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Alternativa a la rotonda nord
Davant les darreres informacions de com eliminar les cues de la 
rotonda Nord de Palau-solità i Plegamans, i de les declaracions 
triomfalistes dels batlles de les dues poblacions, he donat un cop 
d'ull a la solució i crec que només soluciona el mig problema de les 
cues de pujada, és a dir, les que es formen en direcció Nord. Les 
cues de baixada, originades pels vehicles que venint de la variant 
volen entrar a Palau, no queden resoltes. Per posar-les-hi solució 
de manera similar a la proposada, caldria fer un pas elevat que seria 
bastant lleig, tot i que potser està previst en una segona fase. 
Una solució elegant i barata seria comunicar Palau amb el sentit 
Nord de la C-59 a través de l'avinguda Folch i Torres, que dóna 
accés a Can Falguera. La comunicació amb el sentit Sud es podria 
fer on hi ha ara la rotonda. 
Amb aquesta proposta es podria prescindir de la rotonda, i desapa-
reixerien les cues a la C-59. Les cues es podrien produir als acces-
sos i a la sortida de Can Falguera, que, si s'omplis, podria revertir en 
aquest eix. Podria ser interessant fer una rotonda a l'encreuament 
que es crearia a Can Falguera per donar agilitat a aquesta sortida 
i a l'entrada. 
L'inconvenient seria que augmentaria el trànsit per l'avinguda Folch 
i Torres. Els avantatges serien que per força hauria d'augmentar la 
despesa en manteniment d'aquesta avinguda, caracteritzada crò-
nicament pel seu mal estat, i que els veïns de Can Falguera i Can 
Rovira millorarien una mica la comunicació amb les viles i pobles 
veïns i amb Barcelona. 
Afegeixo un croquis fet a mà alçada. Crec que des del punt de vista 
tècnic és totalment factible; no sé si ho és des d'un punt de vista 
legal. 
Doctores tiene la Iglesia, que diuen, en aquest cas, els Ajuntaments.

Jordi Galí, enginyer jubilat

Podeu enviar les vostres cartes a 
l’adreça de correu electrònic psipin-
fo@gmail.com. La carta ha d’anar 
signada i amb el número DNI de la per-
sona 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’es-
curçar-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’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

Ernest, l'ibis (II part)
Com us explicava, vaig fer amistat amb un ibis, l'Ernest, 
que em deia que havia fet un llarg viatge amb els seus i que 
m'aconsellaria com nosaltres, els humans, podríem aprendre 
d'ells.
Quan descriu les grans migracions que fa la seva espècie, ell 
sempre remarca que el viatge comença amb molt de temps 
d'antelació. Calen especialitzacions. Hi ha uns individus que 
tenen més facilitat per a l'orientació i la navegació, són els 
que preparen la ruta. N'hi ha d'altres que dominen la meteo-
rologia, són més capaços que ningú de dir quin dia, i a quina 
hora exacta ha de sortir l'estol per no trobar-se cap tempes-
ta pel camí, també quan estiguin en ple vol seran capaços 
d'indicar variacions en alçada o ruta per cavalcar sobre els 
millors vents. Hi ha també especialistes a motivar al conjunt 
dels individus. També hi ha experts en preparar físicament i 
anímicament a tothom abans d'iniciar el viatge (no ens podem 
deixar ningú a terra, ni perdre'l pel camí).
Un cop són de viatge, també cal comptar amb especialistes. 
Uns van davant, trobant en cada moment el millor camí on 
altres es desorientarien, sabent corregir a cada imprevist que 
els presenti la ruta. Hi ha els més forts, que volant al perímetre 
de la formació fan que l'esforç dels que són dins el grup sigui 
menor. I també, tancant el grup per darrere van uns ibis picant 
la cua dels més mandrosos o fluixos, vigilant i ajudant-los que 
no perdin el ritme, doncs, si es despengessin del grup, cau-
rien aviat com una pedra, esgotats. És imprescindible, però, 
que qui estigui en llocs de més desgast i esforç, se li doni re-
lleu de tant en tant. És per això que els individus estan atents 
als seus companys i tots s'ajuden i tenen cura els uns dels 
altres durant el vol.
Cal sobretot un clima de confiança, no cega, sinó guanyada 
a cops de complicitats anteriors i de demostracions de com-
promís per part dels participants. Si no hi ha un alt grau de 
sintonia, i una ferma renúncia a l'individualisme no hi haurà 
viatge comú i l'estol quedarà a terra, exposat a unes circum-
stàncies externes a les quals no podrà fer front.
Aquests arguments em destriava l'Ernest, l'Ibis savi, mentre jo 
em planyia de la meva espècie, la qual no acabava de trobar 
com afrontar grans reptes que se li plantejaven. Tant a escala 
global com en comunitats de diferents mides es repeteix el 
patró del qual l'Ernest se sorprenia.
Egoisme extrem, mesquinesa i desconfiança, comoditat i co-
vardia. Aquestes i altres característiques que el poder d'uns 
pocs humans sap molt bé com cultivar en el comú dels ciuta-
dans per tal que no formin estols ni es plantegin ambiciosos 
viatges. Aquests farien volar a homes i dones com a ibis a la 
cerca d'unes millors condicions de vida.
Segur que cadascun de vosaltres està, ha estat o estarà im-
plicat en un viatge o un altre. Hauríem d'escoltar l'Ernest i 
aplicar l'experiència de la seva espècie.
D'altra manera només serem capaços de fer vols gallinacis 
amb els quals no sortirem ni del corral.

silvestre entredàlies

‘Finestra oberta’, els dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)
A partir de l'octubre, que ara estem de vacances.

Avinguda Catalunya 217
Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contrctes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

By Cristina Jiménez Rafael 

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Heu tornat de vacances i voleu 
fer una neteja a fons de la casa? 

trucan’s i et donarem preu

Matrícula oberta d'anglès
curs 2019-2020
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Jo vaig néixer a Can Lluís, en 
el bar, la meva mare estava 
malament i el metge va venir i 
va dir: "Aquí mateix". Van ajun-
tar dues taules del bar, les van 
fregar amb esperit de vi, i allà 
vaig néixer jo. Per això m'agra-
da tant la gresca, perquè vaig 
néixer al bar. Va ser el 30 
d'agost del 1935. 

Com va ser la seva infantesa? 
Jo vaig ser una nena consen-
tida, gràcies a Déu. El que va 
passar és que els pagesos 
venien al bar a passar l'estona 
i jo anava tot el dia del bar a 
la botiga i de la botiga al bar. 
Escoltava les converses i les 
explicava a la mare, que s'es-
candalitzava. Per això van de-
cidir ficar-me en un internat, 
a Barcelona. Però jo estava 
acostumada a anar amunt i 
avall tot el dia que no van pas-
sar ni 8 dies i vaig fer vaga de 
fam perquè no em volia quedar 
a dormir allà. Em van haver de 
ficar a mitja pensió i anava a 
dormir a casa d'uns oncles. Hi 
vaig estar dels 6 anys fins als 
16. Venia a Palau els caps de 
setmana i a l'estiu.

Era bona estudiant?
Sí, treia bones notes, però em 
perdia sempre el xerrar (riu). 

Can Lluís va ser la primera 
casa a tenir tele, cafetera elèc-
trica, era sala de ball i cinema, 
s'ho devia passar molt bé, no? 
Sí, primer no teníem llum elèc-
trica, anàvem amb llums de Pe-
tromax. Es feia el ball, el teatre, 
el cinema, ... També hi havia 
l'Hostal de l'Ast (on actualment 
hi ha el Banc de Sabadell), que 
el va muntar un senyor que es 
deia Ramon Gorina, el Ramon 
de Can Llauner, però que esta-
va també sempre a casa nos-
tra. I és que a casa hi menjava 
i hi dormia el secretari Gil, de 
l'Ajuntament, l'alguatzil, el sen-
yor Sadurní, i també el doctor 
Navarro. Eren hostes però era 
com si fossin a casa seva. 

Als anys 50, 60 i 70 Palau era un 
poble on estiuejà. Que en recorda 
d'aquella època? 
Venien molts estiuejants. A 
Can Lluís preparàvem 20 o 25 
llistes cada dia. Venien les min-
yones, amb el vestit negre, el 
davantal i la còfia, a portar la 
llista a la tarda. Nosaltres, a la 
nit, quan la gent sortia a pren-
dre la fresca, preparàvem les 
comandes. L'endemà, al matí, 
uns nanos en bicicleta repar-
tien les llistes i el gel, perquè 
no hi havia neveres elèctriques. 
Com era la relació de la gent 
del poble amb els estiuejants? 

Molt bona, érem tots una fa-
mília. Entre el jovent sí que hi 
havia més competència. Sobre 
tots els nois, perquè hi havia 
algunes d'aquestes minyones 
que estaven molt bé. 

El seu avi va ser alcalde de Palau 
durant la República...
Sí, el meu avi va ser alcalde, 
dos cops, i el meu pare tam-
bé va ser secretari de l'Ajunta-
ment... 

I vostè no ha tingut mai tempta-
cions d'entrar en política? 
No, al contrari. De mitjana edat 
cap aquí, veien com anava la 
política, he dit sempre que no 
m'interessa. 

Abans sí? 
Abans potser sí. A veure, jo he 
sigut durant molts anys militant 
de Convergència, però quan 
he vist que la majoria, sempre 
hi ha una excepció, realment 
no ho fan per què estimen això 

o allò, sinó que ho fan per... (fa 
un silenci i es frega els dits fent 
el gest dels diners) vaig dir que 
no en volia saber res. Jo tinc 
les meves idees, però quan em 
pregunten de política jo dic que 
sóc apolítica.

Palau ha passat de ser un poble 
de pagesos a ser un poble de ser-
veis. Que creu que s’ha guanyat 
i què s’ha perdut amb el canvi?
Jo enyoro una mica el fet que 
abans érem tots una família. 
Quan qualsevol persona tenia 
qualsevol problema tothom 
anava a veure en què podia 
ajudar. Ara això ja no és així, to-
thom pensa "que s'espavilin"... 
Ara la gent té més comoditats, 
tothom té televisor, frigorífic... 
hem guanyat comoditat però 
hem perdut humanitat. 

Parlem de la seva tasca solidària. 
Fa 10 anys va posar en marxa la 
secció local de Càritas. Va ser 
una iniciativa personal?

Jo en aquells moments desco-
neixia el tema de Càritas. Jo-
sep Maria Vilardell, que sem-
blava una mica sec però tenia 
un cor que no li cabia dins el 
pit, i jo vam veure que hi havia 
algunes famílies que ho pas-
saven malament. Vam decidir 
començar a funcionar com a 
voluntariat social i amb la Creu 
Roja. Això era el 2009. Hi havia 
una senyora que es diu Marga 
Canela, que anaven a estiuejar 
a can Falguera, que també ens 
va ajudar. Quan vam començar 
no teníem res. El primer Nadal 
vam comprar pollastres per la 
gent. Hi posàvem una quanti-
tat entre tots, fèiem alguna rifa, 
i fèiem alguns calerons. També 
aquells primers anys fèiem una 
paradeta a la fira dels comer-
ciants, que ens deixaven un 
estand. També durant dos o 
tres anys Mango ens va donar 
algunes coses. 

