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L'independentisme
s'imposa en les municipals

Oriol Lozano, d'ERC, serà el nou alcalde de PsiP

Les noies del 
Generalli HC Palau 
conquereixen la 
segona OKLligaF

Els resultats amb el 100% escrutat
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Votants: 7.207
En Blanc: 61
Nuls: 37
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abans del dia 21 de JUNY

Farmàcies de guàrdia a Palau-solità i Plegamans
De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte 

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

Aconsegueix el teu objectiu
Reeducació alimentària
Dietes personalitzades
Tractaments Corporals

cosmètica 
ecobiològica

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

N U A
N ú r i a  M a ñ a s

Estètica & Nutrició

Estiu a la vista!!!
Digues adeu als quilos amb el 

nostre mètode: 

Pla dietètic personalitzat

Seguiment setmanal gratuït

Complements alimentaris a base 
d'extractes de plantes naturals

➊

➋

➌

Truca'ns per al que necessitis
Els millors 

preofessionals titulats, 
sempre amb tu!

93 158 08 05 662 65 25 77
URGÈNCIES 24 H / 365 DIES 

ADVOCATS
Advocats de Palau   5
Iurisbarna Advocats  5
Torra/Argemí  5
Farnes - Gabinet d'advocats         1
ALIMENTACIÓ 
Próxim    -
Tot Pa Palau -   -
ARQUITECTES
Jordi Payola   7
Francisco González  17
ASSESORIES
Assesoria&Gestoria Duran       7
Gestoria Monmar   7
Artero Assessors  7 
Ruisan Assessors, SL   7
ASSISTÈNCIA GERIÀTRICA
Avanza 3
Residencial Palau  35
AUTOMÒBILS
Auto Arenas   29 
TAHER 29
Tallers Mateu Vila (Ford)        17
Tallers Sant Joan  29
BARS 
El Penalti  -
Frankfurt Black Rose  -
L’Esbarjo 9
Memphys -
BOTIGA ANIMALS
Centre Veterinari Palau       17
BUGADERIA
74º Autoservei  -
CENTRE FISIOTERAPIA
Centre Fisioteràpia Palau     11
Centre F. Boada Vell     11
CONSTRUCCIONS
Cons. Hnos Gutiérrez       29
Cons. J. M. Rodriguez Baeza        29
Construcción y Reformas   29
CUBES I DESATASCAMENTS
Cubes Palau Service  17
DENTISTES
Dental Center Palau  40
Dental Duarte  40
Clínica Dental (O. Cabello)       11

DISCOTEQUES
ReKoPa  -
ELECTRODOMÈSTICS
Tècni servei Palau  29
ESPORTS
Club Tenis Palau  33
Piscines Sant Carles  33
ESTÈTICA
Bosa 1-9
6 sentits  -
Nua 3
FERRETERIA
Ferreteria Carrer Major                     17
Ferreteria Fábregas                      15
FLORISTERIES
Montse Flower  25
FUSTERIES ALUMINI
Aige 39
GINECÒLEG
Clínica Palau  11
IDIOMES
Exit school of english  15
IMMOBILIÀRIES
Immosort                                   33 
Finques Palau  7
Immobiliària Farnés  1
KV Vallès · KellerWilliams    33
Torra/Argemí 5
INFORMÀTICA
Gippsa (Formació, gràfic)       5
INSTAL·LADORS
Antenes Palau  -
E. Arbó (Climatització)     7
JOGUINES
Petardos CM   31
JOIERIES
Joieria-Rellotgeria Plegamans        17
MATERIALS CONSTRUCCIÓ
Materiales Martínez  40
Marbres Aguilar  29
MENJAR PREPARAT
Avui cuinem nosaltres  9
MISSATGERIA
MRW 40
MODA i COMPLEMENTS
Selmy Llenceria  -

L’Outlet del Teu Nadó  9
NETEJA
Guber 5
NUTRICIÓ I DIETÈTICA
Menja sa  11
Naturhouse 3
OPTICA
Natural Optics  -
PAPERERIES-LLIBRERIES
Jorbachs 11
PARQUETS
Caldes Parquet  33
PERRUQUERIES
A Pelo  3
PODÒLEGS
Centre Podològic Solità   11
David Garcia- R. Malmierca   11
REHABILITACIÓ-REFORMES
Construcciones Gómez    25
+Q Reformas               49
Cons. J.V. Gutiérrez  49
REPARACIÓ I VENDA
Tècnic servei Palau  25
RESTAURACIÓ
Bàsic 40
Can Joan  37
La Kama  11
Masia Julià  11
Pekin (Cuina Oriental) - SushI     11
SERVEIS INFORMÀTICS
Taysa -
SERVEIS METGES
Aten Palau (MG. i pediatría)    3
Clínica Palau (Ginecòlegs)  23
Roque Lucas (Medicina Gral.)  23
TAXIS
Radio Taxi Palau  5
Taxi Palau-solità i Pl (Xavier)        5
Taxi Palau (JM Aguilar)   5
TERÀPIES NATURALS
Shizen -
VALLES DE PVC
Vallas de PVC  29
VETERINARIS
Centre Veterinari Palau    17
VetPALAU  - 

Directori d'anunciants
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GUIA D’ADVOCATS
Relació d’advocats de Palau-solità i Plegamans
amb despatx professional propi obert al públic

Col·legiat número: 1346

JOSEP FARNÉS I COSTAJUSSÀ
Avda. Catalunya, 174. - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 89 56 - Fax 93 864 93 35 
farnes@farnes.cat - www.farnes.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

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, 3 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 40 77 - Fax 93 864 48 18
j.oliveras@jaumeoliveras.cat

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

Matrícula oberta d'anglès
curs 2019-2020

Al maig, després del pol·len, 
netegem nosaltres

trucan’s i t’informarem

juny 2019juny 2019

Estem en bones mans
Canvi climàtic, aquesta realitat és ja indiscutible. Que aquest feno-
men s'està transformant en una crisi ambiental, ja es comença a 
acceptar. En definitiva, ja gairebé ningú nega que l'activitat huma-
na ha influït negativament en l'equilibri climàtic i ecològic d'aquest 
planeta en el qual hi som de passada. Sempre hi ha qui no es creu 
l'evolució de les espècies ni la forma de la terra, però per sort són 
els menys. I entre la comunitat científica del ram van arribant a la 
conclusió que si la nostra reacció no és immediata, inequívoca, 
determinada i sostinguda l'equilibri planetari perilla seriosament. I 
aquest equilibri no és merament decoratiu, d'ell depèn la supervi-
vència de la nostra espècie juntament amb moltes altres. 

El conjunt de senyals d'alarma que ens envia la terra podrien ser 
doncs preocupants, molt preocupants per a tots nosaltres. L'aug-
ment del nivell dels mars, la virulència creixent dels fenòmens at-
mosfèrics, el desglaç dels pols, la ràpida desaparició d'espècies, 
la creixent escassetat d'insectes, l'alliberament de gas metà de la 
tundra àrtica són alguns dels crits de por que ens fa la Mare Terra. 
Aquests dramàtics símptomes i molts més que no caben aquí ens 
podrien arribar a fer perdre la son. Però estimats conciutadans, 
no cal que ens preocupem de res. Tenim la gran sort d'estar go-
vernats per persones molt preparades i sensates, el millor de la 
societat. Tenim exemples des dels primers mandataris de les po-
tències mundials fins a regidors municipals dels nostres municipis. 
Estan preparats, són independents, estan ben assessorats, tenen 
visió a llarg termini, una voluntat de servei i una entrega indubtable 

i una capacitat d'adaptació als canvis extraordinària. 

Si no fos per això, que ens dóna una tranquil·litat immensa i ens 
permet dormir tranquils, el tema seria molt greu. Hauríem de pren-
dre consciència de la gravetat de la situació, auto organitzar-nos, 
fer fora els governants venuts als interessos particulars i a les mul-
tinacionals. 

Hauríem d'escoltar a col·lectius com Greenpeace, Fridays for Fu-
ture, Rebel·lió o Extinció i altres. Hauríem d'unir-nos a ells amb 
tota la urgència. Hauríem de fugir dels cants de sirena de la so-
cietat del postconsum que només busca el lucre immediat de les 
seves empreses. Hauríem d'optar ràpidament pel decreixement 
i per abandonar la dependència d'energies fòssils. Hauríem, en 
definitiva, de construir des de baix, una alternativa a l'economia 
extractiva que seguint idees del segle dinou, pretén que els re-
cursos i la capacitat de la natura és infinita. Hauríem de tractar el 
problema com el que és, el desafiament més gran que ha patit 
mai la humanitat. I tractar als nostres governants i grans empreses 
com a esculls que cal superar. Quina feinada! 

Però, no caiguem en el pànic. Ja hem dit abans que tenim una 
classe política, uns estaments de poder que vetllen eficientment 
per nosaltres, podem tornar a escarxofar-nos al sofà. Segurament 
tenim alguna sèrie per devorar. Estem en molt bones mans. O no? 

SilveStre entredàlieS

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

juny 2019juny 2019

--Què fa que un bon dia decideixi ficar-se en 
política? Com va ser el seu cas? 
--Vaig trobar-m'hi quasi sense donar-me'n 
compte. Jo era representant de l'Associa-
ció de Comerciants. Vaig tenir contacte 
amb el David Zambrana, l'aleshores por-
taveu del PP de Palau. Ens veiem de ve-
gades per tractar temes de l'associació i 
del comerç del poble. Un mes abans de 
les eleccions del 2011 em va trucar i em 
va dir que volia que anés de número 2 de 
la llista del PP. Em va donar 48 hores per 
pensar. Ho vaig consultar amb la família i 
vaig dir que sí. 

