 
juliol dos vídeos per promocio-
nar el comerç local. A partir de 
la pregunta Per què comprar al 
comerç de Palau-solità i Ple-
gamans?, les imatges mostren 
diversos  botiguers i botigue-
res del poble que expressen 
arguments a favor de comprar 
als negocis del poble, com ara 
confiança, qualitat, assesso-
rament, seguretat i proximitat. 
Els vídeos, disponibles en les 
xarxes de l'Ajuntament, acaben 
amb un missatge: Donem vida 
al poble, donem vida al comerç. 
 Ovidi Popescu, regidor de 
comerç i impulsor de la inicia-
tiva, espera que accions com 
aquesta serveixin per a apro-
par els vilatans al comerç local, 
molt tocat per la crisi sanitària i 
que necessita més que mai la 
confiança de la gent. Popescu 
també prepara, en col·laboració 
amb altres municipis de la Riera 
de Caldes, una app per facilitar 
la venda online al comerç local.

L'Associació de Comerciants 
va lliurar vals de compra per 
valor de 3.990 euros a Càritas 
de Palau-solità i Plegamans per 
tal que els distribueixi entre les 
famílies necessitades de la po-
blació. La quantitat es va dividir 
en vals de 30 euros que l'or-
ganització solidària va repartir 
entre les 133 famílies que en el 
moment de fer el donatiu esta-
ven inscrits en els Serveis So-
cials. L'Associació s'ha volgut 
solidaritzar així amb els més ne-
cessitats del poble i contribuir 
a pal·liar els efectes negatius 
d'aquesta pandèmia. Les famí-
lies han pogut bescanviar els 30 
euros en qualsevol dels establi-
ments de l'associació.

Vídeos per a 
animar el 
comerç local

Comerciants 
solidaris amb 
Càritas

CONSUM

SOLIDARITAT
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L’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans i l’associació Fan-
con, que organitza el Festival 
d’Oci Alternatiu cada any a la 
vila han renovat el conveni de 
col·laboració, conveni que ra-
tifica els 10.000 euros de sub-
venció per part del consistori. 
Per una part hi va estar present 
l’alcalde Oriol Lozano i per altra 
part el president de l'associa-
ció, Adam Torrus, acompanyat 
del membre de l'entitat, Joan 
Carles Tinoco.
 Aquest any, arran de la situa-
ció generada per la pandèmia 
de la Covid 19, el Festival es li-
mitarà a la realització de 'l'Auto-
cinema', el 5 de setembre. Per 
tant, la resta de la subvenció 
municipal es destinarà a la pre-
paració i celebració del Festival 

Fancon de l'any 2021, així com 
a la renovació del material de 
l'associació, per facilitar la difu-
sió de les seves activitats.
 L'Autocinema es realitzarà al 
pàrquing del Pavelló Municipal 
d'Esports Maria Víctor, i tindrà 
una capacitat màxima de 80 
vehicles. Aquesta activitat se-
guirà totes les normes de se-
guretat i higiene previstes per a 
evitar la propagació del corona-
virus, i només es podrà accedir 
al recinte amb una entrada gra-
tuïta reservada prèviament.
 El Festival, que ha arribat a 
aplegar més de 6.000 perso-
nes en edicions anteriors, es-
pera tornar a la normalitat l'any 
2021 amb activitats d’oci alter-
natiu com jocs de taula, de rol, 
videojocs, còmic, etcètera.

Ajuntament i Fancon 
renoven el conveni per 
la mostra d'oci alternatiu

CULTURA

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

Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

ECOSPORT

650 53 93 61          - jordi.mares@telefonica.net 
@maresinstal.lacions_ofi cial 

Palau-solità i Plegamans

INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS DE MOTORS 

I PORTES DE TOT TIPUS

La Caminada popular Maria 
Víctor se celebrarà el diumen-
ge 30 d'agost en el marc de les 
activitats culturals i d'oci d'es-
tiu que s'han organitzat aquest 
mes d'agost per substituir la 
Festa Major convencional. Les 
inscripcions es poden fer fins al 
dia 23 d'agost des de la web de 
l'Ajuntament. El màxim de par-
ticipants serà de 500 persones. 
Si el 23 d'agost encara queden 
places lliures, s'obrirà un perío-
de d'inscripció presencial entre 
els dies 25 i 27.
 La caminada començarà a 
les 9 hores al bosc de Can Pa-
vana (barri de la Pineda), i se'n 
faran sortides per grups de 20 
persones cada 5 minuts, com a 
mesura de seguretat per la Co-
vid 19. En acabar hi haurà aigua 
i entrepà pels participants.