I quan passen a ser Càritas?
Bé, al començament ja vam 
parlar amb mossèn Germà 
Prats, i poc després ens va dir 
que podíem anar amb Càritas. 
Llavors no teníem local on anar 
fins que un senyor que es deia 
Pepitus Gay ens va deixar un 
local que tenia a l'avinguda 
Catalunya, al costat de l'ad-
ministració de loteria. El sen-
yor va morir i ens el va deixar 
perquè féssim això. El local, 
que en diuen de la Carmeta de 
Can Fuster, no està molt bé, i 
només podíem aprofitar unes 
habitacions perquè a les altres 
es veu que hi ha aluminosi. Allà 
vam començar a treballar amb 

18 famílies molt pobres. 

Quines necessitats els cobrien? 
El més bàsic, llet per la canalla, 
roba, oli, menjar... 

Igual que ara, imagino... 
Bé, això ha canviat perquè ara 
la gent també es dóna més 
gustos. Jo ho veig. Però sobre-
tot els que tenen tanta canalla 
sí que necessiten el més bàsic. 
Potser ara els hi podem donar 
alguna cosa de caprici, com 
ara pizzes, cosa que abans era 
impensable. Allà a Can Fuster 
hi teníem una nevera i un con-
gelador, i vam començar a fer 
caixes, amb el número de cada 
família. Vam haver d'agafar el 
corrent de la casa del costat, 
que era dels meus cunyats. Va 
morir el meu cunyat i vam pas-
sar-ho a la Cooperativa, on en 
Josep Cuyàs i el Ricard Padró 

ens ho van autoritzar. D'allà 
també vam haver de marxar i 
vam anar a la nau on som ara.

Com és una setmana típica d’ac-
tivitat seva? 
Dilluns, dimecres i dijous vaig 
al Caprabo de Sentmenat a 
buscar els frescos. Els dilluns 
m'acompanya un voluntari, 
que es diu Manolo, i mentre 
ell condueix el meu cotxe jo 
aprofito per fer trucades. Tor-
nant de Sentmenat passem pel 
Bonpreu i pel Caprabo de Pa-
lau i ho portem al local. Jo trio 
les coses, i si hi ha alguna cosa 
que s'ha de llançar ho llanço. 
Congelo la carn i les pizzes, i 
fico a la cambra iogurts, fruita 
i verdura. Dimarts, dijous i dis-
sabte només faig la recollida a 
Palau, perquè als matins fem el 
repartiment. També ens donen 
coses el Pròxim i la Sirena. I fa 

una mica més d'un any em van 
trucar del Banc dels Aliments 
per si ens podíem fer càrrec de 
recollir les mimves del Caprabo 
i del Lidl de Mollet. 

Déu ni do, es passa el dia voltant. 
No la troben a faltar a casa seva? 
Bé, les meves filles ja fan la 
seva, i el meu marit és l'únic 
que ho pateix, però mira, si sóc 
fora així no li rondino (riu).

I per què ha decidit deixar-ho?
Perquè ja porto molts anys i 
ara encara puc fer un traspàs 
com Déu mana. Ja és hora 
que ho agafi gent més jove, jo 
puc ajudar en el que faci falta i 
explicar el que faci falta, però 
no cal esperar que ja no pugui 
fer-ho. Crec que hem de do-
nar pas a una nova generació. 
Però a mi sempre em trobaran, 
això que quedi clar. 

Quin consell li donaria a qui li 
agafi el relleu? 
Mira, jo, quan estem preparant 
les bosses per la gent, sempre 
els dics als voluntaris: "Penseu 
que la gent té necessitats però 
també té dignitat". Això s'ha de 
tenir sempre present.

I ara què farà?
Doncs no ho sé, no ho he pen-
sat però alguna cosa faré. Ara 
quan pleguem, amb els diners 
que traiem de la roba vella, que 
no són de Càritas, farem una 
donació als nens amb càncer 
de l'Hospital Sant Joan de 
Déu. Veus?, sempre hi ha al-
guna cosa a fer.

pep puig

FRANCESCA CASAJOANA - EX COORDINADORA DE CÀRITAS 

Acaba de complir els 84, i tot i que és coqueta, no té recança 
de dir els anys que fa. Serà perquè els porta amb una ener-
gia i una vitalitat que ja voldrien moltes noies de 20 anys. 
És memòria viva de Palau-solità i Plegamans. Parlar amb ella 
obliga a un exercici d'ordre mental important, perquè costa 
seguir-li el ritme. Ella vol parlar dels pobres, dels necessi-
tats, de Càritas i de la falta que fa que ens ajudem més els uns 
als altres. Abans però, li demano que parlem una mica de la 
seva vida, per mirar d'entendre d'on li ve aquest altruisme. 
Ella arranca sola. Impossible contenir-la en una sola pàgina.

“Hem guanyat 
comoditat però hem 
perdut humanitat"

La Francesca amb el grup de voluntaris que l'ajuden en les tasques 
solidàries. 
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Gaudeix 
també del nostre 

buffet lliure 
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Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Ja coneixes la nova gelateria de 

Palau-solità i Plegamans? Acostat 

a l'Avinguda Diagonal, 41, 

i gaudeix dels sabors naturals 

dels ICE CREAM ROLLS de...   

reserves 93 864 49 37

setembre 2019setembre 2019

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
Venda d’Hortalisses
Palau-solità 
i Plegamans

Preus molt econòmics - 93 864 90 47

Bodes, batejos, aniversaris... 
celebra amb nosaltres els 

teus dies més especials

Diumenge, 8 de setembre. 19.00 h.
QUINTET QUATRE+1
Un americà a... (música del Nou Món)

Diumenge, 22 de setembre. 19.00 h.
ENSEMBLE DE CORDA UceLi
De Vivaldi a Mozart

Organitza i patrocina:

Col·laboren

Diumenge, 15 de setembre. 19.00 h.
ORQUESTRA DE CAMBRA D'ACORDIONS DE BCN

Un passeig musical arreu del món

Diumenge, 29 de setembre. 19.00 h.
COR DE CAMBRA DE GRANOLLERS

Cancó tradicional de Catalunya i del món

GRAN  GALA LÍRICA
A  LA  MASIA  DE 
CAN  FALGUERA

14 DE SETEMBRE 2019, 
A  LES 10 DEL  VESPRE

SOPRANOS 
MIREIA  DOLÇ  I  FRANCESCA  SANCHEZ

TENORS
JOSEP  LLUIS  BLANCH  I  JOAN GARRIDO 

BARITON
ALBERTO  CAZES

LA  COL•LABORACIÓ  DE  MONTSERRAT  COSTA

AL  PIANO
XAVIER  DOLÇ

Organitza:
Associació de veïns de Can Falguera

Col·labora:
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CONSULTA GINECOLÓGICA
PALAU

Dr. T. Parra Parra
Núm Col. 17366

Dra. Maite Codina Nesple
Núm Col. 17655

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

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

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

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

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

setembre 2019setembre 2019

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

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

L'estètica personaLitzada
direcció tèc.: saLut torres

Perquè tu 
t’ho mereixes

LA CONSULTA

Autors: Grup de COCOOPSI de la CAMFiC. Revisió científica: 
Roger Badía. Revisió editorial: Lurdes Alonso. Correcció lingüísti-
ca: Sigrid Iglesias Il·lustracions: Verónica Monterde. Podeu trobar 
més concells a la web www.camfic.cat

obert a l'agost

Alimentació sana
L'alimentació és molt impor-
tant per a la salut. Ha de ser 
completa, equilibrada, varia-
da i adequada als gustos i 
necessitats de cada persona.
Menjar és una necessitat però 
també un plaer i un moment 
de compartir i gaudir.
 És molt important men-
jar tranquil·lament, asseguts 
a taula i junts tota la família 
sempre que sigui possible, 
sense televisió o altres inter-
ferències.
 L'alimentació mediterrània 
és equilibrada i sana, amb 
fruites, hortalisses, llegums, 
pa, arròs, pasta, fruita seca, 
oli d'oliva..., i petites porcions 
de peix, carns magres, ous i 
làctics i, per beure, aigua.
 És important beure un o 
dos litres d'aigua, consu-
mir productes crus cada dia 
(fruita, amanides i 
fruits secs 
crus), 

menjar aliments integrals 
(que aporten fibra i minerals), 
emprar oli d'oliva (millor ver-
ge, per cuinar i amanir), usar 
poca sal, repartir els aliments 
en tres a cinc àpats diaris, 
beure el menys alcohol possi-
ble i fer exercici físic cada dia.
 Ens convé una alimentació 
mediterrània i més vegetaria-
na que carnívora. Si mengem 
cereal integral i llegum en un 
mateix dia tenim les mateixes 
proteïnes que si mengem 
carn o peix.

Quantitat de menjar:
Depèn de l'edat, l'activitat fí-
sica que realitzem i la nostra 
constitució i metabolisme. 
Les persones grans i amb 
poca activitat han de menjar 
menys que les joves i que tre-
ballen molt.

Alimentació completa, equili-
brada i variada:
Serà sana i completa si men-
gem productes frescos de 
temporada, locals i integrals, 
no refinats, ni processats en 
fàbriques o precuinats i amb 
pocs conservants o additius. 
Cal menjar de tot i variat.

Exemple de 5 àpats al dia:
1. Esmorzar: beguda (llet ani-
mal o vegetal, té, infusió), fè-
cules (cereals, pa, galetes...) 
amb embotit o tonyina o mel-

melada, mel, oli 
d'oliva, etc., 

i/o iogurt i fruita fresca.
2. Mig matí: Un petit recor-
datori, un làctic, o fruita, o un 
petit entrepà o fruits secs.
3. Dinar: Fècules (arròs, pas-
ta, llegum, patata ...), i/o ver-
dures, una petita ració de 
carn, peix o ous, o bé llegum, 
una guarnició de verdures i/o 
hortalisses.
4. Berenar: Similar a mig matí.
5. Sopar: Més lleuger que el 
dinar: verdures i/o hortalisses, 
o sopes, cremes, peix o ou, o 
ocasionalment embotit o for-
matge.

PARRÒQUIA SANT GENÍS DE PLEGAMANS                                                                                                     
INSCRIPCIONS CATEQUESI COMUNIÓ-CONFIRMACIÓ  CURS 2019-2020 
 
 
  Dates:  Dissabtes dia 14 i 21  de Setembre 2019. 
  Horari: De 11:00h à 12:00h 
  Lloc:     Parròquia de Sant Genís. 
       

• Catequesi d’Iniciació ( 1er. i 2on curs). 
            Edat: A partir de 3er. Curs de Primària. 

 
• Catequesi de Confirmació (1er. i 2on curs). 

            Edat: Tot infant i jove que hagi rebut la Primera Comunió. 
 
 

          Inici curs: Dissabte 5 d’Octubre. 

   PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE PALAU-SOLITÀ    
   CATEQUESI  COMUNIÓ  i  CONFIRMACIÓ.  

     
Dates : 12,13,16,17 i 18  de Setembre, 2019.  

     Horari:  5 a 7 h. de la tarda. 
      Lloc:     Despatx Parroquial, 

 Pl. Sta. Maria, 1 (Rectoria). 
 
• Catequesi d’Iniciació ( 1er. i 2on curs). 

            Edat: A partir de 3er. curs de Primària. 
 