--Hi ha un punt d'ambició en una decisió així? 
--En la política municipal s'ha de tenir 
més entusiasme i il·lusió que ambició, 
sens dubte. Per mi del que es tractava era 
d'intentar que tot allò que perseguia pel 
comerç del poble a través de l'Associa-
ció, per exemple, es fes possible. Perquè 
és des de la política des d'on es poden 
aconseguir les coses. Des de fora podem 
opinar, parlar, queixar-nos, però al final tot 
s'aconsegueix fent política. 

--Que va dir la seva família? 
--Alguns ja em van advertir, perquè em co-
neixen, em van dir que anés amb compte. 
També tenia molts dubtes i reserves pel 
fet que alguna decisió meva afectes en 
l'àmbit comercial a algun familiar, perquè 
molts tenen negocis al poble, jo mateixa, 
tenia un negoci, del que encara tinc par-
ticipació, i això podia ser un problema. 
Però tots em van animar i em van donar 
suport. De fet molts membres de la meva 
família tenen idees diferents de les meves, 
però en les municipals em voten a mi. 
Molts em diuen encara que no ho deixi. 

--Quan va tenir clar que no continuaria? 
--Vaig provar de treure forces d'allà on 
fos, perquè aquests darrers anys han es-
tat molt durs, amb moments molt tristos... 
Veure que els teus fills han d'escoltar se-
gons quins comentaris en el col·legi pel 
fet que jo represento o defenso unes de-
terminades idees és molt trist. Hi ha hagut 
nens que han deixat d'anar amb els meus 

per això, i això no em sembla normal. Un 
cop ho deixes passar, dos no passa res, 
però al final s'omple el sac i arriba un mo-
ment que no compensa. I reconec que 
ara el pitjor ja ha passat, però aquesta 
part no m'ha agradat. 

--Tot i això, en el seu comiat al ple de l'Ajun-
tament va dir que era una experiència abso-
lutament recomanable. Com convenceria al 
seu veí per què es fiques en política?
--Doncs aquí no sé si puc aportar gaire 
perquè no he sigut capaç de convèncer a 
ningú dels meus perquè es presenti (riu). 
Ho he intentat, però han vist pel que jo he 
passat i això no ha ajudat. Des del partit 
tampoc han ajudat gaire, també és veritat. 
Però sí que diré que és realment una ex-
periència per la qual val la pena trobar el 
moment. I per això he demanat al PP que 
dediqui els diners del grup municipal de 
Palau a reconstruir el partit al poble. 

--Ara veu el Telenotícies amb uns altres ulls? 
--Sí, sí, fa vuit anys no em parava a es-
coltar el que deien els polítics, i ara estic 
enganxada. Fins i tot el meu marit em ren-
ya: "escolta, que ja estàs fora, deixa-ho 
estar", però és que m'agrada! 

--Ha fet amics o enemics en aquests anys? 
--Jo crec que enemics no, no marxo amb 
aquesta sensació. El que sí que crec és 
que he vist la part fosca d'algunes perso-
nes, i també la part bona, val a dir. Hi ha 
hagut discussions bastant acarnissades, 
on fins i tot jo he plorat, però en cap cas 
la meva intenció va ser fer mal a ningú, 
només he defensat el que crec. 

--Pot ser que torni a la política? 
--No diré mai "d'aquesta aigua no en 
beuré", però si no puc estar-hi al cent per 
cent, millor no ficar-m'hi. 

--Un desig per la legislatura vinent. 
--Que es deixin de banda els protagonis-
mes personals. Tots portem coses simi-
lars en els nostres programes, la piscina, 
per exemple, i el trist i estrany és que no 
tenim piscina. Per què? Perquè tots es 
volen apuntar el mèrit, i l'un per l'altre, 
el poble sense piscina. I això passa amb 
moltes coses. Ah, i que es deixin d'utilitzar 
de forma partidista segons quines bande-
res, com la del feminisme, per exemple. 
Jo, pel fet de ser del PP, he suportat co-
mentaris que si sabessin el que jo he fet 
en la meva vida laboral no haurien fet.

MERCEDES RODRÍGUEZ - EX REGIDORA DEL PP A L'AJUNTAMENT DE PSIP

Fa vuit anys li van donar 48 hores per decidir si anava de nú-
mero dos a la llista del PP les eleccions municipals. Va dir 
que sí . Era el moment, segons ella. Avui el moment és un 
altre. Mercedes Rodríguez (Barcelona, 1982) deixa l'Ajun-

tament per dedicar-se en exclusiva a la seva botiga de roba 
per a nens. Defineix el seu pas per la política municipal com a 
convuls, però apassionant, amb moments molt durs, però no 
per això deixa de recomanar-ho com a experiència personal.

Mercedes Rodríguez en la sala de plens de l'Ajuntament, on ha estat regidora els darrers 8 anys.

“En la política cal més il·lusió que ambició”

pep puig
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APUNTS D’HISTÒRIA

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Ja coneixes la nova gelateria de 

Palau-solità i Plegamans? Acostat 

a l'Avinguda Diagonal, 41, 

i gaudeix dels sabors naturals 

dels ICE CREAM ROLLS de...   

Menús de boda 
des de 65 euros

Contracta'l ara amb 
servei de DJ gratis

reserves 93 864 49 37

juny 2019juny 2019

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

Gaudeix 
també del nostre 

buffet lliure 

LA múSIcA De cINemA éS cAPAç De coN-
jUgAR SImfoNISme clàSSIc Amb RíTmIqUeS 
I oSTINATI D'ARRel PoP, elecTRÒNIcA, 
INSTRUmeNTS oRqUeSTRAlS I èTNIcS I el 
lIRISme melÒDIc Amb elS RecURSoS méS 
DURS De lA coNTemPoRàNIA, SóN NoméS 
AlgUNS DelS elemeNTS qUe SeDUeIxeN.
Suposem per un instant, que els extrate-
rrestres existeixen; suposem, també, que 
han baixat a la terra amb els seus platets 
voladors i són capaços de parlar el nostre 
idioma –no cal que sigui anglès, pot ser 
el català; suposar és de franc--; amb tota 
la literatura cinematogràfica que hi ha so-
bre el cas resulta difícil, però donem-los, 
durant aquestes línies, un vot de con-
fiança. Suposem o no que tenen aquells 
ulls d'ametlla que hom ha imaginat que 
tenen, però sobretot suposem que tenen 
una oïda musical estratosfèrica perquè en 
el seu sistema educatiu la cultura és molt 
més important que no pas l'economia; i 
suposem, finalment, que com a grans 
melòmans que són de la música que es 
fa a tots els planetes de la Via Làctia ens 
han vingut expressament a visitar per pre-
guntar-nos, fascinats: què és la música de 
cinema?
És curiosa la reacció que provoca la mú-
sica de pel·lícules en l'intèrpret simfònic 
quan l'està tocant... Sempre se li dibuixa 
un somriure característic; com més co-
neguda, més somriure. De vegades és el 
somriure del prejudici, pensant que aque-
lla música és menor, comparada amb la 
gran literatura clàssica simfònica; altres 
cops, la riallera és de complicitat, de certa 
màgia i il·lusió, d'identificació, fins i tot, i 
de gaudir de tocar allò que li és proper, 
allò que d'alguna manera ja ens pertany 
a tots. Així, és interessant remarcar com 
en moltes ocasions aquesta percepció 
no té res a veure amb la fisiologia pròpia 
d'aquella música, sinó amb el seu con-
text, els referents, allò que representa, la 
seva comercialitat i les nostres zones de 
confort. Possiblement, si temes tan mera-
vellosos com el del 'Sonetí de la rosada' o 
el de la sardana 'Sol ixent' d'Eduard Tol-
drà haguessin estat aplicats a algun film 
del gran Hollywood, aquests haurien estat 

mundialment reconeguts i haurien passat 
a l'eternitat (fortuna que mercès a Stanley 
Kubrick, sí que han tingut Richard Strauss 
amb 'Així parlà Zaratustra' al film '2001: 
una odissea de l'espai', o el mateix Bee-
thoven en La taronja mecànica, per dir-ne 
alguns). La capacitat lírica i temàtica de 
mestres com Toldrà bé mereixeria tenir 
aquesta volada, però per desgràcia en 
aquest cas sí que l'hàbit fa el monjo. En 
altres paraules, el cinema té uns canals de 
difusió extremadament potents i la força 
amb què ens arriben les seves músiques 
(no totes, sinó les escollides, evidentment) 
fa que es converteixin en productes de 
masses, indissociables d'aquelles his-
tòries i personatges que representen.

FETITXISME I IDENTIFICACIÓ
El reconegut compositor de bandes so-
nores d'èxit com 'Gladiator' o 'Pirates 
del Carib', Hans Zimmer, afirmava en 
una entrevista que la música de cinema 
és la música pop aplicada al gènere sim-
fònic d'avui dia, i probablement no li fal-
ta raó. Com s'entén que aquest mateix 
públic que omple a vessar les sales dels 
concerts de música de pel·lícules com 
'Star Wars' o 'El senyor dels anells', no 
acudeixi també a les cites dels grans Ma-
hlers, Wagners, Holsts o Korngolds, entre 
d'altres, com a progenitors del seu objec-
te de delit? La resposta no rau en l'àm-
bit estrictament musical, sinó en altres 
elements exclusivament particulars de la 
música per a la imatge. En primer lloc, hi 
ha un important aspecte de fetitxisme i 
identificació: agrada a anar a escoltar en 
directe aquells motius sonors que acom-
panyen aquelles aventures màgiques que 
a la pantalla ens fascinen. La música ens 
trasllada realitats i emocions no presents, 
ens transporta i, amb el seu poder pro-
gramàtic, ens les fa reviure. En segon ter-
me (com bé sap el nostre suposat extra-
terrestre), l'ésser humà, en general, no és 
gaire partidari d'abandonar la seva zona 
de confort, sinó que més aviat prefereix 
gaudir del que coneix que se li presenta 
de manera més llaminera.