L'Associació de Pessebristes 
de Palau ha arribat a un acord 
amb l'Ajuntament per reactivar 
l'activitat a la masia de Can 
Malla. La regidora de Cultura, 
Eva Soler, els va expressar el 
seu interès en què poguessin 
mantenir la tradicional exposició 
de Nadal. Per això es van fixar 
unes normes estrictes, per tal 
que els pessebristes poguessin 
entrar a la masia i planificar l'ex-
posició.
 La majoria de pessebristes ja 
han pogut retirar els diorames 
de l'any passat i han començat 
la preparació dels de la propera 
exposició. De cara a la nova ex-
posició, a causa d'aquestes cir-
cumstàncies excepcionals, no 
s'exigirà que tots els pessebres 
siguin nous, com es fa cada 
any. Podria ser que s'hi veiés 
algun diorama de l'any passat, 
tot i que els pessebristes inten-
taran que la immensa majoria 
siguin nous.
 Pel que fa al curset de l'es-
cola de pessebrisme que ha de 
començar a mitjans de setem-
bre, l'associació està estudiant 
una forma segura de mante-
nir-lo, treballant en grups i en 
diferents dies i espais. Tot això, 
és clar, pendent de l'evolució de 
la crisi sanitària, i posant sem-
pre la seguretat i la salut dels 
pessebristes davant de tot.

Oberta la 
inscripció per a
la caminada 
Maria Víctor

L'activitat 
pessebrista  torna 
a la masia de Can 
Malla

ESPORT

ASSOCIACIONS

Pintura de fachadas 
Interiores de viviendas y locales

Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654       - Palau-solità i Plegamans
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Sònia López, de 37 anys, i Marc González, de 40, dos pa-
lauencs que es van conèixer a l'IES Ramon Casas i Car-
bó fa més de 20 anys, han estat els protagonistes de la 
primera boda post covid celebrada a la sala de plens de 
l'Ajuntament de PsiP. La cerimònia va tenir lloc el divendres 
10 de juliol, a la una del migdia. L'alcalde, Oriol Lozano, 
va presidir l'acte, que va durar mitja hora. La boda estava 
prevista per l'abril, però el confinament va obligar a canviar 
els plans de la parella. A la sala només hi van poder assistir 
9 persones, amb distàncies de seguretat i equipades amb 
mascaretes. La situació excepcional va fer que l'enllaç es 
celebrés excepcionalment a la sala gran del consistori, ja 
que normalment se celebren a l'auditori de Can Cortès.

El grup palauenc d'havaneres 
Els Escamarlans va ser un dels 
convidats a cantar en la tradi-
cional cantada de Calella de 
Palafrugell. La peculiaritat, però, 
és que els escamarlans no van 
haver de sortir del poble per fer 
sentir les seves veus, ja que la 
cantada es va fer telemàtica-
ment degut a les restriccions de 
la pandèmia.
 Ràdio Palafrugell va ser l'en-
titat impulsora de la iniciativa. 
Davant de la impossibilitat de 
fer la tradicional canta a la platja 
de Calella, va decidir emetre per 
Youtube un seguit d'actuacions 
de grups d'arreu de Catalunya. 
Entre els escollits, per sorpresa 
i alegria dels seus integrants, 
hi havia Els Escamarlans de 
Palau-solità i Plegamans. El ví-
deo es va llençar el 4 de juliol, a 
les 21.00 i l'àudio va ser emès 

a aquella hora en directe per 
l'emissora de Calella. 
 L'Agustí (tenor), en Josep 
Maria (acordió), en Lluís (veus), i 
en Pep (guitarra i veus), els qua-
tre escamarlans actuals, van 
interpretar l'havanera que porta 
per títol Crua tempesta, i que 
està inclosa dins de l'últim disc 
editat pel grup. Es tracta d'un 
text del cantant i poeta menor-
quí Lluís Sintes. 
 Cadascun dels grups con-
vidats va interpretar una única 
peça, i tots junts van participar 
en la cantada final conjunta d'El 
meu avi. 
 Aquells que vulgueu gau-
dir de la cantada virtual podeu 
fer-ho en aquesta adreça de 
Youtube: https://youtu.be/4J 
9f6OTuq30 L'havanera dels pa-
lauencs la trobareu cap a l'hora 
i cinc minuts del vídeo.