• Catequesi de Confirmació (1er. i 2on curs). 
            Edat: Tot infant i jove que hagi rebut la Primera Comunió. 

 
          Inici curs: Divendres 4 d’Octubre, 2019. 

Bons 
esmorzars, 
excel·lents 

menús, 
millor servei

@latetapalau Segueix-nos i consulta horaris  a 

C/Estació, 1 - 08184 PsiP
607 307 243
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Inici: octubre de 2019

Classes en grup i individuals

Consulteu horaris i preus a 
l’Escola Municipal de Música

Escola Municipal de Música
de Palau-solità i Plegamans

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 15 a 20 h

Tel. 93 864 98 32
emmusica@palauplegamans.cat

emmpspl@gmail.com

www.castelldemusica.com
Instagram: @escolamusicapsip

Curs de guitarra elèctrica 
i bateria CURS 2019-2020

19 h | Pavelló Maria Víctor
VI Festival d’Oci Alternatiu 
Fancon

divendres 6 de 19 a 22 h
dissabte 7 de 11 a 22 h
diumenge 8 de 11 a 20 h

Organitza: Fancon Associació 
Cultural col·labora Aj. de Palau-solità 
i Plegamans, L’Odelf/Racó d’en 
Gollum, Batukada Festukada, 
Scolfling club de Rol, Deixebles del 
Dimoni de la Pedra Llarga.

diumenge 8
19 h | Església de Santa Maria 
de Palau-solità
1r Concert de la XLVI edició 
de les Nits Musicals de 
Santa Maria de Palau-solità. 
Quintet quatre + 1 Un americà 
a...(Música del Nou Món)
Organitza: Amics de la Música 
Clàssica amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

dissabte 14
17.30 h | Sala Polivalent
Ball de Tarda a càrrec de 
Duet Montseny
Preu: 4€ (socis/es del Casal 
de la Gent Gran: 3€)
Organitza: Casal de la Gent Gran 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

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

diumenge 15 
19 h | Església de Santa Maria 
de Palau-solità
2n Concert de la XLVI edició 
de les Nits Musicals de 
Santa Maria de Palau-solità. 
Orquestra de cambra 
d’acordions da Barcelona 
(OCAB) Un passeig musical 
del món.
Organitza: Amics de la Música 
Clàssica amb la col·laboració de 
l’Aj. de Palau-solità i Plegamans

dimecres 18
8 h | Casal de la Gent Gran. 
Masia de Can Cortès
Sortida: El món de les 
papallones
Dia de pagament: 4 setembre 
de 9 a 11 h.
Preu: 45 €

17.30h | A l’Auditori de Can 
Cortès
L’Hora del Conte
Per a nens i nenes de 2 a 4 
anys. Animalets a càrrec de 
Joan de Boer
Organitza: Biblioteca Municipal 

dissabte 21
18.30 h │Teatre de la Vila
Concert de Sardanes
Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona
Preu: GRATUÏT
Organitza: Agrupació Sardanista 
amb la col·laboració de l’Aj. de 
Palau-solità i Plegamans

diumenge 22
19 h | Església de Santa Maria 
de Palau-solità
3r Concert de la XLVI edició 
de les Nits Musicals de 
Santa Maria de Palau-solità. 
Ensemble de Corda UceLi  De 
Vivaldi a Mozart
Organitza: Amics de la Música 
Clàssica amb la col·laboració de 
l’Aj. de Palau-solità i Plegamans

dijous 26
20 h | Masia de Can Cortès
Club de Lectura d’Adults 
Pàtria de Fernando Aramburo
Organitza: Associació Taller de les 
Arts amb la col·laboració de la 
Biblioteca Municipal

divendres 27
21 h | Sala Polivalent
Programació Estable de 
Teatre. A.K.A. (Also Known 
As) de Daniel Meyer. Amb 
Albert Salazar. Direcció de 
Montse Rodríguez Clusella. 
Una producció de la Sala 
Flyhard 
Preu: 12€ i descomptes 
especials. Venda anticipada: 
Masia de Can Cortès (a partir 
del dilluns 23 de 16 a 21 h).  
Organitza: Aj. de Palau-solità i 
Plegamans amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya

agendacultural
dissabte 28 
18 h │Plaça de l’Estruch
II Nit dels Deixebles
Espectacle visual i participatiu 
de foc
Inici a les 18 h Activitats Infantils
Organitza: Associació Deixebles 
del Dimoni de la Pedra Llarga, 
entitats col·laboradores Candome 
Bantu+Fancon amb la 
col·laboració de l’Aj. de 
Palau-solità i Plegamans

19 h │Sala Polivalent
Ballada Country
Organitza: Associació Country 
Can Falguera

diumenge 29
18.30 h | Teatre de la Vila 
L’Escotilló. Mostra de Teatre 
Amateur.  
El sopar dels idiotes Grup 
Farrigo-Farrago
Preu: 5 €
Organitza: Agrupació Teatral 
Farrigo – Farrago amb la 
col·laboració de l’Aj. de 
Palau-solità i Plegamans

19 h | Església de Santa Maria 
de Palau-solità
4t Concert de la XLVI edició 
de les Nits Musicals de 
Santa Maria de Palau-solità
Cor de cambra de Granollers 
Cançó tradicional de Catalunya 
i del Món
Organitza: Amics de la Música 
Clàssica amb la col·laboració de 
l’Aj. de Palau-solità i Plegamans

setembre 2019

CURSOS DE CATALÀ 
Curs 2019-2020
Cursos presencials i semipresencials

Inscripcions  
Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 12 h
Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 19 h

Cursos presencials 
Bàsic 1: dilluns i dimecres de 17.15 a 19.15 h
Elemental 1: dilluns i dimecres de 15 a 17 h

Cursos semipresencials
BÀSIC 1, INTERMEDI 1, ELEMENTAL 1 I SUFICIÈNCIA 1

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

EXPOSICIONS

Del 9 al 21 de setembre 
Exposició de la Lliga Arts & Foto 2019
HORA: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h.
LLOC: Masia de Can Cortès
Organitza: Arts Foto de l’Associació Taller de les Arts amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

CLUB DE LECTURA ELS DETECTIUS
Trobades divertides amb lectures emocionants! Adreçat als 
primers lectors. Els detectius, el conte amagat.

T’hi apuntes? Parla amb la biblioteca
biblioteca@palauplegamans.cat/ tel: 938 644 177

OBRIM CAN MALLA PER GAUDIR I INFORMAR
Tots els dimecres de 18.30 a 20 h
Organitza: Associació Pessebrista de Palau-solità i Plegamans

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat



La d'aquest any ha estat una 
Festa Major de molta gent. El 
fet que l'últim dissabte d'agost, 
data que marca la celebració 
de les festes, fos el 31 sembla 
que ha jugat a favor de la par-
ticipació ciutadana. La cosa, 
però, va començar una mica 
fluixa, ja que, el dimecres 28 
va costar omplir la plaça de la 
Vila amb la sessió de cinema 
a la fresca. Cert és que el títol 
escollit, 'Professor a Groenlàn-
dia', tampoc ajudava gaire.
 L'endemà es van esvair 
els dubtes sobre la participa-
ció quan es van començar a 
plantar les taules pel Sopar de 
'Duro', organitzat per Cabres i 
Vaques. Més de 600 persones 
va reunir aquest clàssic resso-
pó de germanor, fent petita la 
plaça. L'Antipregó, dels Racó 
d'en Gollum, els va amenitzar 
la festa. A la nit, salsa, rap i mú-

sica disco van posar en marxa 
l'Espai Barrakes.
 L'acte principal de  diven-
dres va ser el pregó, a càrrec 
de l'actriu Dèlia Brufau, que 
va donar el tret de sortida ofi-
cial a les festes. Els Geganters 
i grallers de PsiP van fer els 
honors amb un ball força se-
guit a la plaça de la Vila, i van 
deixar pas després a la sessió 
de Ball en Línia. Abans, a la tar-
da, Oriol Lozano, va fer el seu 
primer brindis d'autoritats com 
alcalde de la vila, flanquejat per 
regidors d'ERC, Junts per Pa-
lau, PSC i Primàries. El Centro 
Cultural Andaluz va desplegar 
el seu art a l'escenari de l'Es-
pai Barrakes, que va ressonar 
més tard amb el rock combatiu 
de Mafalda i la sessió diària de 
música disco.
 El divendres es va inaugurar 
la programació infantil de l'FM, 

que va tenir en l'Espai El Pati 
un dels seus punts d'atracció.
 El Tobogan d'aigua a Can 
Cortès va ser la cara i la creu 
de les propostes lúdiques de 
dissabte. Les llargues cues i un 
final inesperat, que va deixar 
molta gent penjada després 
d'hores d'espera, van deslluir 
l'èxit d'una proposta que cal 
recuperar però amb retocs.
 A la tarda es van aixecar cas-
tells a la plaça de la Vila, amb 
actuacions dels Capgrossos 
de Mataró, els Castellers de 
Caldes i els Minyons de Terras-
sa. El concert de l'Orquestra 
Maravella va ser un altre els ac-
tes més multitudinaris de l'FM. 
Unes 1.400 persones van om-
plir la plaça de Ca l'Estruch a la 
tarda. Cosa que va contrastar 
amb el fracàs del ball de nit a 
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Visca la festa!
La plaça de la Vila va acollir 
trobades tan diverses com 
el pregó i el ball de ge-
gants (1), el sopar de 'duro' 
(5), la festa de l'escuma (2), 
el pregó o l'antipregó (3 i 
4). La plaça de Ca l'Estruch 
es va omplir de gom a gom 
per gaudir de l'Orquestra 
Internacional Maravella 
(6). El Tobogan d'aigua es 
va instal·lar aprofitant el 
pendent de la baixada a 
Can Cortès (7). Va tenir una 
gran afluència de públic 
però a darrera hora va patir 
problemes tècnics que van 
obligar a tancar l'atracció 
abans d'hora, deixant 
molta gent a la cua.

(Passa a la pàgina 16)
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Consulti les nostres ofertes!!!

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

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es
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L'Skatepark va acollir 
l'exhibició d'skaters, sooters 
i bikers (1). Els més menuts 
han tingut el seu epicentre 
a l'Espai El Pati (2). Los 80 
Principales va ser baixa de 
darrera hora l'any passat, 
però aquest any no va faltar a 
la seva (3). El Centro Cultural 
Andaluz va posar ritme de 
zumba i flamenc divendres a 
l'escenari de l'Espai Barrakes 
(4). Els Capgrossos de Mataró, 
els Minyons de Terrassa i els 
Castellers de Caldes van inau-
gurar la plaça de la Vila com 
a Plaça castellera de nou (5). 
Una de les bèsties que es van 
poder veure en la 3a Mostra 
de Bestiari que organitzen els 
Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga.

càrrec de la mateixa formació. 
Entre una cosa i l'altra, el Co-
rrefoc, que va omplir PsiP de 
llum, flames i trons. Versión Im-
posible va ser l'atracció princi-
pal de Barrakes, amb força èxit 
de públic.
 Diumenge el bosc de Can 
Pavana va acollir la 39a Cursa 
Maria Víctor, amb botifarrada 
i jocs pels més menuts. A la 
tarda les Vaques es van pro-
clamar guanyadores dels jocs 
rurals davant les Cabres. La 
música i el ritme dominical van 
anar des de les havaneres fins 
als clàssics de pop-rock de 80 
Principales, passant pels rit-
mes uruguaians del Candom-
bé Bantú.
 El castell de focs va ser l'es-
trella del dilluns, ja més relaxat, 
i que va tenir en la festa de 
l'aigua i en el dinar de la Gent 
Gran els actes més destacats.
 En resum, una Festa Major 
dissenyada per l'antic govern 
i executada pel nou consis-
tori, on, per cert, no hi ha ha-
gut incidents destacables i on 
la campanya 'No tot s'hi val' 
sembla que ha fet la seva feina. 
Veurem d'aquí un any quines 
novetats comporta a la festa el 
recent canvi  polític. 