(Continuarà en el número de juliol)

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

APUNTS D’HISTÒRIA

Si  Toldrà  hagués  compost  per  a  
Hollywood...( I )

Fotograma de '2001, una odissea de 
l'espai', la pel·lícula amb la que Stanley 
Kubrick  va fer mundialment famosa la 

composició de Richard Strauss 'Així 
parlà Zaratustra'.

TOT PER AL TEU BEBÉ - PUERICULTURA
Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16,30 a 20 h

Dissabtes de 10 a 13,30

FEM LLISTES DE NAIXEMENTCONSULTA'NS CONDICIONS
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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

juny 2019juny 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

Vols deixar de fumar? Decideix-te!
LA CONSULTA

Av. Catalunya, 107  · 08184 Palau-solità i Plegamans  

NOVETAT

FEM TOT TIPUS D’IMPRESSIONS!
Fotografíes / Targetes / Flyers / Revistes / Llibres  / Roll-ups 

 Lones / Canvas / Vinils / Poliesters  / Plànos / Calendaris / Adhesius
i molt més, preguntan’s!

Ens pots enviar les fotos a: 
impressio@jorbachs.com

Conectat al Wifi “Photoprint”
i fes scanner del codi QR

Conecta un dispositiu USB
o Targeta de Memòria

Descarregat l’App de Photoprint

Com puc enviar fotos?

Via e-mail: impressio@jorbachs.com

Directament desde les Xarxes Socials!

HORARI
Dilluns a divendres

8:30 a 14:00h  -  15:30 a 19:30h

S T O R E

Hi ha moltes raons per alliberar-se 
del tabac, des de millorar la teva 
salut, la dels que t’envolten, l’as-
pecte de la pell, donar exemple als 
fills... fins a raons econòmiques. És 
important que reflexionis un mo-
ment sobre què et proporciona el 
tabac, els motius pels quals fumes i 
sobre què penses guanyar deixant 
de fumar, és a dir, sobre les raons 
per les quals vols deixar de fumar i 
que ho anotis tot.Han de ser mo-
tius personals, és a dir, que tinguin 
sentit per a tu. Has de tenir aquesta 
llista a mà (penjada en algun lloc vi-
sible, etc.). Això t’ajudarà en la teva 
decisió i també, més endavant, et 
servirà per mantenir-te ferm. 

És possible que fumis per es-
timular-te, per tenir alguna cosa 
entre els dits, perquè et relaxa, per 
automatisme, per plaer, quan estàs 
trist, per donar-te un respir, etc. Re-
flexiona sobre les teves raons que 
fan que continuïs fumant. Valora 
també els beneficis que vols acon-

seguir deixant de fumar. Et pot inte-
ressar conèixer les raons per deixar 
de fumar comentades per altres 
persones. Però està clar que les 
millors raons són les teves, els teus 
motius personals.

És normal que tinguis pors i dub-
tes, i que pensis que és difícil. Pot-
ser penses que no tens força de 
voluntat, que ara no és el moment 
adequat de deixar el tabac o que 
d’alguna cosa ens hem de morir. 
'En el Llibre 50 mitos del tabaco' 
(en castellà), hi pots llegir els co-
mentaris d’altres persones que es 
plantejaven deixar de fumar. 

Si les teves raons per deixar de 
fumar pesen més que les raons per 
seguir fumant, anima’t i prepara’t 
per deixar-ho! No coneixem nin-
gú que s’hagi penedit d’haver-ho 
deixat i, en canvi, sí que hi ha mol-
tes persones que s’han penedit de 
no haver-ho fet a temps. Ni res ni 
ningú no pot fer-ho per tu. Pensa 
en tot el que guanyaràs. 
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Dissabte 1
17.30 h | Sala Polivalent
Ball de Tarda, a càrrec de 
Duet Montsent
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

21 h | Pista coberta al costat 
del Pavelló Maria Victor
IV Caminada Nocturna 
Popular
S’aconsella portar llum i calçat 
adequat. 7,6 quilòmetres. Poc 
desnivell. Dificultat baixa. No 
competitiva. Avituallament  i 
sopar a l’arribada. Preu: 5€
Organitza: l’Associació de 
Cabres i Vaques, el Centre 
Excursionista, el Club Atlètic i 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Diumenge 2
10 h│ Zona de vianants
Fora Estocs
Organitza: Associació de 
Comerciants de Palau-solità i 
Plegamans 

18 h | Teatre de la Vila
Antologia de la Sarsuela, 
Cançó Catalana i Espanyola
Organitza: La Gresca del 
Casal d’Avis

Divendres 7
9.30 h | Plaça de la Vila
La Maria Canals Porta Cua. 
Piano al carrer
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Dissabte 8
19 h | Teatre de la Vila
Celebració 40è Aniversari 
Aplec de Sardanes. Esbart 
Dansaire de Rubí
Organitza: Agrupació 
Sardanista amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

Diumenge 9
9 h | Camp de Can Saragossa 
(entre camí de Can Pavana i 
el pg de la Carrerada)
Festa del Segar. Sega amb 
volant i esmorzar de 
segadors
Organitza: Patronat de Sant 
Isidre. Qu4trepins. Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

17.30 h | Plaça de la Vila
40è Aplec Sardanes 
Palau-solità i Plegamans
Cobla Marinada i Cobla 

Mediterrània. Gratuït 
Organitza: Agrupació 
Sardanista amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

Dimarts 11
17.30 h | Masia de Can Cortès
Club lector Els detectius.
Un dia ple d’emocions, a 
càrrec de Montserrat Duran
Organitza: Biblioteca 
Municipal

Dimecres 12
8 h | Casal de la Gent Gran. 
Masia de Can Cortès
Sortida: Berga, casc antic i 
santuari de Queralt 
Dia de pagament: 3 de juny a 
l’agència, amb un ingrés a la 
Caixa. Preu: 52 € per persona

19 h | Església de Santa Maria 
de Palau-solità
Dia de la memòria, 
Aniversari  de la mort de 
Mossèn Cinto Verdaguer. 
Homenatge als defensors de 
la llengua catalana. Camins 
del Paradís, a càrrec d’en 
Valentí Maymó.
Organitza: Agrupació 
Sardanista i Parròquia de 
Santa Maria de Palau-solità

17.30 h | Masia de Can Cortès
L’Hora del Conte. Lentament 
(per a nens i nenes d’1 a 4 
anys). A càrrec de Marta 
Esmarats . Aforament limitat, 
inscripcions al 93 864 41 77 o 
biblioteca@palauplegamans.c
at
Organitza: Biblioteca 
Municipal

Dissabte 15
18 h | Parc de l’Hostal del Fum
26a Nit del Tren. Circulació 
de trens des de les 18 h fins a 
les 2 h de la matinada
Organitza: Associació Cultural 
d’Amics del Ferrocarril Tren de 
Palau

17.30 h | Sala Polivalent
Ball de Tarda, a càrrec d’Àlex 
Peris. 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

21h | Teatre de la Vila
Festival Fi de Curs del 
Centro Cultural Andaluz
Preu: donatiu 2 €
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz

Dimecres 19
18.30 h | Auditori de Can 
Cortès
Presentació del llibre I si 
parlem català? a càrrec de 
David Vila.
Cloenda curs 2018-2019
Organitza: Servei de Català i 
la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Divendres 21
18 h | Sala Polivalent 
Revetlla de Sant Joan, 
berenar i coca per a tothom i 
després ballaruca!
Preu: 12€. Només socis. 
Places limitades
Venda de tiquets al Casal del 
3 al 20 juny de 16 a 19 h 
Organitza: Casal de la Gent 
Gran

Diumenge 23
Revetlla de Sant Joan
20 h | Can Cortès i plaça de 
Ca l’Estruch
Arribada de la Flama del 
Canigó
Seguidament, cercavila pels 
carrers del centre de la vila i 
en arribar a la plaça lectura 
del missatge de la Flama del 
Canigó.

21.30 h | Carrers del centre i 
esplanada annexa al pavelló
Correfoc encapçalant la 
cercavila i encesa de la 
foguera
22.30 h | Plaça de Ca 
l’Estruch
Sopar a la fresca
Els participants porten el seu 
sopar. La reserva de places a 
la Masia de Can Cortès fins el 
dimecres 19 de juny. Places 
limitades.

23.30 h | Plaça de Ca 
l’Estruch
Ball amb l’orquestra Swing 
Latino i discoteca mòbil
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Dijous 27
20 h | Masia de Can Cortès
Club de Lectura d’Adults. 
Maleït Karma, de David Safier
Organitza: Associació Taller de 
les Arts amb la col·laboració 
de la Biblioteca Municipal

Divendres 28
22 h | Parc de l’Hostal del Fum
Liceu a la Fresca projecció 
de la opera La Tosca de 
Giacomo Puccini

agendacultural
Organitza: Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans amb 
la col·laboració de l’Associació 
Amics de la Música Clàssica

Dissabte 29
19 h │Sala Polivalent
Ballada Country
Organitza: Associació Country 
Can Falguera

Diumenge 30
20.30 h. Masia de Can Falguera
Cantada d’Havaneres 
conjunta: Escamarlans de 
Palau i Coral La Unió
Organitza: Escamarlans de 
Palau i societat Coral la Unió 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Festa de Sant Pere 2019
Actes al carrer Sant Galdric  
(La Sagrera)
www.santpere.gestoriapalau.es 

Divendres 28
A les 19 h
Entrenament Milla Urbana a 
càrrec del Club Atlètic Calderí 
i Club Atlètic Palau-solità i 
Plegamans

A les 22 h
Cinema a la Fresca: 
Campeones
Dissabte 29
A les 18 h | Carrer La Plana, 
12 - La Sagrera
Bitlles Catalanes - Tirada de 
St. Pere
A les 21 h
Sopar a la Fresca per a 
tothom, cal portar el sopar.