Boda post covid a l'Ajuntament

Els Escamarlans, a la cantada 
'virtual' de Calella

VIDA CIVIL

MÚSICA

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

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

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

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

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

CASA  en Can Falguera de 190 m. Pis-
cina parcela de 700 m.. 285.000€ 

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

CASA Can Falguera. 220 m2. 5h 2b.  
500m de parcela 310.000€ 

CASA EN CAN FALGUERA  450 m2 8 
h.  4 b. Bodega. 379.000€ 

CASA EN CAN DURAN 200m2. 5 h. 2 
baños. Piscina. 395.000€ 

CASA adosada en Can Mallot. 5 
dormitorios dobles. 259.900€ 

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

CASA EN CAN FALGUERA  220 m2. 4 
h. Buen estado. 275.000€ 

Prop de 80 nens i nenes de les 
escoles de PsiP van participar 
en el concurs de dibuix sobre 
Educació Viària que convoca la 
Policia Local del poble. Els pre-
mis es van entregar el dimarts 
28 de juliol, després que el con-
finament obligués a ajornar la 
data, prevista pel maig. 
 El lliurament es va fer a la sala 
Polivalent, amb les mesures de 
control sanitària reglamentàries. 
Hi van assistir la majoria de 
premiats i premiades que van 
recollir els premis i diplomes de 
la mà de l'alcalde, Oriol Lozano, 
el regidor d'Educació, Ignasi 
Fargas, la regidora de Segure-
tat Ciutadana, Eva Soler, l'ins-
pector de la Policia Local Xavier 
Virgili, el caporal i responsable 

de la Unitat d'Educació Viària 
Miquel Àngel Jimber. En repre-
sentació del jurat, format per 
Iolanda Blesas i Teia Moner, hi 
havia aquesta última.
 Els dibuixos del concurs ha-
vien d'estar relacionats amb els 
continguts de l'Educació per 
la Mobilitat Segura que impar-
teixen a les escoles els monitors 
d'EDUMS de la Policial Local i 
que aquest any compleix el seu 
30 aniversari. Hi havia tres cate-
gories: la A, per nens i nenes de 
P3; la B, per alumnes del primer 
cicle de Primària; i la C, pels de 
segon cicle. Els guanyadors es 
van emportar una bicicleta, els 
primers, un patinet, els segons, 
i un val de 30 euros en material 
escolar els tercers.

CATEGORIA A
PRIMER PREMI: 
Aylen Lopez Perez- P3 Escola Palau.
SEGON  PREMI: 
Estela Maria -P4 Escola Palau.
TERCER PREMI:
Sandra Julve Palacios -P4 Escola Palau.
CATEGORIA B
PRIMER PREMI: 
Anne Rico Mérida -2n Escola Cladellas.
SEGON PREMI: 
Elena Selvy Mesas, -2n Can Cladellas. 
TERCER PREMI:
Julia Gonzalez Cerrillo-3r Escola Palau.
CATEGORIA C 
PRIMER PREMI:
Marc Guifré Lindo -5è Escola Palau.
SEGON PREMI:
Nil Guifré Lindo -5è Escola Palau.
TERCER PREMI: 
Laura Martinez -5è Can Cladellas

La Policia Local entrega els premis 
del seu concurs de dibuix 

MOBILITAT SEGURA

ELS PREMIATS
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LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Finalitzada la IX temporada

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

1r classificat /  Oscar Fillola 

3r classificat / Josep Mª Manteca2n classificat / Pedro Mohedano  

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

L'enhorabona a Oscar Fillola per la pri-
mera posició, ben merescuda. Segueix en 
segona posició en Pedro Mohedano i en 
tercera en Josep Mª. Manteca. Felicitats als 
tres per aquests resultats i per les bones 
fotos que han anat fent durant la  tempo-
rada. Felicitem a tots els membres d’Arts&-
Foto per la seva participació, la bona feina 
i per les ganes de millorar i d'aprendre. 
Totes les fotos seran exposades a la Masia 
de Can Cortès al setembre.