(Ve de la pàgina14)
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Selmy
vesteix el teu interior

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

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

CAPBUSSAT A LES REBAIXES

fins el 15 de 
setembre

REBAIXES 
de fins el

50%
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35é CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR

Més fotos que mai
Que el concurs de Fotografia de Festa 
Major està totalment arrelat a l'agenda 
del nostre poble ho demostra que amb la 
d'aquest any són ja 35 edicions les que 
es compten. I el que ho confirma és que 
el nombre de participants creix cada any, 
i aquest no ha estat una excepció. A l'edi-
ció del 2019 si han presentat 145 foto-
grafies, enfront de les 126 recollides l'any 
passat, el que dóna una idea de la salut 
d'aquest certamen.
 Del total de fotos presentades enguany, 
35 van quedar fora de concurs per in-
complir alguns dels requisits establerts en 
les bases. El 27 d'agost, un jurat integrat 
per tres professionals del món de la fo-
tografia de fora de PsiP (Màrius Gómez, 
Miquel Abat i José Luis López) van escollir 
les imatges guanyadores. Les bases esta-
bleixen tres premis, cadascun d'ells amb 
dues modalitats, color i blanc i negre. Les 
categories són: Premi Especial Josep Se-
galés (en homenatge al desaparegut fotò-
graf palauenc), Premi de tema lliure i Premi 
de tema Palau-solità i Plegamans.
 En cada categoria s'escullen tres imat-
ges de color i tres de blanc i negre. En les 
categories de Lliure i PsiP la dotació de 
cada premi és de 250 €, 150 € i 100 € res-
pectivament. En el cas del premi especial 
Josep Segalés, on només participen les 
fotografies d'autors residents al municipi, 
la dotació és de 300 €, 200 € i 150 €. La 
temàtica lliure és la que tradicionalment 
reuneix més participants, i aquest any no 
ha sigut excepció, dels 146 treballs pre-
sentats, 96 eren de tema lliure i 49 tenien 
el poble com a inspiració. L'entrega de 
premis es va celebrar a Can Cortés el 30 
d'agost, i les fotos s'exposen a la masia 
fins al 6 de setembre.

1é PREMI ESPECIAL JOSEP SAGALÉS COLOR BLANC I NEGRE

COLOR BLANC I NEGRE1é PREMI TEMA LLIURE

COLOR BLANC I NEGRE1é PREMI TEMA PSIP

PREMI JOSEP SEGALÉS B/N 
1r. Jaume Ventura Nualart
2n. Pedro Mohedano Iranzo
3r.  Gerard Carrera Puig
PREMI JOSEP SEGALÉS COLOR
1r. Pedro Morey Bulbena
2n. Susana Clavijo Vallès 
3r. Jaume Ventura Nualart 

TEMA LLIURE B/N
1r. Juan Tejero Gómez
2n. Albert Folch Navalón
3r. Bassili Alonso Pérez
TEMA LLIURE COLOR
1r. Agustí Padilla Carreño
2n. Domènec López Alió
3r. Joan Serrano Zoroa

TEMA PsiP B/N
1r. Joan Miquel Guimerà Reverter
2n. Joan Serrano Zoroa
3r. Ainoa Valdearenas Cabello
TEMA PsiP COLOR
1r. Joan Serrano Zoroa
2n. Jaume Ventura Nualart
3r: Albert Folch Navalón

ELS GUANYADORS

Els joves opten per l'Instagram
#ESTIUEJE2019

L'altre concurs fotogràfic de l'estiu a PsiP 
ha estat el convocat per l'Espai Jove de 
l'Escorxador. En aquest cas la fórmula 
escollida, donat també el tipus de pú-
blic al qual va dirigit, ha estat la publica-
ció d'imatges a través de la xarxa social 
Instagram. Per participar només calia 
ser seguidor del compte de l'Espai Jove 
a aquesta xarxa (@ejescorxador) i pujar 
la fotografia que es vol presentar, mar-
cant-la amb l'etiqueta #estiueje2019. 
 El concurs es va posar en marxa a pri-

mers de juliol i la data límit per enviar fotos 
era el 31 d'agost, coincidint amb la festa 
major. El tema d'aquest any era la foto-
grafia de viatges, i durant els dos mesos 
que ha durat la convocatòria l'etiqueta del 
concurs ha rebut una trentena d'imatges 
des de diferents punts del món. 
 En el moment de tancar aquesta edi-
ció de l'INFORMATIU encara no s'havia 
resolt el premi d'aquesta edició, la quarta 
que s'organitza des de l'Espai Jove de 
l'Escorxador.
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LA  PLUJA DE COLORS DE LA FESTA MAJOR

Una barreja d'aigua, colors, música i solidaritat, això és el ColoRain, una trobada ja fixa de la nostra Festa Major. El dissabte 31, a la plaça de Mas Pla (davant del Mercadona), la música del dj local, Àlex Argemí, va fer ballar i riure a totes famílies que es van posar sota 
la pluja de colors i aigua. I aquells que van voler van aportar, com també ja és tradicional en aquesta trobada, aliments i queviures per Càritas, que els destina als més necessitats del nostre poble.                                                                                             FOTO: AJUNTAMENT DE PSIP
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Tenir la festa en pau i seguretat, 
aquesta podria ser la màxima 
que resumiria les accions pro-
gramades per la Subcomissió 
de Seguretat de la Festa Ma-
jor i recollides en el Pla d'Au-
toprotecció de la Festa Major, 
que s'ha aplicat aquest any per 
primer cop i que serà vigent els 
pròxims 4 anys, fins al 2023. 
L'alcalde, Oriol Lozano, i la re-
gidora de Seguretat, Eva So-
ler, van presentar les novetats 
que aquest pla implica en una 
roda de premsa una setmana 
abans de l'inici de les festes, 
acompanyats pels sergents 
de la Policia Local, Àngel Ga-
llego i José Ramón Martínez, i 
pel Sotsinspector dels Mossos 
d'Esquadra, Toni Pérez.
 De cara a la ciutadania, 
el canvi més visible ha estat 
el tancament de les zones 
d'aparcament no asfaltades 
de la zona del pavelló, així com 
l'accés restringit al pàrquing 
del camp de futbol. Com a 
alternativa s'ha habilitat l'apar-
cament en l'espai entre la fira 
i la zona de concerts, amb un 
camí il·luminat per facilitar l'ac-
cés a través de l'arbreda de 
darrere de l'Escorxador.
 Menys visible, però no men-
ys efectiva, ha estat la mesura 
de no aixecar durant les festes 
l'ordenança que prohibeix el 
consum de begudes alcohòli-
ques al carrer. Segons va indi-
car el sergent Martínez, aques-
ta opció sancionadora és una 
eina més que els agents tenen 
per combatre les conductes 
incíviques. Aquest canvi va 
anar precedit d'una campanya 
d'informació prèvia, per alertar 
a tots els col·lectius de joves, 
principals actors d'aquesta 
cultura del botellot, del canvi 
normatiu. En aquest punt, Eva 
Soler va remarcar que el con-
sistori no té un afany recapta-
tori, si no simplement es pretén 
donar eines a la policia per llui-
tar contra l'incivisme. Martínez 

va concretar que l'objectiu de 
la Policia no és sancionar sinó 
vetllar perquè no proliferin els 
botellots, i que en última ins-
tància queda sempre a criteri 
dels agents, i segons el grau 
d'agressivitat dels implicats, la 
denuncia o no dels fets.
 Una altra peça clau d'aquest 
pla és l'aplicació del Protocol 
contra les agressions mas-
clistes i LGTBIfòbiques. Una 
quarantena de voluntaris, 
identificats amb un braçalet 
lila, i la carpa Punt Lila, ubi-
cada a la zona de barraques, 
han estat l'element visible de 
l'aplicació d'aquest protocol. 
El sotsinspector dels Mossos 
va destacar que en aquest ti-
pus d'agressions és sempre 
imprescindible la denúncia de 
la persona agredida, i que per 
això les tasques d'informació i 
assessoraments dels volunta-

ris són molt necessàries. Toni 
Pérez, però, va insistir en el de-
licat que pot ser que persones 
sense autoritat real ni la for-
mació deguda, intervinguin de 
forma directa en situacions de 
conflicte. Pérez va voler des-
tacar també que per part dels 
mossos no s'ha descuidat, i és 
sempre prioritària, la seguretat 
de les llars, ja que els dies de 
festa són també aprofitats pels 
lladres per dur a terme furts i 
robatoris a les habitatges.
El dispositiu desplegat durant 
l'FM d'enguany per la Policia 
Local s'ha concentrat en el 
torn de nit, on sempre hi ha ha-
gut un mínim de 8 o 9 agents 
desplegats. La resta, fins als 
22 efectius que disposa el cos 
actualment, s'han repartit en 
els torns de matí i tarda. Com 
altres anys ha estat reforçat 
amb agents d'una empresa de 
seguretat privada. Per part dels 
Mossos, no s'ha concretat el 
nombre d'agents desplegats, 
però sí que s'ha destacat que 
ha estat l'any que més efectius 
s'han dedicat a aquesta co-
bertura.
 Un cop acabades la Festa 
Major l’alcalde es va compro-
metre a fer una presentació de 
resultats per tal de posar en 
comú amb la ciutadania l’efi-
caciá del pla i corretgir aquells 
factors que calgui.

Primera prova de foc pel Pla 
d’Autoprotecció de la Festa Major

SEGURETAT CIUTADANA  

Taula per la Democràcia, en-
titat que agrupa diferents for-
macions independentistes de 
PsiP, va organitzar dissabte 
31 d'agost, una marxa de rei-
vindicació per la llibertat dels 
presos polítics i el retorn dels 
exiliats. La convocatòria es va 
fer a les 10.45 del matí, i el 
punt de partida va ser els jar-
dins de Can Cortès. Des d'allà 
els manifestants van recórrer 
el tram fins a la Carrerada per 
pujar després fins al castell de 
Plegamans, on va haver-hi di-
versos parlaments. Durant el 
recorregut es van llençar dife-
rents proclames i cants per la 
independència.

Marxa per la 
Llibertat de Taula 
per la Democràcia

La pancarta de 
Llibertat, un cop 
més arrencada

REIVINDICACIONS

El 17 d'agost, el grup que es 
fa dir Brigada Els Trabucaires, 
va passar de nit per la plaça 
de la Vila i va arrencar la pan-
carta que el govern municipal, 
de majoria independentista, ha 
col·locat a la façana. La pan-
carta, on figura la paraula Lli-
bertat al costat d'un llaç groc, 
ja ha estat arrencada en dues 
ocasions el mes de juliol, i re-
posada altres tantes vegades 
pels responsables municipals. 
En aquesta ocasió la reposició 
es va fer també efectiva cinc 
dies després, el dia 22.