A les 22.30 h
Havaneres amb el grup 
L’Empordanet de Palafrugell

Diumenge 30
A les 9 h
Animació amb els 
Tabalauencs de Palau

A les 9.30 h
Atletisme 8a Milla Urbana de 
Sant Pere 2019
Trofeu: Generali

A les 12.30 h
Animació amb escuma a 
càrrec del grup 3/4 de 15
Obsequi de gelats. Gentilesa 
de Friopalau

Organitza: Associació Revetlla 
St. Pere - La Sagrera, amb la 
col·laboració de Duran & 
Molins, Jorbachs Store i 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

culturalculturalcultura
juny2019

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

agendaculturalculturalculturalcultura
juny2019

Cursos

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

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

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

Podeu demanar més informació a: palauplegamans@cpnl.cat

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

Biblioteca Municipal
Nou horari
De dilluns a divendres
 Matí: de 10.30 a 13 h  
 Tarda: de 16 a 20.30 h

Aules d’Estudi
De dilluns a dijous del 13 maig al 13 juny. De 20.30 a 00.30 h

Convocatòria
Casal de la Gent Gran. Masia de Can Cortès
Diumenge 21 de juliol. Sortida de 4 dies a la Cerdanya 
Ripoll·Vilafranche du Coflent·Andorra·Puigcerdà
249 € per persona. Pagament final del 24 de juny a l’1 de Juliol

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

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

PREINSCRIPCIÓ: del 18 al 27 de juny
MATRÍCULA I: de l’1 al 4 de juliol

MATRÍCULA II: del 4 al 12 de setembre

INFORMACIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA D’ADULTS:
c/Dom Bosco, 31-33 · Tel: 93 864 04 90

PLACES DISPONIBLES DE:
 Graduat en Educació Secundària
 Preparació a la prova d’accés a Grau Mitjà
 Preparació a la prova d’accés a Grau Superior
 Català (diferents nivells)
 Anglès A1.1
 Anglès A1.2
 Anglès A2.1
 Formació instrumental (nivell 1.2.3)
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L'independentisme guanya les municipals
26-M / ELECCIONS A L'ALCALDIA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PsiP ha seguit la tendència de la res-
ta de Catalunya, on la candidatura 
de Carles Puigdemont al Parlament 
Europeu ha obtingut suport majoritari 
tot i perdre pes en el mapa municipal. 
A Palau, JxCat ha tret 1.876 vots en-
front dels 1.719 d'ERC, segona més 
votada. Les llistes independentistes 
van sumar més del 50% dels vots. La 
candidatura europea del PSC va ser 
la tercera, amb 1.492 sufragis, segui-
da, ja a distància, per la de C's (740).

Els pols entre ERC i PSC s'ha resolt final-
ment a favor dels republicans, que tot i te-
nir expectatives altes, no tenien clar assolir 
un resultat tan positiu com és els 6 regi-
dors que tindran a l'Ajuntament de PsiP. 
"Sortíem a guanyar, està clar, però fins que 
no arriben els resultats de debò no et fas 
idea de la força real que tenim", comenta 
el cap de llista d'ERC i futur alcalde, Oriol 
Lozano. Encara paint els resultats, el mo-
ment de tancar aquesta edició, Lozano 
confessa que "no tenim una estratègia de 
diàleg definida. Hem de seure amb l'equip 
i decidir què fem. Sí que parlarem amb la 
resta de forces, però no puc dir encara en 
quina línia". 

El qui té clar el seu paper d'oposició és 
Marc Sanabria. "Teníem un repte de reno-
vació de lideratge, i això ho hem aconse-
guit, ja que hem tret 400 vots més que fa 
quatre anys, però ens ha sorprès la pujada 
d'ERC", comenta Sanabria, que tampoc 
s'esperava que les tres forces d'esque-
rres constitucionalistes quedessin fora de 
l'Ajuntament.

Aquest és un fet que també ha sorprès 
Laura Navarro, cap de llista de Junts per 
PsiP. Navarro es mostra també molt satis-
feta del treball fet pel seu equip, "crec que 
som la candidatura que té un grup humà 
més potent i cohesionat", i felicita a ERC 
pel seu resultat,"conseqüència també de 
l'empenta que ERC havia agafat en les ge-
nerals del 28-A". Sigui com sigui, és una 
bona notícia per nosaltres que l'Ajunta-
ment tingui un alcalde independentista", 
conclou la candidata, que recorda el triomf 
de Puigdemont en les europees per desta-
car que tenen molt marge per créixer. 

Els que també han crescut però han 
quedat per sota de les expectatives han 
estat Ciudadanos. La llista de Juan Mar-
tínez ha guanyat 300 vots respecte a les 

JxCat supera a ERC i PSC 
en els comicis europeus

LES EUROPEES A PSIP

English Summer

Courses 2019

Exit Repàs ESO i Batxillerat

De dilluns a divendres de 10:00 a 12:00
De dilluns a divendres de 12:00 a 14:00

Exit Exàmens Cambridge FCE i CAE

De dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 
De dilluns a dijous de 18:00 a 20:00

Exit Beginners

Iniciació per a principiants

De dilluns a dijous de 20:00 a 21:30

Exit Conversation

Activitats enfocades a la conversa,
nivells mitjà i avançat

De dilluns a dijous de 20:00 a 21:30
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Segueix-nos a 

Your village, your English school

En els municipis veïns de PsiP la sorpresa més notable en 
aquestes municipals ha estat la contundent victòria del PSC a 
Polinyà, que ha passat de 4 a 9 regidors i podrà governar sense 
problemes. La resta del consistori queda en mans d'ERC (2), 
Comuns (1) i JxP (1). 

A Caldes de Montbui, Esquerra Republicana ha renovat la ma-
joria absoluta de regidors (9) i governarà com fins ara. El PSC, 
que guanya un regidor (3), CUP (2), JxC (2) i PP (1) completen 
el ple municipal del poble veí. 

La composició de l'Ajuntament de Sentmenat queda pràcti-
cament idèntica a la del 2015 tret del detall que entra la CUP 
amb dos regidors i deixa fora a Ciutadans i al PP, els seus an-
tagonistes, que en van treure un cadascún el 2015. Els partits 
independentistes sumen majoria absoluta, ja que JxS en té 3 i 
ERC, 2. Els comuns i PSC, amb 3 regidors cadascun, acabaran 
d'omplir les 13 cadires del ple sentmenatenc.

Santa Perpètua en Comú sembla que tampoc tindrà proble-
mes per conservar l'alcaldia d'aquesta localitat. Tot i perdre un 
regidor (es queda amb 9), segueix sent la força més votada 
amb molta distàcnia de la segona, ERC (5). Els socialistes són 
tercers en nombre de cadires, en tenen 4, i completen el cercle 
els 3 representants de Ciudadanos.   

El PSC dóna la sorpresa a 
Polinyà i a la resta, pocs canvis

ELS POBLES VEINS

Ja s'ha resolt la incògnita. El substi-
tut de Teresa Padrós al capdavant de 
l'Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans serà Oriol Lozano, d'ERC a PsiP. 
El PSC de Marc Sanabria, tot i treure 
més vots que la mateixa antecessora, 
no ha aconseguit ser la força més vo-
tada i queda amb 5 regidors, un menys 
que els republicans. Aquesta és una de 
les tantes sorpreses que han deixat les 
municipals del 26-M. Tres regidors de 
JxPsiP i un de Primàries sumen la majo-
ría independentista al consistori.

PROVEÏDOR EXCLUSIU PER A CATALUNYA

EINES 
MANUALS

IL·LUMINACIÓ I 
ELECTRICITAT

PETIT 
ELECTRODOMÈSTIC

AIGUA FERRETERIA

JARDÍ EINES 
ELÈCTRIQUES

FERRATGES ADHESIUS

PARAMENT 
DE LA LLAR

PROTECCIÓ I 
SEGURETAT

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

C/Sant Miquel, 25
08184  Palau-solità i P.  
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Els resultats amb el 100% escrutat

Participació: 64,15%
Votants: 7.207
En Blanc: 61
Nuls: 37

Majoria absoluta:  9
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Ciutadans
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ELECCIONS

Participació

Reg. Vots % Reg. Vots %

ERC 6 1.947   27,15% 2 839      13,63%

PSC 5 1.853   25,84% 5 1.417   23,01%

JxPsip 3 984      13,72% 3 901      14,63%

C's 2 884      12,33% 2 585      9,50%

Primàries 1 407      5,68% 0 -       0,00%

Podem 0 319      4,45% 0 -       0,00%

ICV-E 0 311      4,34% 1 477      7,75%

CUP 0 306      4,27% 1 518      8,41%

Guanyem 0 98        1,37% 2 739      12,00%

PP 0 -       0,00% 1 360      5,85%

24-M 2015

57,04%

26-M 2019

64,16%

Un cop celebrades les eleccions, els 
resultats són auditats per la Junta 
Electoral i el 7 de juny es proclama la 
relació de candidats electes al muni-
cipi. S'obra llavors el periode de pre-
sentació de recursos. Si no hi ha cap 
recurs, el 15 de juny es constituiex el 
ple de l'Ajuntament, que haurà d'es-
collir el nou govern municipal. Si s'in-
terposa algun recurs, la data límit per 
resoldrel és el 5 de juliol. Aquell dia es 
constituirà el ple segons dictamini el 
recursos.