CLÀUDIA BERNABÉ.- Malgrat 
que la Covid-19 va obligar a 
tancar l’espai físic, l’Espai Jove 
L’Escorxador ha seguit orga-
nitzant activitats i xerrades a 
través d’Instagram durant tot 
el confinament. Es va parlar 
sobre els estudis post ESO, se-
lectivitat, orientació acadèmica, 
oficis... i fins i tot sobre sexe 
segur. També es va fer el curs 
de pre monitors on-line, impar-
tit per l’Escola Lliure el Sol, on 
van assistir una vintena de jo-
ves d’entre 15 i 17 anys amb 
l’objectiu d’aprendre i treure’s el 
títol de la introducció al món de 
l’educació en el lleure.

 Al juliol ja s’han pogut orga-
nitzar sis tallers on les places 
han estat limitades i on s’ha 
seguit la normativa sanitària vi-
gent. Es va fer un taller de pintar 
bosses de tela amb caire femi-
nista dinamitzat pels col·lectius 
juvenils No me toques el pelo i 
La Flama.
 La literatura i la música també 
van tenir el seu espai. La prime-
ra amb una tertúlia literària de 
llibres per a públic juvenil, dina-
mitzada per dues persones del 
Taller de les Arts. Pel que fa a la 
música, es va poder escoltar en 
una melmelada musical, on els 
participants portaven els seus 

instruments i improvisaven amb 
altres joves músics, i també en 
un concert a càrrec de Roger 
Catlau a la Sala Corral.
 Amb motiu del Dia Internacio-
nal de l'Orgull LGTBIQ+ es van 
organitzar vàries activitats. La 
principal va ser una xerrada di-
namitzada per l'Agent de Salut 
Jove de l'Espai Jove l'Escorxa-
dor i la Tècnica Auxiliar d'Igual-
tat amb la col·laboració de la 
Regidoria d'Acció Social. Va ser 
un espai amb confiança per a 

preguntar i parlar sobre temes 
relacionats amb la sexualitat, 
el plaer i els feminismes. En 
aquest mateix context es va fer 
una exposició anomenada Fem 
un clic, on es parlava de mas-
culinitats crítiques. Al tanca-
ment d'aquesta edició quedava 
pendent de fer, el dia 28, un 
taller de pintura en esprai amb 
l'Artista Anna Maga.
 Si voleu més informació de 
les activitats de l’Escorxador: 
www.espaijoveescorxador.cat

L'Escorxador no 
s'atura malgrat 
la Covid-19

ESPAI JOVE #FEMPALAU

SEU LOCAL

Carrer de Plegamans, 3B

palausolitaiplegamans@esquerra.cat

Nou pas per a la construcció de 36 habitatges 
de lloguer social

ERCPsiP ERCpalau

Un conveni a tres bandes entre l’Ajuntament, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sol permetrà la construcció d’una promoció de 36 habitatges de lloguer social 
en règim de protecció 
oficial a Palau-solità 
i Plegamans, que 
concretament estaran 
situats en una parcel·la al 
carrer Borrell. La previsió 
és que de cara a la 
tardor el conveni el signi 
l’alcalde Oriol Lozano 
i les altres dues parts 
implicades, després que 
el ple municipal hi doni 
llum verda. 
La voluntat d’ERC és 
vertebrar una xarxa 
d’habitatges públics i 
assequibles en uns moments on els preus de lloguer se situen en màxims històrics, fet 
que impossibilita a la població quedar-se a viure al municipi o començar una nova etapa. 
Només al nostre municipi, el preu mig del lloguer s’enfila fins als 741,49€, per sobre de la 
mitjana catalana. L’acord assolit és, per tant, la primera pedra, una passa que assenta les 
bases d’una política d’habitatges centrada en la creació d’un parc públic de lloguer per 
pal·liar els efectes de l’especulació sobre els preus del mercat immobiliari i garantir, així, que 
els col·lectius amb més dificultats, com joves, persones grans, migrants i col·lectius en risc 
d’exclusió social, tinguin moltes més facilitats a l’hora d’accedir a un habitatge.
Aquest és també un dels compromisos electorals amb els quals ens vam presentar a les 
eleccions municipals i forma part de l’ADN republicà, perquè no concebem la millora del 
benestar social sense una política efectiva que protegeixi la població de l’exclusió social 
residencial.