Del 7 d’octubre
al 9 de desembre
Tots els dilluns de 17 a 18.30 h

A l’Auditori de Can Cortès
c/ Camí Reial, 56
Palau-solità i Plegamans

Per a més informació i inscripcions:
Serveis Socials
c/ Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12

Organitza: Amb la col·laboració:
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http://palausolitaplegamans.socialistes.cat

Les primeres mesures del govern municipal:
exclusió i sectarisme
Durant els primers dos mesos i mig d’aquest nou mandat hem pogut veure com l’equip de govern d’ERC i 
Junts ha governat de manera perillosament excloent utilitzant els espais municipals per fer política 
partidista, atemptant contra la cohesió social de la vila. Mesures com canviar la senyera per una estelada 
independentista al Castell, treure la bandera espanyola de la façana del consistori o la ja polèmica pancarta en 
són alguns exemples. Decisions que a més, ni tan sols han volgut fer l’exercici de debatre i ratificar al Ple 
Municipal prèviament, a fi de mirar de dotar-les d’una aparent legitimitat democràtica. 

De veritat calia substituir la senyera del Castell, bandera que ens representa a tots, per 
la bandera independentista?

De veritat que ni per Festa Major, la festa de tots i totes, podíem tenir la façana de   
l’Ajuntament sense cap símbol partidista?

El consistori ha de ser garantia de representació i neutralitat, mai tensar la meitat 
dels veïns i veïnes. Des del PSC ens oposarem a qualsevol acció que confronti la 
ciutadania palauenca, defensem i defensarem un Ajuntament de tots i totes!

Preguntes formulades pel Grup Municipal Socialista al Ple de juliol

• Per què ja no es convida als regidors de l’oposició a les visites institucionals de personalitats a l’Ajuntament?
• Es va reclamar al Conseller d’Educació en la seva visita el milió d’euros que deu a les Escoles Bressol?
• Per què no es va convocar cap concentració contra la “Manada de Manresa”?
• Quines mesures es prendran per solucionar l’accés de porcs senglars als Horts Urbans?
• Quins projectes té previst l’Equip de Govern presentar a la convocatòria d’ajudes PUOSC de la Generalitat?
• Per què van fallar sectors d’il·luminació pública a la Pedra Llarga i a Can Riera?

ALERTA SOBRE SENGLARS

QUATRE DIES SENSE GRONXADORS 

Uns veïns molt animals

Les vespes tanquen un parc 
infantil a Can Periquet 

Aquest estiu l'Ajuntament de 
PsiP va llençar un avís d'alerta 
davant la presència de porcs 
senglars en zones urbanes. En 
aquesta ocasió els albiraments 
es van produir a la zona de 
Can Duran, tot i que en altres 
ocasions se n'han vist en altres 
punts del municipi. 
 La proliferació d'aquests ani-
mals i les seves incursions fora 
del seu territori natural són un 
problema compartit amb molts 
altres municipis de Catalunya. 
Els senglars identifiquen els 
espais humanitzats com àrees 
segures, on poden aconseguir 
aliment amb facilitat, però són 
veïns poc aconsellables. 
 Un cop habituats als ali-
ments d'origen humà, els 
porcs senglars esdevenen 
irrecuperables per a la vida 
salvatge, ja que perden la ca-
pacitat de localitzar menjar als 

Conflictes que comporten:
--Risc d'atacs a persones i animals 
domèstics.
--Desperfectes en zones verdes 
(gespes i sistemes de reg, entre 
altres).
--Desperfectes en el mobiliari urbà.
--Risc d’accidentalitat a les carrete-
res.
--Risc de transmissió de malalties 

Instruccions a seguir:
--No els hi doneu menjar.
--No deixeu residus fora dels con-
tenidors.
--En la recollida porta a porta, 
deixeu les bosses ben tancades i 
utilitzeu el cubell.
--No us hi apropeu. Hi ha risc de 
mossegada o envestida.
--Feu soroll i gesticuleu exagerada-
ment per intentar allunyar-los.

Una plaga de vespes que es va 
instal·lar just al parc infantil de 
la plaça del Ball de Gitanes, al 
barri de Can Periquet, va obli-
gar a precintar els gronxadors 
i la zona de jocs el 18 d'agost. 
El tancament es va perllongar 
durant quatre dies, fins que es 
va solucionar el problema. Les 
vespes eren d'una espècie que 
fa els nius a la sorra, i van es-
collir just el terra de la instal·la-
ció lúdica per fer els seus caus. 
 La presència d'insectes vo-
lant arran de terra era nom-
brosa i permanent, i potencial-
ment perillosa pels infants que 
juguen al parc. Per aquest mo-
tiu, un cop detectada la plaga, 
que no es va aconseguir aturar 
amb els tractaments habituals, 
es va decidir tancar el parc a la 
ciutadania mentre s'aplicaven 
altres solucions. 
 Finalment, el dimecres 21 

d'agost, es va aplicar un trac-
tament especial que sí que va 
aconseguir treure els insec-
tes del parc. El tractament es 
va fer mitjançant productes 
sòlids que s'apliquen directa-

ment als forats practicats per 
les vespes per fer-hi el cau. 
Aquests productes s'ensorren 
en fora de la vista dels nens i 
no suposen cap perill per nin-
gú, només pels insectes. Un 
cop fet aquest tractament, i 
transcorregudes 24 hores per 
comprovar la seva eficàcia, el 
parc va tornar a quedar obert 
al públic el dijous 22.

ambients naturals. Llavors, el 
seu destí més probable serà la 
captura i l'eutanàsia. Per tant, 
donant-los menjar, els con-
demnem al sacrifici. 
 Al mateix temps, alguns 
exemplars, que han perdut la 
por a la presència humana, 
acaben exigint menjar, com si 
fossin un animal domèstic, i po-
den arribar a ser agressius per 
obtenir-lo. Hi ha més risc quan 
trobem femelles acompanya-
des de les seves cries, o si els 
senglars es troben acorralats, 
sense sortida, o amenaçats 
per exemple, per lladrucs de 
gossos. Per tal de contribuir a 
erradicar aquest problema cal 
tenir clar els conflictes que pro-
voquen i les normes a seguir 
en cas de detectar-los. 
 La cacera i la castració quí-
mica són els principals mèto-
des aplicats per evitar aquesta 
proliferació, però experts i par-
tidaris d'un mètode i l'altre no 
acaben de posar-se d'acord 
ver l'eficàcia d'uns i altres.

Un ferit greu i quatre de lleus 
va ser el balanç de l'accident 
de trànsit que el dissabte 3 
d'agost va obligar a tallar la 
C-59 durant gairebé tres ho-
res. El xoc es va produir a les 
12.30 del migdia, a l'alçada 
de la cruïlla de Can Valls. En 
l'accident si van veure impli-
cats tres cotxes i una moto. El 
ferit greu era el conductor de 
la moto, que va ser traslladat 
en helicòpter a l'Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell. 
 Els Mossos d'Esquadra van 
detenir el conductor d'un dels 
cotxes implicats després de 
les investigacions sobre el te-
rreny. El detingut va donar po-
sitiu en els controls d'alcoholè-
mia i en la prova de drogues, 
estupefaents i substàncies 
psicotròpiques. A més tenia el 
carnet suspès fins a l'octubre 
del 2019 per pèrdua de punts.

Un accident talla 
la C-59 durant 
tres  hores

TRÀNSIT
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2019
29 de setembre
Grup Farrigo- Farrago, de Palau.solità i Plegamans
“ EL SOPAR DELS IDIOTES “

27 d’octubre
Grup KRAKELE, de Barcelona
“ ELS LLIBRES IMAGINATS “
 
24 de novembre
Grup El Ciervo, de Sabadell
“NITS D’AGOST”

Si vens a les tres obres del 2019, 
Una entrada GRATUÏTA pels Pastorets 

   Al Teatre de la Vila
                     a les 18:30 hores
               

2020
 
26 de gener 
Grup Casino de Caldes de Montbui
 “ EL CAFÉ DE LA MARINA “
 
23 de febrer 
Grup Segle XX. De Sant Fos de Campcentelles
“ ELS INVISIBLES “
 
29 de març 
Grup Amalgama Teatre, de Barcelona 
“ L’HOSTAL DEL CRIM “
 
26 d’ abril 
Grup Tandem, de Santa Perpetua 
“ ANGOIXA “
 
Si vens a dues de les quatre obres  del 2019, 
Una entrada GRATUÏTA per St. Isidre 

EL SOPAR DELS
IDIOTES

Grup FARRIGO-FARRAGO 

29 de Setembre a les 18,30
Al Teatre de la Vila        

Nou vehicle per la Policia Local 

Tornen els sons 
country a la 
sala Polivalent

SEGURETAT CIUTADANA

COUNTRY CAN FALGUERA

La Policia Local de PsiP té un 
nou vehicle patrulla des del 
passat 12 d'agost, data en 
què va ser presentat a l'alcal-
de, Oriol Lozano, i a la regido-
ra de Seguretat, Eva Soler. Es 
tracta d'un SEAT Ateca, amb 
les modificacions de servei co-
rresponents. El vehicle suposa 
una millora important respecte 
els altres de la flota. A part de 
més potència pel que fa al mo-
tor, també de menor consum i 
baix nivell d'emissions conta-

minants, aquest cotxe compta 
amb un espai de detinguts ho-
mologat, presa de corrent, nou 
equip de senyalització i un pont 
de llums d'emergència d'última 
generació. 
A més de l'alcalde i la regidora, 
al lliurament oficial del vehicle 
hi van assistir l'Inspector de la 
Policia Local, Xavier Virgili, els 
dos sergents, Àngel Gallego i  i 
José Ramon Martínez, i Sergi 
Giner, representant de l'empre-
sa subministradora.

Després de les merescudes va-
cances, l'Associació de Country 
de Can Falguera torna a iniciar 
la seva activitat i a omplir PsiP 
de sons arribats de l'Amèrica 
profunda. La seva activitat se 
centra, com ja és habitual, en 
els cursets de ball, d'una banda, 
i en les trobades mensuals a la 
sala Polivalent, de l'altra. 
 La primera ballada d'aquest 
any serà l'últim dissabte de 
setembre, el 28, en l'horari ha-
bitual, de 19,00 a 21,30. Els 
assistents podran posar en 
pràctica els llisons apresses i 
gaudir del servei de begudes. 
A partir d'aquí, cada últim dis-
sabte se celebrarà una trobada 
country a la sala Polivalent. 
 Aquells que no tinguin no-
cions o que vulguin millorar les 

que ja tenen poden apuntar-se 
als cursos de l'Associació, que 
comencen el 17 i 20 de setem-
bre. Hi ha tres nivells (inicial, 
intermedi i alt) i la matrícula és 
oberta tot l'any. Els cursos són 
de pagament i es fan a la sala 
14 del primer pis del Centre Cí-
vic (antic CAP). Podeu demanar 
més detalls al correu country-
canfalguera@gmail.com.