El métode per escollir l'alcalde o al-
caldessa és ràpid i sencill. En elprimer 
ple es fa una votació i si ningún dels 
caps de llista de les formacions amb 
representació obté la majoria absoluta 
de vots (o sigui 9 vots) queda automà-
ticament escollit el/la cap de llista de la 
formació més votada.

ELS SEGÜENTS PASSOS

darreres municipals, però no li ha servit per 
augmentar el nombre de regidors, que se-
guiran sent dos.

On la diversitat de candidatures ha fet 
més estralls ha estat en el bloc d'esque-
rres constitucionalistes. Per Jordi Aznar, 
número 1 de Podem Palau, "els 30 vots 
que ens han faltat per arribar al 5% i acon-
seguir un regidor han anat a En Comú fruit 
de la confusió provocada per aquests". 
Aznar, així i tot es mostra satisfet pel re-
sultat. "Sabíem que podíem quedar fora, 
però nosaltres ja hem treballat amb la idea 
de fer un projecte a llarg termini." "Ens 
hem donat a conèixer i seguirem treballant 
els 4 anys vinents per seguir creixent".

Més incerta és la continuïtat d'Ànge-
ls Marcuello al davant de la candidatura 
d'En Comú. Ella ja es va oferir a fer el re-
lleu abans d'aquestes eleccions, així que 
sembla que ara, després de quedar fora 
del consistori, el recanvi estarà més jus-
tificat. Igual d'incerta és la continuïtat de 
Luisa Fernández i la seva formació, Guan-
yem, que amb només 98 vots ha quedat 
molt lluny de qualsevol lluita. Ara però, 
toca veure com es constitueix el primer 
ple d'aquesta legislatura i quines sorpre-
ses ens presenta aquest nou escenari.
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Amplia gama de  productos para 
el mantenimiento
de Piscinas.

¡Cadenas de 
Motosierra a medida y 

Reparación de máquinas!

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA 
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

C/MAJOR, 15 - CAN FALGUERA
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | TELF. 93 864 71 10

Martes a viernes: de 9 h. a 13.30 h. i de 16 h. a 20 h.
Sábado: de 9 h. a 14 h. i de 16.30 h. a 19 h. 

Domingo:  de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

juny 2019juny 2019

La flota de neteja viària 
creix amb un vehicle 
d'aspiració superior

MEDI AMBIENT

Palau-solità i Plegamans compta des 
d'aquest mes de maig amb un nou vehi-
cle escombradora per a la neteja viària. Es 
tracta d'una màquina d'aspiració superior 
que serà destinada principalment a les 
tasques de neteja dels polígons industrials 
i urbanitzacions de la nostra vila. 

El vehicle, que ha estat adquirit a tra-
vés de l'Associació Catalana de Municipis 
per un preu de 145.098,90 €, se cedirà 
a l'empresa contractada per realitzar la 
neteja viària del municipi, PAU, SA, qui a 

més ha pagat els 2.843,50 € de comple-
ments extres del vehicle. Durant aquesta 
setmana ha començat la formació per a 
les persones treballadores que la condui-
ran. Amb el nom Schmidt CG500, aquest 
vehicle escombradora d'aspiració supe-
rior té un dipòsit d'aigua de 700 litres, un 
disseny compacte amb una tecnologia 
respectuosa amb el medi ambient.

35 voluntaris recullen 500 kilos de 
brossa caminant per la riera 

Homenatge a Mossèn Cinto

INICIATIVA 'LET'S CLEAN UP EUROPE'

Prop de 500 quilos de residus van reco-
llir els 35 voluntaris que a Palau-solità i 
Plegamans van participar dissabte 11 de 
maig en la iniciativa 'Let's clean up Euro-
pe', la crida convocada anualment per la 
Comissió Europea per fomentar la sensi-
bilització sobre l'abast del problema dels 
abocaments incontrolats. 
 Al nostre poble la iniciativa es va ano-
menar 'Netegem el nostre entorn!' i va 
convocar els voluntaris al parc de l'Hostal 
del Fum. Hi van acudir persones de totes 
les edats i durant tres hores van recórrer el 
bosc del costat de Can Parera fins a arri-
bar al camí de la Serra, travessant la riera 
de Caldes. En total es van netejar gairebé 
un tram de 2,5 quilòmetres de distància. 
El resultat va ser mitja tona de brossa que 
els mateixos voluntaris van anar ficant en 
sacs i que un cop finalitzat es van carre-
gar tres vehicles de la brigada municipal 
que van portar els residus a la deixalleria a 

classificar. Tots els residus recollits es van 
separar en diferents sacs amb envasos, 
ampolles de vidre, objectes voluminosos 
com un matalàs i fibrociment entre d'al-
tres. 
Un cop acabada la jornada es va donar 
sucs de fruita per a totes les persones 
participants. Aquest és el tercer any que 
el municipi organitza una jornada de nete-
ja emmarcada en la iniciativa "Let's Clean 
Up Europe". El 2017, es va portar a terme 
una passejada pels boscos de Can Padró 
i Can Boter i el 2018 es va fer un recorre-
gut per la riera de Caldes. 
 L'Agència de Residus de Catalunya 
és l'entitat encarregada de coordinar les 
accions programades a tot el territori. 
Aquest any se'n van fer prop de 300 a tot 
Catalunya: 197 a les comarques de Bar-
celona, 51 a les de Girona, 29 a les de 
Tarragona, 15 a les de Lleida i 5 a les de 
les Terres de l'Ebre.

L'Agrupació Sardanista de Palau cele-
brarà el dimecres 12 de juny el dia de la 
Memòria amb un acte per homenatjar als 
defensors de la llengua catalana.  Mossèn 
Cinto Verdaguer (que va morir el 10 de 
juny de 1902 a Vallvidrera) serà el prota-
gonista de la vetllada que tindrà lloc dins 
de l’església de Santa Maria de Palau-so-
lità, a les 7 de la tarda, després del re-
picó de campanes. El rapsode i tenorista 
Valentí Maymó interpretarà 'Camins del 
Paradís', i es posarà a la pell del poeta Ja-
cint Verdaguer, per parlar de la seva vida. 
L’espectacle comença amb l’arribada de 

Verdaguer al Paradís després de la seva 
mort. Allà, buscant la mare, que li va en-
senyar les cançons de la infantesa, propo-
sa fer-se sentir amb la cançó del Paradís, 
que interpreta a la tenora. L'acte també 
inclou un petit recital de poesia per part 
d'alguns membres de la colla sardanista.
 L'Agrupació ha anunciat també pel dia 
2 de juliol la primera ballada de sardanes 
a la fresca. La cobla Ciutat de Girona serà 
l'encarregada d'interpretar la partitura 
d'aquesta trobada, que començarà a les 
21.30 a l'esplanada de davant de la masia 
de  Can Falguera. 

Vols  Vendre?... 

Fes-te Veure!!!
Anuncia’t al Palau Informatiu. 
Informa’t enviant un correu a 
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Un Sant Isidre sense desfilada 
i una mica passat per aigua

FESTES DEL PATRÓ DELS PAGESOS

El cap de setmana del 18 i 19 de maig 
es van celebrar els actes de la tradicional 
festa de Sant Isidre. Almenys aquells que 
la pluja va permetre realitzar. El dissabte 
l'activitat es va limitar a la santa missa en 
honor del patró, que es va celebrar a l'es-
glésia de Sant Genís a les 19.00 hores, 

i a la representació teatral de 'El sopar 
dels idiotes', que el grup Farrigo Farrago 
va emmarcar dins aquestes festes (vegeu 
pàgina 28). 

El Patronat de Sant Isidre va concen-
trar el gruix d'activitats el diumenge 19. 
Al matí, des de primera hora, tractors, ca-

rrosses, carros i cavalls es van concentrar 
a la zona de vianants del centre del poble. 
Aquest any, però, no es van moure d'allà, 
ja que no es va fer la tradicional desfila-
da. Val a dir que la presència de tractors 
era significativament reduïda, i tot just es 
van poder comptar sis tractors. Això no 
va ser obstacle perquè la plaça de la Vila 
tingués una gran afluència de gent. A par-
tir de les 9 del matí es van començar a 
servir entrepans de botifarra, i mentre els 
més menuts podien pujar a lloms dels po-
nis que donaven voltes a la plaça de l'11 
de Setembre, a la porta de l'Ajuntament 
hi ballava primer la fera dels Deixebles del 
Dimoni de la Pedra Llarga, i després els 
sardanistes, amb música de la cobla Nova 
Vallés. 

A poc a poc, i animats pel bon temps 
aparent, la plaça de l'Ajuntament es va 
anar omplint gairebé de gom a gom. Da-
rrere de les sardanes van actuar les co-
lles de ball de gitanes. Ho van fer els més 
petits, també acompanyats per la mateixa 
cobla. Malauradament, però, la pluja va 
aparèixer en l'horitzó i cap a un quart 
d'una el xàfec va obligar a desmuntar la 
festa. Com a anècdota val a dir que al-
guns integrants de les colles de gitanes 
van desafiar la pluja ballant sota el xàfec, 
però ja sense públic.