Neix l’Associació de Municipis per l’Energia Pública

Oriol Lozano

@uri_roca

Jordi Plaza
@Jordipn

Eva Soler
@evacric

Patricia Freire
@PatryF74

Ignasi Fargas
@SerIgnasi

Sergi Plaza
@SergiP_palau

El grup municipal

És una notícia que ens agradaria no haver 
anunciat, però enguany no hi haurà Festa 
Major. Després d’analitzar la situació actual 
s’ha optat per evitar riscos davant la tendència 
a l’alça dels contagis, però això no vol dir 
que l’agenda de l’agost quedi buida. Com a 
contrapartida s’han programat fins a vuit actes 
culturals repartits entre agost i principis de 
setembre, una programació que s’estendrà per 
tot el municipi amb la intenció de fer arribar la 
cultura a tots els barris.  El regidor de Festes 
Populars, Jordi Plaza, va recalcar que “apostem 
decididament per la cultura del nostre país, un 
sector que està patint greument aquesta crisi, 
tant els artistes i companyies com els tècnics i 
les empreses d’aquesta indústria.”
El sector cultural és un dels grans damnificats 
d’aquesta crisi, i des d’ERC volem donar-los 
tot el suport. En aquesta línia la regidora de 
Cultura, Eva Soler, va afegir que “Creiem que 
és una decisió encertada, que podem donar 
totes les garanties de seguretat i sanitàries”

El mes de juliol ja es va dur a terme una 
programació cultural sota el nom de Juliol a 
la Fresca amb una bona acollida per part del 
públic.

UN ESTIU PLE DE CULTURA

Palau-solità i Plegamans és un dels 
fundadors d’aquesta iniciativa que 
promourà el canvi cap a la sobirania 
energètica i la producció d’energia 
verda des del prisma municipalista.  
Els objectius específics són impulsar 
la titularitat, propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica; desenvolupar 

accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, 
democràtic i sostenible, i també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos 
interessos. “El nostre compromís amb la transició energètica és del 100%, i és precisament 
per aquest motiu que ens cal una transformació energètica on els ajuntaments puguem 
disposar de les eines que ens permetin arribar a un model més just i sostenible” argumenta 
el regidor Sergi Plaza. A dia d’avui més de 70 municipis formen part de l’AMEP, entre ells 
les quatre capitals catalanes: Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
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Residencial Palau 
Residència Geriàtrica 
 

Avinguda Catalunya, 264- 266 
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) 
Telèfon 93 147 90 00 
Fax 93 147 90 02 
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L’estiu a Residencial Palau  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’estiu les activitats a Residencial Palau continuen, no parem mai. Sempre estem 
disposats a aprofitant totes les ocasions per gaudir plegats aplicant totes les mesures 
sanitàries prescrites per les autoritats sanitàries. La calor no ens farà deixar de banda les 
nostres activitats i fer moltes coses. Viure a Residencial Palau és estar immers en múltiples 
activitats. No tenim temps d’avorrir-nos! 
 
Degut a la situació  de rebrots de la COVID-19, en especial a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, ens hem vist obligats a suspendre les sortides dels residents del Centre, no 
obstant, continuem rebem les visites dels familiars, complint en tot moment amb les 
directrius establertes des de el Departament de Salut.   
 
Aquest estiu atípic i ple d’interrogants ens fa reinventar-nos, oferint en tot moment un 
servei de qualitat als residents, creant moments de felicitat.  

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

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

ActuAlitAt reSidenciAl PAlAu

El 'Calderí', nom popular que 
va acabar rebent aquest tren, 
va començar a circular a mit-
jans de juliol del 1880, tot i que 
la inauguració es va fer a final 
de mes. Així ho explica J.M. 
Torruella en el número 4 de la 
revista Quatrepins. En aquest 
exemplar hi ha un monogràfic 
dedicat al 'Calderí', el tren que 
durant més de 50 anys va unir 
Caldes de Montbui i Mollet. El 
reportatge dóna dades i ubica 
històricament aquesta infraes-

tructura, ara com ara oblidada, 
però que va marcar durant prin-
cipis del segle XX el dia a dia del 
nostre poble.
 El tren invertia 
25 minuts a cobrir 
els 16 quilòmetres 
de via entre Caldes 
i Mollet, amb para-
des a Palau, Gallecs 
i Santa Perpètua. 
Transportava passat-
gers i mercaderies, sobretot 
productes de pagès que ana-
ven cap a la capital catalana. 
També, els anys 10 i 20 del 

segle passat va ser el mitjà de 
transport de la majoria de llam-

bordes que van cobrir 
els carrers de Barce-
lona, i que s'extreien 
de la pedrera del Re-
mei, a Caldes.
 El traçat tra-
vessava Palau per 
l'actual avinguda 
Catalunya. L'esta-