INICIATIVA CULTURAL

Un veí de Can Rovira 
posa en marxa una 
biblioteca popular
Eduard de Vicente fa un any 
que s'ha mudat a la casa de la 
seva àvia, la senyora Gran (que 
així és com es coneixia a la Pe-
pita Fornell). A l'Eduard li agra-
da viatjar i es dedica al món 
dels llibres. D'aquestes tres 
circumstàncies se n'han bene-
ficiat els veïns de Can Rovira i 
Can Falguera, que ja disposen 
de la seva particular Biblioteca 
Popular. 
 Amb l'ajuda de familiars i 
amics va construir una estruc-
tura de fusta amb teulada que 
té una porta i dues lleixes, la va 
instal·lar a la tanca que voreja 
la seva nova casa i va inaugu-
rar el juliol la Biblio Popular de 

Can Rovira (Lliça d'Amunt), a 
l'encreuament dels carrers de 
l'Albufera i l'Estany de Sant 
Maurici, a tocar del barri de 
Can Falguera. A la caseta, que 
no és tancada amb clau, hi ha 
una cinquantena de llibres que 
estan a disposició de qualsevol 
veí que vulgui agafar-los. L'úni-
ca condició és deixar un llibre 
si se n'agafa un altre. 
 La iniciativa ha tingut una ex-
cel·lent acollida entre el veïnat-
ge, i segons el mateix Eduard, 
en una setmana ja gairebé 
s'havien renovat tots els llibres 
inicials. Hi ha títols de narrati-
va, d'assaig o literatura infantil, 
però no hi ha cap limitació per-

què els usuaris puguin introduir 
nous gèneres, sempre que 
n'agafin un i en deixin un altre. 
 Aquesta és la filosofia del 
moviment Little Free Libraries, 
on s'ha inspirat l'Eduard. La 

idea, per potenciar l'intercanvi 
gratuït de llibres entre particu-
lars, va néixer als EUA i a poc a 
poc s'ha anat estenent per tot 
el món. Ara ha arribat també a 
casa nostra.
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CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

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

Demani 
pressupost 

sense 
compromís

Crida als nasCuts l'any 1940
A aquells que heu nascut en el citat any us comuniquem que el 15 de se-

tembre de 2019 celebrarem el tradicional Dinar de Germanor. La missa 
se celebrarà a les 11.15 a Sant Genís. El dinar serà a les 13.00 al restaurant 

La Cruïlla, de Lliça d'Amunt. Els interessats podeu contactar amb Josep 
Cuyàs (938 649 129) o Quim Marsal (938 648 802).

L'Associació de Pessebristes 
ha rebut la visita de la regido-
ra de Cultura i Patrimoni, Eva 
Soler, i del regidor de Festes, i 
Medi Ambient, Jordi Plaza. Els 
representants municipals van 
visitar Can Malla el 14 d'agost, 
acompanyats d'alguns tècnics 
de l'Ajuntament. Els respon-
sables de l'associació els van 
poder presentar les recents 
modificacions i els plans de 
millora de la masia. També els 
van explicar les novetats que 
presentarà la propera exposi-
ció de diorames en la que al-
guns socis han començat ja a 
treballar.
 La mostra de Nadal és la cita 
més important de l'Associa-
ció, que per garantir el màxim 
d'obres i mantenir viva la tra-

dició a la nostra vila organitza 
com sempre el seu curset de 
pesebrisme.
 Les classes s'inicien el 13 
d'aquest mes, i es fan tots els 
divendres, de 17.30 a 20.00 
fins al 29 de novembre. Es fan 
dos grups de formació:
 --per a nens i nenes, en què 
es dóna prioritat al vessant 
més lúdic, intentant que  els 
participants construeixin el seu 
propi diorama com un joc.
 --per als més grans, on es 
prioritzarà  el vessant artístic, 
amb tècniques més elabora-
des.
El preu del curset és de 18 € 
pels socis i 25 € pels no socis. 
Podeu demanar més informa-
ció al mail pessebrepalau@
gmail.com.

Can Malla escalfa motors
PESSEBRISTES 

El dijous 22 es va celebrar la 
tercera i última sessió del cicle 
Sardanes a la fresca, que cada 
any organitza l'Agrupació Sar-
danista de Palau-solità i Ple-
gamans per amenitzar les nits 
d'estiu. La darrera trobada es 
va fer als jardins del castell de 
Plegamans, i abans els assis-
tents van poder visitar la Fun-
dació Folch i Torres. 
 La cobla encarregada de fer 
ballar els sardanistes va ser la 
Ciutat de Terrassa, que va tro-
bar inspiració en l'obra de Jo-
sep Maria Folch i Torres a l'ho-
ra d'interpretar algunes peces. 
Un cop acabada la música, els 
assistents van poder gaudir de 
coca i cava, com ja és tradicio-
nal en aquestes trobades es-
tiuenques. Tancat aquest cicle, 
l'Agrupació anuncia ja el primer 
concert de la nova temporada, 
que serà el dissabte 21 de se-
tembre al teatre de la Vila. 

 Per donar la benvinguda a 
la tardor, els sardanistes pa-
lauencs han preparat un con-
cert de la Cobla Sant Jordi 
- Ciutat de Barcelona, dirigida 
per Marcel Sabaté i Reixach. 
El concert serà a les 18.30 i 

d'entrada lliure, tindrà dues 
parts i serà presentat per Imma 
Pujol. En la primera part s'in-
terpretaran les peces La nit de 
Nadal, Somni, La Pallaresa, 
Els gegants de Castellterçol, 
Al capdavall del pont vell, i Un 

camí d'il·lusions. En la segona 
la cobla tocarà La ballarina i el 
soldadet de plom, La vall de 
Calonge, Petons de matinada, 
A una noia maca, Des del pri-
mer dia, i tancarà el repertori 
Baixant de la font del Gat.

AGRUPACIÓ SARDANISTA

Sardanes per acomiadar l'estiu i rebre la tardor

        1 

 

BUTLLETÍ Núm. 1, setembre 2019 

 
Resum d'algunes activitats puntuals: 
JUNY 

Assemblea general del 13-06-2019. 

Valoració pública i oficial del resultat de les eleccions 
del 26M. 

Reorganització del funcionament de Primàries Palau-
solità i Plegamans. El CLO queda substituït per la 
Coordinadora Local de Primàries (CLP). Es detallen 
els nous llocs de responsabilitat orgànica i es crea un 
nou xat amb les persones que, a partir d’aquest  
moment, vulguin seguir col·laborant de forma 
habitual i compromesa. Naturalment, s’informarà de 
les Assemblees generals obertes, que és l’òrgan 
decisori de Primàries. 

El 19-6-2019, comunicació a l’Ajuntament  de la 
constitució del Grup Municipal PRIMÀRIES i del 
nomenament de la regidora Núria Solà Bujons 
com a portaveu i representant del grup polític. 

JULIOL 

18-07-2019. Assistència de la regidora a la Co-
missió Informativa permanent, per tal de preparar 
el Ple del 25-07-2019. 

29-07-2019. Assistència de la regidora a una reunió 
informativa a l’Ajuntament sobre la gestió de 
residus. Se li ha lliurat un dossier per tal de 
treballar-lo i fer-ne la valoració pertinent. Es 
treballarà a la CLP. 

AGOST 

El 26-08-2019, la Regidora i algun altre membre de 
la CLP van assistir a la roda de premsa que la 
Comissió de Seguretat va fer per parlar dels 
protocols establerts per la seguretat ciutadana 
durant la Festa Major. La Comissió estava re-
presentada per l’Alcalde Lozano, la Regidora de 
Seguretat Eva Soler, dos sergents de la Policia 
Local i el Cap dels Mossos de Santa Perpètua. Acte 
públic i molt interessant. 

Seguirem informant. (També del butlletí complet). 

GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES 



PUBLICITATESPORTS

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

setembre 2019setembre 2019

PROVEÏDOR EXCLUSIU 
PER A CATALUNYA

EINES 
MANUALS

IL·LUMINACIÓ I 
ELECTRICITAT

AIGUAJARDÍ

EINES 
ELÈCTRIQUES

ADHESIUSPARAMENT 
DE LA LLAR

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

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

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

Dissabte: 09.00 a 13.30
Diumenge: 10.00 a 13.00

3130

ORGANITZACIÓ SOLIDÀRIA

Càritas PsiP serà coordinat per 
una junta inter parroquial
Una junta formada per mem-
bres dels consells de les parrò-
quies de Santa Maria de Palau 
i de Sant Genis serà l'encarre-
gada de gestionar i atendre els 
serveis de Càritas a PsiP a par-
tir d'aquest mes de setembre. 
Així ho va fer saber mossèn 
Prakash, rector de les dues 
seus a l'INFORMATIU. Aques-
ta junta agafarà el relleu de 
Francesc Casajoana, fins ara 
coordinadora de Cáritas a PsiP 
i que ha decidit deixar aquesta 
responsabilitat. 
 En el full parroquial del diu-
menge 25 d'agost Prakash 
va informar "que per un millor 
funcionament i una millora en la 
gestió d'aquesta entitat s'està 
reorganitzant actualment la 
mateixa amb la cooperació de 
Càritas Diocesana, l'Arxipres-
tat, l'Ajuntament de Palau-so-
lità i Plegamans, Serveis So-
cials, els Consells Parroquials 
i els col·laboradors d'ambdues 
parròquies." En el mateix text 
el mossèn, responsable de 
l'entitat al nostre municipi, des-
taca que "l'atenció a la neces-
sitat alimentària i al conjunt de 
les necessitats bàsiques és un 
objectiu primordial de Càritas 
així com la millora de la situa-
ció de les persones i famílies 
beneficiàries des d'una pers-
pectiva integral. Càritas és una 
organització fonamentada en 
el compromís comunitari, en la 

Per cinquè any consecutiu, els 
treballadors de Würth España 
han dut a terme la campanya 
'La fam no fa vacances', des-
tinada a recollir aliments pels 
més necessitats. Els empleats 
donen aliments i després la 
mateixa empresa aporta la 
quantitat donada pels em-
pleats, duplicant així el reco-
llit. Càritas PsiP es fa càrrec 
després de fer arribar aques-
ta ajuda als més necessitats. 
Aquest any Würth Espanya ha 
aportat un total de 1.446 qui-
los d'aliments.

La retirada de Francesca 
Casajoana com a coordina-
dora de Càritas ha provocat 
cert neguit entre les perso-
nes que habitualment fan ús 
del servei de Càritas a PsiP. 
Davant d'aquest canvi, els 
afectats han fet un escrit que 
reproduïm a continuació:

Els sota signants volem feli-
citar i agrair els 10 anys de 
feina que la Francesca Ca-
sajoana i el seu equip, des-
interessadament, han dut a 
terme cada dimarts i dijous, 
repartint aliments, roba i 
altres als més necessitats 
de Palau. Ara el mossèn 
Prakash ho vol canviar.
També felicitem el nostre 
nou alcalde, que ha dema-
nat a la Francesca que con-
tinuï realitzant la seva bona 
feina com fins ara.
Preguem a les autoritats 
eclesiàstiques, és a dir, al 
Sr. bisbe, que posi solució a 
aquest problema.
Germans, pau i be.