El Casal de la Gent, coincidint amb la ce-
lebració de Sant Isidre, va organitzar la 6a 
Desfilada de Vestits de Paper. La presen-
tació va tenir lloc al pavelló Marià Víctor el 
diumenge 19 de maig, a les 17.30 de la 
tarda, i si van presentar més d'una tren-
tena de confeccions, 12 d'elles confec-
cionades a PsiP. També hi van participar, 
com a entitats convidades, els casals de 
gent gran de Montcada, Sant Andreu i 
L'Hospitalet. 
 La desfilada, que compta amb un pres-
supost de prop de 4.000 euros aportats 
per l'Ajuntament, va presentar uns treballs 
realment espectaculars, amb estampats, 
brodats i complements que costava de 
creure que fossin de paper. Les 'noies 
d'or' del casal van passejar lluint tipus i 
simpatia per la catifa vermella situada al 
mig del pavellò. El públic, situat a banda 
i banda, podia apreciar de ben a prop la 
qualitat de la costura. També si van poder 
admirar dos vestits infantils (vegeu la pà-
gina següent). 
 Les dones del Casal de la Gent Gran 
comencen a escollir els dissenys a princi-

pis d'any, i un cop passat carnestoltes es 
bolquen a confeccionar aquests originals 
vestits. Així i tot, aquest any, per diverses 
circumstàncies, van arribar justa a temps 
d'acabar l'últim vestit el dia abans de la 
desfilada. En el vestíbul del pavelló s'hi 
van exposar exposats alguns dels vestits 
de les edicions anteriors. 

DINAR DE GERMANOR.- En el mateix lloc, 24 
hores abans, el dissabte 18, l'Ajuntament 
va organitzar el multitudinari dinar de ger-
manor de la Gent Gran. Aquesta edició va 
omplir tot l'aforament del pavelló. Gairebé 
800 persones, on hi havia també molts 
avis de Residencial Palau, van poder gau-
dir del dinar, amenitzat després per l'ac-
tuació de cabaret de la companyia Núria 
Serra Dansa, i la sempre entranyable Lloll 
Bertran. 
 Durant l'acte es va fer un homenatge 
especial a les persones de més de 90 
anys, entre les que si comptaven dues 
dones de 101 i 102 respectivament. El 
pressupost del consistori per aquesta 
convocatòria anual és de 25.000 euros.

'Noies d'or' vestides de paper
CASAL DE LA GENT GRAN

Ho hem fet 
possible!
Gracies! 1947 vots i 6 regidors

La candidatura encapçalada per Oriol Lozano va assolir uns resultats històrics, només superats durant la Segona 
República. Amb un total de 1947 vots i 6 regidors, ERC-AM es converteix en la primera força del consistori. Els re-
sultats, que representen un 27,15% dels vots, són especialment notables si els comparem amb els de les eleccions 
del 2015, quan es van obtenir 839 vots representant el 13,63%, és a dir, un augment de 13,52% en quatre anys. 
Finalment els sis regidors seran l’Eva Soler, el Jordi Plaza, la Patricia Freire, la Miriam Portillo i el candidat a l’alcaldia, 
Oriol Lozano.

L’esforç realitzat per l’equip humà que ha format aquesta candidatura diversa i plural ha donat el seu fruit, superant 
les millors expectatives. Els bons resultats de la nostra formació, en línia amb el gran creixement d’ERC en tot en 
territori català i, molt especialment, a l’àrea metropolitana, seran decisius per a la formació d’un nou govern de pro-
grés i compromès amb els grans reptes de país a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Posant fi, d’aquesta ma-
nera, al govern del PSC liderat durant vint anys per Teresa Padrós i que per primera vegada des de 1999 és superat 
per un altre partit.

Els palauencs han optat per un govern de canvi que trenqui la dinàmica actual i posi en marxa els projectes de 
futur que el nostre municipi necessita, i el grup municipal d’ERC-AM treballarà per fer-se digne del vot de confiança 
dipositat pels votants.

`
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CINQUENA DESFILADA DE VESTITS DE PAPER

D’esquerra a dreta: Maxi Miguel, Marta Perramon, Ana Pino, Teresa Carol, Anna Casademont, Maria Roca, Teresa Jansana, Maria Àngels Peiró, Josefa García, Teresa Ponseti, Maria Costajussà, Carmen Camuñas, Lola Huguet, Carme Japón i Nuria Sardà. Van ser les prota-
gonistes de la cinquena desfilada de vestits de paper que es va fer coincidint amb la festa anual de la Gent Gran. Falta Maria García, que no hi era en el moment de fer la fotografia, i que també va desfilar.
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PsiP viatja en el 
temps amb el 
Mercat Medieval

FIRA COMERCIAL

Aules d'estudi

Els joves estudiants que vulguin prepa-
rar-se pels exàmens de final de curs po-
den disposar, un any més, de les aules 
d'estudi que aquest any s'han habilitat a 
la biblioteca, en el primer pis de la masia 
Can Cortés. Les aules es van obrir 13 de 
maig i estaran disponibles pels joves fins 
al 13 de juny, de dilluns a dijous de 20:30 
h a 00:30 h. Els usuaris poden fer ús de 
l'espai wi-fi, de dos ordinadors amb con-
nexió internet, i si necessiten imprimir, po-
den fer-ho gratuïtament si porten els fulls 
de casa. Com cada any, les aules d'estudi 
es coordinen amb les de Caldes de Mont-
bui per poder oferir un servei més com-
plet. A Caldes s'estenen fins al diumenge 
16 de juny, els dissabtes de 16 h a 21 h i 
els diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 21 
hores, i se situen a la Casa dels Mestres. 

Escola de música

El 7 de juny finalitza el termini per les pre-
inscricpions a l’Escola Municipal de Músi-
ca per al curs 2019-20. Les persones que 
vulguin gaudir de la seva oferta formativa, 
s’han d’adreçar al Castell de Plegamans, 
lloc de les oficines de l’Escola de Música, 
per entregar la seva sol·licitud. L’Escola 
ofereix cursos d’introducció a la música 
per nadons de 0 a 3 anys, de sensibilit-
zació per infants de 3 a 4 anys i de preini-
ciació per infants de 5 anys. El nivell bàsic 
correspon a infants de 6 a 11 anys i es 
dividirà entre iniciació, preliminar i 1r, 2n, 
3r i 4t Grau d’elemental. També hi ha el ni-
vell mitjà per joves de 12 i 13 anys, el nivell 
avançat per joves a partir de 14 anys i mò-
duls també per joves de més de 14 anys 
amb coneixements centrats en un instru-
ment. També hi ha cursos per a adults.

Festa contra el càncer
La Junta Local de l'Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC) celebra el dissabte 
8 de juny el seu Gran Festival per recaptar 
fons. La festa, convocada a partir de les 6 de 
la tarda, tindrà lloc en la pista coberta de la 
zona esportiva. Els assistents han de com-
prar un tiquet que val 6 euros si es compra 
per avançat (7 euros si es compra a partir 
del 7 de juny). El preu inclou el berenar, con-
sistent en un entrepà de botifarra, beguda i 
postres. Les entrades pel festival es poden 
comprar a l'administració de loteria, al Casal 
d'Avis de Can Cortés, al Quiosc Roser, a l'es-
tanc Palou i als forns Coromines i Turón. A 
més del berenar, els assistents podran gaudir 
de diferents actuacions d'entitats del poble. 
Tots els beneficis obtinguts es destinaran a la 
lluita contra el càncer.

RAS I CURT - notícies breus

Palau-solità i Plegamans va tornar a fer el 
seu ja tradicional viatge en el temps grà-
cies al Mercat Medieval. El dissabte 4 i el 
diumenge 5, el castell de Plegamans va 
ser de nou aquella fortalesa feudal rode-
jada de cavallers, comerciants i artesans 
que fou cap allà al segle XV. Fins a 20.000 
persones van desfilar pels carrers del vol-
tant del castell, guarnits i engalanats per 
acollir aquest tradicional mercat temàtic.

Al voltant d'un centenar de parades van 
oferir els seus productes i serveis, entre 
les quals n'hi havia 72 provinents d'arreu 
de Catalunya i d'altres comunitats i 23 
locals. Ambientació amb personatges de 
l'època per tot el mercat, jocs de taula 
medievals per a totes les edats al parc de 
Can Linares, jocs infantils, tallers de circ o 
de cuina medieval, només han estat algu-
nes de les activitats organitzades. 

A Can Linares, l'Escola de Cavallers i 
Soft Combat, va ensenyar tècniques me-
dievals als més petits. Al mateix lloc es 
van instal·lar els cavallets gronxadors, una 
atracció infantil. El públic va poder veure 
tallers de forja, telar vertical, cota d'ane-
lles, vestir la dama i el cavaller, així com 
escoltar explicacions d'eines i armadures, 
de combats i de vida civil i militar.
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Abans que acabi el 2019 la rotonda nord 
de Palau-solità i Plegamans disposarà 
de carrils exteriors en direcció a Caldes, 
cosa que permetrà alleugerir les cues 
que habitualment es formen en la variant 
a causa d'aquest encreuament. Aquesta 
és la notícia que el secretari general d'In-
fraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va 
avançar poc abans de les eleccions als 
candidats del grup municipal de Junts per 
PsiP. L'obra té un cost de 711.000 euros. 
Un import elevat que es 
justifica, segons Gavín, pel 
fet que cal allargar molt el 
tram de les incorporacions 
per evitar que aquestes 
tornin a provocar embus-
sos. Això, unit a l'impor-
tant moviment de terres 
necessari fa que el pressu-
post sigui un pèl elevat per 
aquest tipus d'obra. 
 El responsable d'In-
fraestructures de la Gene-
ralitat va assegurar que la 

licitació de les obres és imminent, i que el 
juliol a més tardà estarà feta. L'inici dels 
treballs, però, es posposarà per a des-
prés de l'estiu per tal de no fer-les coinci-
dir amb el període vacacional i de màxim 
trànsit per la via. Així i tot, Gavín es va 
mostrar convençut que aquesta primera 
fase de remodelació de la rotonda pot es-
tar acabada abans de finals d'any. 
 Durant la presentació informal del pro-
jecte, que es va a peu de carretera (foto), 
Gavín va mostrar el plànol on es dibuixa el 
desdoblament de la via per la banda de 
muntanya, de manera que els cotxes que 
vagin direcció Caldes no hauran de dete-
nir-se. Els vehicles que vinguin en direcció 
Barcelona, en canvi, seguiran entrant a 

la rotonda. Aquesta cruïlla té 
prevista una segona remo-
delació però que encara no 
està del tot tancada. Aquesta 
contemplarà un carril d'enllaç 
amb la carretera en direcció 
Barcelona sols pels vehicles 
que surten de PsiP en direc-
ció sud, de manera que no 
hagin d'entrar a la rotonda 
i així no interfereixin els que 
ho fan venint de Caldes. De 
moment no hi ha dates per 
aquesta actuació.