ció palauenca estava 
ubicada on avui hi ha la cruïlla 
de La Carrerada amb l'Avingu-
da Catalunya, i va ser derruïda 
precisament per ampliar aques-

ta creu de camins. El 1932 la 
línia va patir l'auge del transport 
per carretera i va entrar en falli-
da. Es va intentar recuperar du-
rant la guerra però sense èxit. 
L'ultim tren va circular el 27 de 
gener del 1939.
 El monogràfic de Quatrepins 
explica anècdotes com el fet 
que per la festa major de Pa-
lau hi havia un tren que portava 
al jovent de Caldes fins Palau 
i que esperava que acabés la 
festa per tornar-los.
 També trobareu més informa-
ció a www.trendepalau.cat.

130 anys del tren de Palau
ANIVERSARI DEL 'CALDERÍ'

pep puig

El 30 de juliol de 1880, a Caldes de Montbui s'inaugurava ofi-
cialment, a bombo i plateret, la línia de ferrocarril que unia  
aquesta localitat amb Mollet. Les locomotores van arribar a 
aquest racó del Vallès impulsades pel transport de mercade-
ries cap a Barcelona i per la força de la comarca com a destí 
vacacional de la burgesia barcelonina. Avui, d'aquell tren que 
passava pel bell mig de Palau-solità i Plegamans, només en que-
da el record dels més vells del poble i alguna fotografia.   

'El Calderí' al seu pas per davant dels jardins de la casa Folch i Torres, l'any 1924 (Foto de l'arxiu Fundació Folch i Torres, cedida per Jaume Ventura) 

El tren, davant l'alzina de Can Padró, el 1918 (Foto de l'arxiu  del C.E.C, cedida per J. Ventura) 
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INFORMACIÓ 
 I CONSELLS

> RESERVA PRÈVIA D’ENTRADES: 
S’hauran de reservar les entrades pels 
diferents espectacles des del web de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans: www.palauplegamans.cat
 
> Durant la celebració de les diferents 
activitats de "Aquest estiu, cultura 
segura!" s’hauran de seguir les normes 
de seguretat i higiene establertes per 
evitar el contagi de la Covid 19.
 
> AVÍS: Les activitats programades 
es poden veure alterades en funció de 
l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

DIVENDRES 28 AGOST
PREGÓ D'HOMENATGE ALS COL·LEC-
TIUS QUE HAN ESTAT I ESTAN EN PRI-
MERA LÍNIA PER LA PANDÈMIA DE  
LA COVID-19. Disponible en aquesta 
data al web municipal i al canal de Youtu-
be de l’Ajuntament.

DISSABTE 29 AGOST
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG. 
Sala Polivalent – Inici 9 h.

DIUMENGE 30 AGOST
10A CAMINADA POPULAR  
MARIA VÍCTOR. 
Bosc de Can Pavana. Sortida a les 9 h.

DIUMENGE 30 AGOST
MOLTES GRÀCIES!  
DE QUIM MASFERRER
Itinerant Camí Reial de sud a nord - 21 h 

DIJOUS 3 SETEMBRE
A LA FRESCA! 
 DE LA COMPANYIA ANA CONFETI 
Itinerant zona centre - 21 h

UN 
POBLE
VIU

PROGRAMACIÓ  

AQUEST ESTIU,  
CULTURA SEGURA!
Activitats culturals i d’oci durant els mesos d’agost i setembre
A Palau-solità i Plegamans#LaCulturaNosAtura #CulturaSegura

DIUMENGE 9 AGOST
CANÇÓ ITALIANA AMB RIVOLTA
Zona Esportiva Can Falguera - 22 h 

DIJOUS 13 AGOST
JAZZ A LA FRESCA  
AMB THE BLACK BARBIES
Plaça del Lledoner - 21 h

DILLUNS 17 AGOST
HAVANERES AMB NEUS MAR
Plaça Mercè Rodoreda - 21 h  

DIMECRES 19 AGOST
CONCERT AMB EL PONY PISADOR
Plaça de Ca l’Estruch - 21 h

DISSABTE 22 AGOST
CONCERT VERMUT  
AMB XAROP DE CANYA
Pista semi coberta - 12 h 

DIMECRES 26 AGOST
ESPECTACLE INFANTIL AMB XIULA
Pista Semi Coberta - 20 h
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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!