Manuel Bacardi 
i 54 signatures més

Carta dels més 
necessitats

L'ajuda de Würth 
contra la fam

germanor, la caritat i la solida-
ritat des de la transcendència 
del missatge evangèlic." 
 Aquesta reorganització com-
portarà alguns canvis que en-
cara no estan del tot definits i 
que s'abordaran en una reunió 
que totes les parts implicades 
tenen prevista per primers de 
setembre. 
 L'actual equip de voluntaris, 
encapçalat per Casajoana, va 
fer el dimarts 27 d'agost l'últim 
repartiment d'aliments i roba 
abans de traspassar el servei 
als nous coordinadors (a la 
foto). Francesca, impulsora fa 
10 anys d'aquest servei junt 
amb el desaparegut Josep 
Maria Vilardell (vegeu l'entrevis-
ta), va anunciar el mes passat 
que volia deixar la coordinació, 
però va endarrerir la retirada 
uns dies a petició de l'alcalde 
i del mateix mossèn.

La Marató de Donació de Sang 
que es va convocar el dissabte 
de Festa Major, 31 d'agost, es 
va tancar amb 218 'sangfluen-
cers', és a dir persones que es 
van prestar a donar el millor 
d'ells mateixos per a mantenir 
les reserves del Banc de Sang i 
Teixits, organitzador de la con-

vocatòria. Del total de volunta-
ris, 194 van poder fer efectiva 
la donació i 24 van quedar-se, 
per diferents motius, en oferi-
ment. El nombre de donants 
nous va ser de 33. La marató, 
instal·lada a la sala Polivalent, 
es va iniciar a les 9 del matí i va 
acabar a les 9 del vespre.

218 'sangfluencers'
MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
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TERRENO en Can Falguera de 390 m. 
Bien situado.  100.000€ 

CASA en Can Rovira de 220 m. 800 
parcela. Preciosa.  298.000€ 

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

PISO en el centro de Palau. 85 m. 3 
hab. Pta baja con jardín.  165.000€ 

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

| Portes lacades | Tablilla de sucupira

EXPERTS EN TARIMES D’EXTERIOR

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

3332

CASA EN CAN FALGUERA 240m2. 5 
h. 2 baños. Buen estado. 285.000€ 

CASA OBRA NUEVA en Palau 150 
m2. Entrega 12 meses. 298.000€ 

PISO EN VENTA Cerca del colegio. 80 
m2. Totalmente ref. 139.000€ 

PISO en el centro de Palau. Gran 
terraza. 75 m. 3 h. 125.000€ 

La Cursa Popular Maria Víctor 
va ser, com ja és habitual un 
èxit un dels punts de trobada 
de la festa major. Ja la setma-
na anterior les cues i el ritme al 
que es van fer les inscripcions 
a la caminada ho va avançar. 
El diumenge 1, poc abans de 
les 09.00, hora de sortida de la 
Cursa, la 39a, el bosc de Can 
Pavana era un formiguer d'at-
letes escalfant amunt i avall, i 
de caminants preparats per 
sortir immediatament després 
en direcció al parc de l'Hostal 
del Fum. 
 El total d'inscrits aquest any 
ha estat de 1.245, rondant el 
límit de 1.300 marcat per l'or-
ganització. Com és habitual, 
la caminada, que aquest any 
compleix la 9a edició, con-
grega més gent. Això no vol 
dir que la Cursa vagi a menys, 
com ho demostren els 510 ins-
crits que aquest any ha tingut 
la carrera, , 20 més que l'any 
passat. A la caminada, per la 
seva banda, hi ha hagut 735 
apuntats (30 menys que l'edi-
ció anterior). 
 Un cop acabada la cursa es 
va procedir a l'entrega de pre-

Una carrera que guanya adeptes
39a CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR

PREMI SENIOR MASCULÍ (1)
1r.  Joan Palomeras (00:24:03) 
2n.  Emilio Ferre (00:25:37)
3r.   Borja Burriel (00:25:54)
PREMI SENIOR FEMENÍ (2)
1r.  Bea Soriano (00:31:33)
2n. Daniel Moral (00:31:55)  
3r.   Cristina Montes (00:32:38)
ATLETA MASCULÍ LOCAL (3)
1r.  Raúl Silvestre (00:26:29)
2n.  David Pastor (00:26:42)
3r.   Óscar Plata (00:26:55)
ATLETA FEMENINA LOCAL (4)
1r. Elena Vallespín (00:33:47)
2n. Yaiza Molina (00:35:22)   
3r. Montse Calvo (00:35:54)  
MÉS JOVE I MES VELL
Jove:   Lluc Arumí
Vell:   Toni Albadalejo (82 anys) (5)

ELS PODIS

mis en les diferents categories 
(vegeu quadre). Com és habi-
tual, la matinal a Can Pavana 
es va arrodonir amb l'entrepà 
de botifarra i el refresc ofert per 
l'Agrupació Sardanista de Pa-
lau-solità i Plegamans, i amb 
els jocs d'aventura i habilitat 
pels més menuts muntats dins 
la pineda.

El FC Palau també es va sumar 
a les festes del poble amb l'or-
ganització de dos partits dels 
dos equips amateurs del club. 
El primer el va disputar l'ama-
teur A el dissabte 31, contra 
el CD Montornès Norte. Els 
palauencs van perdre aquest 
partit per 1 a 4. 
 En el segon partit de Fes-
ta Major el va jugar l'Amateur 
B contra el FC Bigues i Riells, 
diumenge 1 de setembre a les 
19.30. En aquesta ocasió els 
90 minuts van acabar en em-
pat (2-2) i van ser els penals els 
que van decantar el triomf de 
banda de l'equip visitant.
 Es dóna la circumstància 
que aquests dos partits no es 

van poder jugar amb les pilo-
tes noves de la Federació Ca-
talana. En un dels molts assalts 
que ha patit darrerament l'es-
tadi municipal Francesc Serra-
canta els gamberros van forçar 
la porta de la sala de material 
i es van endur les pilotes més 
noves. El club no ha pogut en-
cara reposar-les perquè la Fe-
deració no en servirà de noves 
fins a l'octubre, així que el fut-
bol de Festa Major es va haver 
de jugar amb pilotes velles.
 El tema del vandalisme és 
una qüestió que preocupa 
molt als responsables del club 
palauenc, ja que són freqüents 
les destrosses i els furts en la 
instal·lació.

Fútbol amb pilotes velles
FC PALAU

2

4 5

1

3
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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 

Aixequem el vol a la Festa Major 2019 a Residencial Palau 
 

Ens enlairem a la festa major del nostre poble. 
Residencial Palau volarem en globus amb tot el 
nostre poble i veurem el paisatge des del cel. A 
Residencial Palau aixecarem el vol, ens deixarem 
portar pel vent i pels nostres somnis. Això ens anima 
a treballar cada dia en el disseny i desenvolupament 
d’activitats adaptades a les necessitats dels nostres 
usuaris i famílies.  

Per poder celebrar tots junts la Festa Major, hem 
preparat un sopar festiu a Residencial Palau. El 
divendres 30 d’Agost a les 19:00h us esperem a tots 
per sopar plegats a la nostra residència. A la recepció 
us informarem de tots els detalls per gaudir d’una nit 
inoblidable.  

I ja estem preparats per la Festa Major. Pujarem al 
globus imaginari que viatjant per la nostra vila ens 
permetrà entrar dins dels núvols i impulsats pel vent 
aconseguirem fugir de les presses i la rutina diària. 
Familiars, amics i residents, tots plegats, gaudirem de 
les festes de Palau Solità i Plegamans.  

A Residencial Palau vivim la vida intensament. 

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

 Bona festa major! 

 

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
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La patinadora palauenca Laura 
Gómez va obtenir la medalla de 
bronze al Campionat de Cata-
lunya Infantil celebrat el 27 i 28 
de juliol a Vidreres. L'esportista 
del Patinatge Artístic Palau va 
aconseguir la tercera posició 
final, després d'haver liderat el 
programa curt el dissabte, on 
va obtenir la màxima puntuació 
del dia, amb un total de 33,10 
punts. Aquest resultat, junta-
ment amb els 44,58 punts acon-
seguits durant el programa lliure 
del diumenge li varen valdre per 
penjar-se la preuada medalla, en 
una competició d'altíssim nivell.
 La propera fita serà el 18 i 19 
d'octubre, a Saragossa, on la 
patinadora del PAPrepresen-
tarà Catalunya en el Campionat 
d'Espanya.

Laura Gómez es penja el bronze al 
Campionat de Catalunya Infantil

PATINATGE ARTÍSTIC

Pretemporada 
prometedora

Sots campions 
d'Europa

HOQUEIDISC VOLADOR

Les noies de l'equip d'OKlligaF 
han iniciat la pretemporada 
amb molt bon peu. En els dos 
partits que han disputat fins al 
tancament d'aquesta edició 
han superat amb comoditat 
al seu rival en la Copa EP, el 
torneig de pretemporada que 
serveix per posar a punt els 
equips catalans d'hoquei. 
 En el primer partit, jugat 
dissabte 24 al pavelló Maria 
Víctor, es va imposar per 6-2 
a l'IguadaFHCP. En el segon, 
jugat el 31 d'agost, va guanyar 
2-3 al Vilasana.

Clàudia Bernabé, al Pau Se-
galés, a la Laia Tió i Gerard 
González, jugadors de disc vo-
lador de l'equip Flying Squirre-
ls de PsiP, es van proclamar a 
Polònia sots campions d'Euro-
pa amb la selecció espanyola 
Sub -20, el 16 d'agost. L'equip 
espanyol va perdre la final de 
l'European Youth Ultimate 
Championships contra Letònia 
per 15-10. Els palauencs for-
men part de la selecció mixta 
Sub-20 i l'any vinent estaran 
també en el mundial, que se 
celebraran a Suècia.

IVÁN LÓPEZ.- L'ACB Palau va 
ser l'encarregat de portar el 
bàsquet a la Festa Major en 
celebrar la 26a edició del seu 
tradicional Torneig 3x3, el pas-
sat dissabte 31 d'agost, amb 
un gran èxit, convertint-se en 
una de les edicions amb més 
participants dels darrers anys.
 La jornada, que es va cele-
brar al pavelló municipal Maria 
Víctor, va ser tot èxit de parti-
cipació, ja que es van exhaurir 
totes les places disponibles, 
amb un total de 107 partici-
pants distribuits en 29 equips. 
La gran participació va fer que 
la nova junta directiva se sentís 
"col·lapsada" en un inici a cau-
sa de la "relativa inexperiència 
en organitzar un esdeveniment 
d'aquestes característiques". 
Tot i això, un cop finalitzades 
les més de 5 hores de bàs-
quet, els organitzadors van 
acabar amb la sensació que 
tot havia sortit bé i que tant els 
participants com els especta-
dors van sortir contents.
 Els participants es van divi-
dir en 4 categories diferents: 
sèniors, all stars, rookies i mi-

nis. Els jugadors i jugadores 
jugaven diversos partits arri-
bant a una emocionant final 
que deixava a un guanyador 
per categoria. També va fer un 
concurs de tirs lliures i a de tri-
ples de cada categoria.
 L'alcalde  i regidor d'Esports 
Oriol Lozano i el regidor d'Edu-
cació, Joventut i Participació, 
Ignasi Fargas, juntament amb 
la junta directiva del club, van 
realitzar l'entrega de trofeus.
 Amb aquest torneig L’ACB 
Palau inicia una nova tempo-
rada, amb una junta directiva 
renovada que comença amb 
“força i energia”, encara que 
esperen la col·laboració i com-
prensió de tothom en aquesta 
nova fase. Els nous responsa-
bles del club no s’obliden dels 
seus predecessors i asseguren 
que han deixat una “empremta 
molt especial i exitosa” al bàs-
quet palauenc.  
 La nova junta estarà els di-
marts i dijous al Pavelló Maria 
Víctor de les 17h a les 20h per 
atendre a els membres del club 
i donar informació a aquells que 
vulguin practicar aquest esport.