La rotonda nord de PsiP tindrà un 
carril exterior a finals d'any

INFRAESTRUCTURES

Asfaltat l'aparcament i l'accés 
al camp de futbol municipal

URBANISME

El 20 i 21 de maig es van fer les obres d'asfaltat de l'accés al 
camp de futbol municipal, amb un pressupost de 47.300 euros. 
Aquesta era una vella reivindicació dels responsables del club. 
El parquing està senyalitzat per 103 cotxes, més dos de minus-
vàlids i dos d'autocars. Francesc Garcia, president del Palau 
FC, està molt satisfet amb el resultat de les obres, que milloren 
la imatge que el poble ofereix tant a propis com a estranys. "Un 
cop tancat aquest front --apunta García--, ara ens cal treballar 
per aconseguir renovar la malmesa gespa del camp."

CALDES PSIP

BARCELONA

 

   

   

 

  

 

 

Eleccions Municipals 
26 de maig de 2019 
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La masia de Can Cortès va acollir el pri-
mer dimarts de maig el V Fòrum d’Edu-
cació de Palau-solità i Plegamans, la cita 
anual en què la comunitat educativa del 
municipi posa en comú projectes, idees i 
inquietuds. L'eix d'aquesta trobada va ser 
la presentació del projecte ‘Del dimoni i 
les pedres’, a càrrec de la seva impulsora, 
Paloma Valdivia, i amb el suport del Joan 
Guimerà.
 El projecte de Paloma Valdívia, respon-
sable del Punt TIC de Palau-solità i Plega-
mans i membre de Palau-solidari, ha estat 
realitzat gràcies a la col·laboració de dife-
rents agents del municipi relacionats amb 
el món associacionista, cultural, educatiu 
i el suport de l’Ajuntament.
 Aquest projecte ha tingut com a objec-
tiu la creació d’una pàgina web per difon-
dre amb contingut multimèdia el patrimo-
ni del municipi, alhora que desenvolupar 
contingut educatiu que faciliti el coneixe-
ment del poble i que representi un recurs 
útil per professorat i els i les alumnes en el 
coneixement del seu entorn. 

La feina desenvolupada es pot veure 
en el web https://memoriapsip.blogspot.
com, on es recullen les diferents rutes 
plantejades com a base del treball. Du-
rant l’acte també va haver-hi intervencions 
del públic, plantejant idees per l’aplicació 
del projecte a les seves escoles. La regi-
dora, Carmen Cabeza va felicitar als i les 
participants, agraint la implicació i la feina 
compartida de totes les parts i va augurar 
continuitat a la proposta. 

Els pessebristes de Palau no van faltar a 
la seva cita amb Sant Isidre. Malgrat no 
haver-hi ni concurs ni cercavila, van pre-
sentar la seva carrossa, que era un home-
natge al nostre propi país i una contribució 
a la divulgació de la seva riquesa cultural, 
artística i arquitectònica. Sobre un mapa 
de Catalunya de grans dimensions hi ha-
via 30 maquetes dels llocs emblemàtics 
del país, cadascun a la seva ubicació 
creant una mena de Catalunya en Minia-
tura. Aquestes maquetes les han fet entre 
una vintena de pessebristes, a l'escala 
que ha considerat més oportuna i amb la 
vista del lloc que li ha semblat més adient.

'Del dimoni i les pedres', una 
proposta per potenciar el patrimoni

V FORUM DE L'EDUCACIÓ
Catalunya en 
30 maquetes

ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES

 

 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                              Des de la Territorial de l’ANC de         
 Palau-solità i Plegamans, 
 volem felicitar als partits 
                                                                                                      independentistes del 
                                                           municipi per la gran victòria                   
 aconseguida a les urnes el 26  
 de maig, a les Eleccions        
 Municipals. 
                                                                                               
 

       Esperem veure ben aviat un nou govern  
     municipal fent polítiques que ens 
    portin a fer efectiva la República 
    Catalana. 
 
 

               SEGUIM!!! 
 

 

 

 

Informació al canal de Telegram ▬► ANC Palau  o  bé a▬► t.me/Palau_xR 
Contacte a ▬► palausolitaplegamans@assemblea.cat 
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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

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

juny 2019juny 2019

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

DEMANI 
PRESSUPOST 

SENSE 
COMPROMíS

Un sopar per no 
parar de riure

Un referèndum al 
teatre de la vila

FARRIGO FARRAGO DONES PER LES DONES

Santi LumbreraS.-  El grup Teatroia't,de 
Montcada i Reixach, va representar el 12 
de maig la comèdia 'Hamlet 2.0', progra-
mada per l'Associació de Dones per les 
Dones. L'argument, basat en una adap-
tació de l'obra 'PIGS', d'Ignasi García 
Barba, arrenca en un teatre on suposada-
ment una s'ha d'interpretar l'obra de Sha-
kespeare, però el públic descobreix que, 
en realitat, es tracta d'una consulta popu-
lar per decidir si el país ha de sortir o no 
de l'euro. El referèndum no està autoritzat 
per les autoritats i a partir d'aquí es plan-
teja un dilema molt actual. L'obra, àgil i 
divertida, situa els personatges a la platea, 
en contacte directe amb els espectadors, 
que són part activa del muntatge. La re-
captació de l'obra de teatre van destinats 
a projectes que Aldea Infantil té a Sant 
Feliu de Codines, i es destinaran aquests 
diners a oferir estabilitat i el caliu d'una llar 
als nens i nenes que més ho necessiten.

L'associació teatral Farrigo Farrago va re-
presentar, el 18 de maig, d''El sopar dels 
idiotes', una divertida obra que va tan-
car enguany la mostra de teatre amateur 
L'Escotilló. El teatre de la vila es va omplir 
de gom a gom per veure aquesta adapta-
ció de l'obra de Francis Veber, i a la vista 
de les rialles i aplaudiments al llarg de les 
dues hores i mitja que va durar, s'ho va 
passar d'allò més bé. Albert Plaza en va 
assumir la direcció i va comptar amb les 
interpretacions de Sebastià Cirera, Ferran 
Mir, Elena Jiménez, Núria Rimbau, Arturo 
Macias, Roger Puig i el mateix Albert Pla-
za. El grup feia dos anys i mig treballava en 
aquesta obra, que per diferents circum-
stàncies havia sofert dos ajornaments. 
Ara, un cop estrenada, els responsables 
no descarten portar-la a altres teatres i fins 
i tot a algun festival de teatre amateur. 'El 
sopar dels idiotes' es va emmarcar dins 
les festes de Sant Isidre.

Els protagonistes d''El Sopar dels idiotes'.

Moment de la donació a Aldea Infantil.

L’Associacio Teatral Farrigo-Farrago us 
dona les gracies a tots els assistents a la 

mostra de teatre amateur l’Escotillo durant 
la temporada 2018-2019

Us esperem a la propera temporada 
2019-2020, a partir del mes d’octubre
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 10 AGO 
ELS CATARRES 

SUU

11 AGO 
ANDREA MOTIS

ALESSIO ARENA

12 AGO 
ELS PETS 

PAVVLA

13 AGO 
ISMAEL SERRANO

INSTRUCCIONS PER PARTICIPAR:
Fotografia aquesta pàgina amb el mòbil i penja-la a les xarxes socials seguint aquestes normes:

               Instagram
Penja la foto en el teu 'feed' o com a 
'storie' amb les següents mencions:  
@elscatarres | @concertsempuries |
@pipa_pub | @palauinformatiu.

Entre tots els participants fins al 15 de juny a les 12 del migdia 
farem el sorteig d'un pack de 4 invitacions per al concert que Els 
Catarres faran el 10 d'agost, a les 22.00 hores, al forum d'Empú-
ries. El sorteig es farà el 17 de juny al PipaPub.

També pots participar compartin els nostres post sobre el sorteig. Estigues atent. 

                  Twitter
Penja la foto amb el següent text: 
Jo vull anar a veure @elscatarres al 
@ConcertEmpuries amb els amics 
de @PipaPub i @Palauinformatiu

Amb la col·laboració de 

Sortegem un 'pack' de 
4 entrades pel concert 

d'Els Catarres al 
fòrum d’Empúries

Càritas celebrarà el pròxim 9 de juny el 
seu dinar solidari anual. L'objectiu inicial 
d'aquest acte era fa anys recaptar diners 
per l'ajuda als més necessitats, tot i que 
tal com explica Francesc Casajoana, la 
responsable de Càritas Palau, "aixà ha 
canviat i ara no guanyem diners sinó que 
n'hem d'afegir, però ho fem per poder 
convidar també a les persones pobres del 
poble". El dinar està previst per les 14.00, 
a la pista coberta de la zona esportiva. Es-
tarà amenitzat tant durant l'àpat com en 
la sobretaula. Mentre el comensal men-
gen actuaran els membres de l'Escola de 
Música de PsiP. Un cop acabat, serà el 
grup d'havaneres palauenc Els Escamar-
lans l'encarregat de tancar la vetllada. El 
menú, segons explica la mateixa Fran-
cesc, constarà "d'una amanida catalana 
de primer, de segons mongetes seques 

del ganxet, que ens les regala el Serra-
canta, i pollastre rostit, que el cuinarà Ta-
pas Bar". De postres hi haurà gelats, que 
són una aportació de Kalise Menorquina. 
Tothom que col·labora en aquest dinar ho 
fa de forma desinteressada.