Rècord de participants
TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET 
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PER CADA 10€ DE COMPRA...
POTS TRIAR ENTRE:

 UNA FOTO 13X18 

 UN VAL PER FOLRAR LLIBRES

Hi trobaràs els millors preus!!

... i p
er cada 10€ de compra en material escolar ..

...

HORARI:  De Dilluns a Divendres de 8:30 a 14:00h i de 15:30 a 19:30h / Dissabtes tancat

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 elec-
trònic a artsifoto@gmail.com.

Arts&Foto del Taller de les Arts organitza la seva 
exposició anual de la VIII Temporada de 
la Lliga Fotogràfica, a la Masia de Can 
Cortès, amb inauguració i lliurament 
de premis dimarts 10 de setembre 
a les 20 hores. En total es presen-
ten 112 fotografies exposades 
per tema mensual, entre els 14 
participants. Felicitats al guanya-
dor Pedro Mohedano i a tots els 
membres d'Arts&Foto per la seva 
participació i les bones fotos que 
han fet durant aquesta temporada. 
L'exposició està oberta del 10 fins al 23 
de setembre, en l'horari de Can Cortès.

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

3736

Primer cross popular de PsiP

La Penya 
Barcelonista 
recupera el 
87.827

ATLETISME

SORTEIG DE NADAL

El Club Atlètic Palau ha decidit 
posar en marxa aquest any el 
1è Cross Popular Atlètic Pa-
lau. La cita serà el diumenge 
29 de setembre i se celebrarà 

a la zona nord del Parc de 
l'Hostal del Fum. A les 10 ho-
res començarà la primera de 
les 11 categories diferents que 
competiran en 4 circuits com-

La Penya Barcelonista de Pa-
lau-solità i Plegamans ha recu-
perat aquest any el seu número 
de loteria de Nadal, el 87.827. 
Aquesta xifra correspon a l'any 
en què es va fundar la penya, 
el 27 d'agost del 1987 (87-8-
27 en format anglès). Sergi Ro-
berto és el jugador encarregat 
de donar la sort aquest any als 
penyistes de PsiP. 
 La Penya té previst vendre 
paperetes a 2.5 €. També dis-
tribuirà dècims a 23 € (3 de 
donatiu). Si hi ha algú vol col·la-
borar en la venda es pot posar 
en contacte amb els responsa-
bles de la Penya Barcelonista 
al local de l'entitat (C/Comerç, 
4) de dimarts a divendres, de 
17.00 a 18.45 hores o els dies 
de partit.

plementaris segons l'edat de 
cada participant. 
 Els circuits plantejats disco-
rren per la zona més boscosa 
i amb diversos obstacles natu-
rals que faran les meravelles de 
tots els participants. Les dis-
tàncies a recórrer aniran des 
dels 4 quilòmetres per als més 
grans fins als 100 metres dels 
més petits. 
 Les inscripcions gratuïtes 
es poden fer a la web https://
runedia.mundodeportivo.com/ 
fins al dia 27 de setembre. Els 
organitzadors han previst un 
munt de sorpreses gràcies als 
patrocinadors. Es faran sor-
tejos entre els inscrits, regals 
pels guanyadors, avitualla-
ments líquids i sòlids, trofeus, 
bossa del corredor, massatges 
de recuperació...
  Aquesta prova està orga-
nitzada pel Club Atlètic Palau 
amb la col·laboració de l'ajun-
tament de Palau-Solità i Ple-
gamans. Més informació a les 
xarxes socials: Facebook (Club 
Atlètic Palau), Instagram (@at-
leticpalau) o al web de Rune-
dia.

Novetats ortogràfiques i gramaticals:  
els accents diacrítics

Els diacrítics són mots que, tot i que no s’haurien d’accentuar, 

porten un accent per diferenciar-los d’altres mots que s’escriuen 

igual. Des de la nova Ortografia catalana de l’IEC de l’any 2016 

aquests són els 15 mots que porten accent diacrític: 

Bé, déu, és, mà, més, món, pèl, què, sé, 
sí, sòl, són, té, ús i vós

Si voleu saber-ne més: 

CURSOS DE CATALÀ 
MATRÍCULA OBERTA DES DEL 3 DE SETEMBRE

Masia de Can Cortès
C. Camí Reial, 56
Tel. 93 864 04 26

palauplegamans@cpnl.cat

Horari d’atenció al públic
matins: de 9.30 a 12 h  

tardes: dilluns i dimecres: de 16 a 19 h



PUBLICITATPETITS ANUNCIS

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

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

L L I B R E S  I  M A T E R I A L H I S T Ò R I C  
S O B R E  PA L A U

Estic interessat en compar llibres i 
material històric (fotos, postals, revistes, 

documents...) de Palau-solità i Plegamans.
 629 262 682

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

VARIS

Per anunciar-se 
en aquesta secció
Envieu un missatge de 
Whatsapp amb el text 
que voleu publicar al 

telèfon 
629 262 682 

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

Reial,162. 

setembre 2019setembre 2019

Dimarts 10
Vigília de la Diada.  
Marxa de Torxes
21 h. Sortida des de la Plaça de la Vila
22 h. Parlament de l’Alcalde  
a la Plaça de l’11 de setembre

Dimecres 11
Acte institucional  
a la Plaça de l’11 de setembre
A partir de les 11 h:
• Lliurament i alçada de la senyera
• Ofrena floral de la Corporació Municipal en Ple a 

Rafael de Casanova
• Ofrena floral d’entitats, associacions i partits 

polítics
• Parlament institucional a càrrec  

del Casal de la Gent Gran
• Actuació de l’Escola Municipal de Música
• Ballada de sardanes a càrrec  

de l’Agrupació Sardanista i interpretades  
per l’Escola Municipal de Música

• Músics per la Llibertat
• Actuació de la Societat Coral la Unió
• Cant dels Segadors
• Copa de Cava

3938

SE ALQUILA HABITACIÓN independiente fue-
ra de la vivienda para vivir 1 PERSONA, 
totalmente equipada con cocina, baño, 
electrodomésticos y aire acon. Particular. 
300€ + gastos de luz y gas. Agua incluida.
Tel 629099624

SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores, con experiencia, o también para 
limpieza. Vehículo propio. Claudia. 635 
938 241
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores por las noches, con experiencia. 
Pepita. 619 62 29 59
SE OFRECE Sra para cuidado de ancianos. 
Disponible incluso sábados. 633 468 268 
Estrella.
SE OFRECE Sra con experiencia para cui-
dado de personas mayores o limpieza por 
horas. 688 406 909 Mariana
SE OFRECE Sra para limpieza por horas. 
603 82 07 10
SE OFRECE Sra. auxiliar de geriatría, para 
cuidado de personas mayores. Turno de 
noche. 660 910 160 Sonia.
BUSCO TRABAJO para cuidar ancianos o 
niños por horas, o para limpieza en casa. 
612 478 985. Soila
VOLS TENIR LA CASA NETA? Vols una per-
sona de confiança amb experiència i re-

ferències? Truca'm al 667 256 234 Gala. 
Ah! I si tens gats o gossos... M'agraden!
SE OFRECE chica para cuidar personas 
mayores o niños o para limpieza del ho-
gar. Puede ser interna o externa, o por 
hortas. Disposición inmediata. 602 418 
416 Marta Leiva
SE OFRECE Sra. de interna para cuidar per-
sonas mayores, con experiencia y referen-
cias. 626 508 894 Dackmar
BUSCO TRABAJO para los fines de sema-
na, para jardinería o ayudante de paleta, 
o también como conductor. 671 30 38 38 
Víctor Manuel.
S'OFEREIX Sra per netejar i planxar, amb 
referències. 662 14 83 96
SE OFRECE Sra.  de Palau para cuidar o pa-
sear a tus mascotas. Buenas referencias
Tel. 652 88 51 56
SE OFRECE chica de 28 años, uruguaya, 
para limpiezas por horas, para ayudante 
de cocina o para cuidar ancianos en Pa-
lau. Maria. 631988737.
SE OFRECE Sra para hacer limpieza en 
casa o cuidar niños y adultos. Por horas, 
mañana o tarde. 631 70 09 87 Ana Ideth
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar o 
para el cuidado de personas mayores. 
688 406 909 Mariana.
SE OFRECE chica joven con experiencia en 
limpieza general, casas, pisos o chalet. 
Trabajo garantizado. 657 436 046 Erika
BUSCO TRABAJO para cuidar personas ma-
yores, limpiezas de casas o canguro. Ten-
go libres martes, miércoles y jueves.Tengo 
experiencia. 632 468 190. Johana
SE OFRECE chico para cuidado de perso-
nas mayores, paseando y acompañando. 
En Caldes de Montbui y alrededores. Dis-
ponibilidad inmediata. 663 592 687 René
SE OFRECE chico de 22 años para trabajos 
de reformas y pintura. 642568034. Daniel.
SE OFRECE señora para limpieza en el ho-
rario de la tarde con experiencia y referen-
cias.comunicarse al 643 286 136. Nancy
SE OFRECE chica española para limpieza 
y plancha con experiencia de mas de 20 
años con vehículo propio y referencias 
697 744 861 Elena
S'OFEREIX Mestra amb molta experiència,  
per donar classes de reforç durant l'es-
tiu a alumnes de primària. 676 024 525. 
Isabel.
SE OFRECE chica responsabl para cuidar 
personas adultas, para hacer sus com-
pras o pasear. Disponibilidad inmediata. 
662074282 Lili
SE OFRECE auxiliar de servicios, con expe-
rencia y referencias en casas, y cuidados 
de niños. Tel 642 767 728 Carolina
SE OFRECE chica para cuidado de niños.
Disponibilidad horaria. Tel 642 768 719. 
Florencia.

SE OFRECE Señora extranjera para toda 
clase de tareas: niñera, acompañante, 
cocina, organización de fiestas y eventos, 
etcétera. 671 303 838 Julia.
SE OFRECE Jóven de 25 años, músico, de 
buena apariencia como mozo de bar o ta-
reas similares. 671 303 838. Agustín.
S'OFEREIX Sra per cosir, fer arreglos de 
roba o feines de costura a casa. 93 864 
81 72. Asunción.
SE OFRECE Chica seria y responsable para 
refuerzo escolar, cuidado de niños o adul-
tos, limpieza, camarera o dependienta. 
Interna o externa. 632 053 831. Sabrina

IMMOBILIARIS

OCUPACIÓ

FINCA RÚSTICA. 5.500 
m2 en Caldes de  
Montbui.  
49.000 € 

CASA EN PALAU 
Cerca del Condis, 
ideal para dos 
familias. 
240.000€ 

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

independientes o 2 casas adosadas + 
3 parkings.  150.000 €

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