El tiquet, que val 10 euros, es pot com-
prar fins al mateix dia 9 de juny en els llocs 
habituals on es promocionen les accions 
de Càritas, és a dir en els forns de pa de 
l'Avinguda Catalunya, a l'estanc de la ma-

teixa avinguda, a la penya barcelonista i 
al local de Càritas, però en aquest últim 
només els dimarts i dijous a la tarda.

A més del dinar solidari, Càritas segueix 
amb la seva activitat quotidiana donant 
suport a les persones més necessitades 
del nostre poble, i posant a la seva dispo-
sició, cada tercer dijous de mes (foto) tot 
un seguit de productes de primera neces-
sitat recollits a partir de donacions i apor-
tacions de diferents institucions.

Càritas celebrarà 
el dinar solidari 
el 9 de juny

ONGS

AAFF CAN JOAN - Anunci 190x268 juny 2019.pdf   1   24/5/19   17:22
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Escala i parquet laminat                  Parquet de fusta   Portes lacades  Tablilla de sucupira

Parquet  des de 19 € / m2 + IVA instal·lat

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

Caldes de Montbui
Ctra. Barcelona, 74

Tel. 93 592 21 98 - Cerdayola
www.caldesparquet.com

Especialistes en tot tipus de parquet

juny 2019juny 2019

TERRENO en Can Falguera de 400 m. 
Bien situado.  118.000€ 

CASA EN PALAU 250 m2. 6 hab. 3 
baños. Buen estado. 349.000€ 

CASA en Can Falguera. 160 m2. y 
535 m de parcela.  230.000 € 

TRES PARCELAS en Can Riera, zona 
nueva. 2.000 m2.  159.000 € 

PARQUINS en Palau Centro. 2 plazas, 
juntas o por separado 6.900 € c/u 

CASA en Can Falguera. 140 m2. 3 h. 
1 b. Barbacoa. Bonita  259.000 € 

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

PARCELA  en Can Rovira vell. 550 
metros.  78.000 € 

Campiones!

El marcador ho diu tot: 7 a 5. Un partit 
trepidant, ple de nervis i emocions, on 
els dos millors equips de la temporada 
de l'OKLliga Femení, el Generalli HC Pa-
lau i el Clup Patí Manlleu, es jugaven el 
títol. Diumenge, 26 de maig, pavelló Maria 
Víctor. Una del migdia. Les entrades es-
gotades des de feia dies, amb gent a la 
porta esperant que quedés algun seient 
lliure. Les grades abarrotades. El groc i el 
negre inundant-t'ho tot, excepte el racó 
des d'on els 50 seguidors manlleuencs 
animaven, i força, a les seves jugadores. 

El primer gol els va fer creure als oso-
nencs que podrien endur-se el títol cap a 
casa. Però els va durar poc l'alegria. Un 
minut i 5 segons va trigar a arribar el pri-
mer gol de la Laura Puigdueta (en va fer 
tres) que tornava a empatar el partit. Els 
dos equips van sortir molt forts i sense 
concessions. No hi havia lloc per les es-
peculacions, l'estratègia era guanyar! Dos 
gols quasi consecutius de la Paula Ferron 
quan faltaven cinc minuts per la mitja part 
van donar una sobredosi de moral a les 
jugadores que dirigeix Miquel Busquets i a 
tota la grada groc-i-negra. 

Dos gols de renda, que amb el 'golave-
rage' favorable eren tres, donaven certa 

tranquil·litat. Però ni les jugadores del CP 
Manlleu ni la seva afició tenien intenció de 
donar res per perdut. Van començar la 
segona part igual que la primera, amb un 
gol al primer minut que les va acostar de 
nou a l'empat inicial. Però igual que en el 
primer temps, la reacció del Palau va ser 
immediata i contundent. Elles en fan un! 
Nosaltres en fem dos! Aquesta va ser la 
resposta de les noies de l'hoquei de PsiP, 
que al minut 8 de la segona part es van 
col·locar 5-2 per davant. A la grada, per 
cert, 'Les noies de l'hoquei' de TV3 s'ho 
passaven pipa amb l'ambient. 

Les osonenques van seguir pressio-
nant, sense rendir-se en cap moment, 
però cada cop que van apropar-se al 
marcador es van trobar amb la reacció 
immediata de les jugadores palauenques. 
Al final, 7 a 5 i el Generalli HC Palau ja té la 
seva segona copa de campiones d'OKLli-
gaF a les vitrines. La festa va esclatar, va 
córrer el cava i les jugadores i tot l'equip 
tècnic van compartir el títol amb la seva 
afició. "Quina afició, tu, quina passada", 
deia un company de la premsa gràfica al 
costat nostre. "Home, és que això és Pa-
lau-solità i Plegamans, noi, i estem parlant 
d'hoquei".

Generali HC Palau   7
Laura Vicente, Berta Busquets, Laura Puigdue-
ta, Aina Florenza, Carla Fontdegloria,  – cinc 
inicial – Vanessa García, Paula Ferrón, Mariona 
Colomer, Julia Vilarrasa, Esther Nadal

CP Manlleu   5
Uxue Otegui, Laura Barcons, Ona Castellví, 
Elisabet Gurri, María Díez  – cinc inicial – 
Maria Ballesta, Nara López, Raquel Bernadas, 
Anna Casaramona.

Gols: 1-0, Laura Barcons; 1-1, Laura Puigdue-
ta; 2-1, Paula Ferrón; 3-1, Paula Ferron; 3-2, 
Raquel Bernades; 4-2, Carla Fontdegloria; 
5-2, Laura Puigdueta; 5-3, Anna Casaramona; 
6-3, Laura Puigdueta; 6-4, Anna Casaramona; 
7-4, Vanessa García; 7-5, Anna Casaramona

L'HC Palau va guanyar el 
segon títol d'OKLligaF en 
derrotar al CP Manlleu en el 
darrer partit de la temporada

Les groc-i-negres van saber 
reaccionar al gol inicial de 
les osonenques i van 
portar al deliri al pavelló

Adéu a Esther Nadal
Durant les celebracions, mentre corria 
el cava per la pista del Maria Víctor, i va 
haver-hi temps per fer un petit home-
natge a Esther Nadal, la jugadora del 
Generalli HC Palau que ha decidit pen-
jar els patins aquesta temporada. Pro-
cedent del Voltrega, Nadal va arribar al 
club groc-i-negre fa tres temporades, 
just després de guanyar el primer títol 
d'OKLligaF. Ara marxa com a campio-
na amb la satisfacció d'haver complert 
l'objectiu pel qual se la va fitxar. 
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Plou i fa sol, aquesta primavera hem tingut un temps 
molt variable. A Residencial Palau hem seguit, com la 
primavera, amb un conjunt molt variat d'activitats i 
aprofitant totes les ocasions per gaudir plegats. Durant 
aquest temps hem fet moltes coses. Viure a Residencial 
Palau és estar immers en múltiples activitats. No tenim 
temps d'avorrir-nos!
 Tenim cada quinze dies una cita amb Ràdio 
Palau. A aquestes trobades els nostres residents tenen 
l'oportunitat de compartir experiències i saviesa amb 
tota l'audiència de Ràdio Palau. En aquesta ocasió, coin-
cidint amb el primer de maig, Diada Internacional dels 

Treballadors, vam parlar del treball de com han evolu-
cionat les condicions laborals amb el pas del temps, i 
els diferents treballs realitzats durant la vida laboral. En 
quinze dies tornem a col·laborar amb Ràdio Palau.
 Des d'aquí volem agrair als organitzadors del 
Dinar de la Gent Gran de Palau-Solità i Plegamans. Vam 
gaudir d'un excel·lent dinar compartit amb familiars i 
amics.I tot i que aquesta primavera s'ha presentat molt 
variada, ja comencem a sentir l'arribada de l'estiu. A Re-
sidencial Palau ja hem iniciat la preparació de la rebuda 
de la nova estació. En el Taller de Treballs Manuals ja 
estem preparant la nova decoració per l'estiu.

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

A Residencial Palau vivim la vida intensament

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

PloU I fA Sol...

ACTUALITAT RESIDENCIAL PALAU

juny 2019juny 2019

iván López.- 10 segons per acabar el par-
tit. Gisela Abril, amb el  13 a l'esquena, es 
disposava a llençar els dos tirs lliures més 
decisius de tota la temporada. La pilota va 
entrar els dos cops i l’equip Junior feme-
ní de l'ACB Palau va aconseguir guanyar 
d’un punt després d'anar per darrere del 
marcador durant gran part del partit. 
 La concentració i els nervis de les juga-
dores ja estaven presents a l’escalfament. 
Amb unes samarretes especials per l’oca-
sió, amb un missatge motivador, “el pri-
mer pas per triomfar és creure que pots 
fer-ho”, les jugadores van entrar a pista 
per viure i jugar aquest partit com si fos 
l’últim de les seves vides. Si guanyaven, 
serien el segon equip, com el Mini aques-
ta temporada, a la història del club en 
guanyar dues lligues consecutives.
 El partit va tenir un primer quart ajustat, 
amb un marcador de 8 a 6 a favor de les 
nostres noies. Aquest resultat demostrava 
que no seria un partit fàcil contra les últi-
mes de la classificació. En els següents 
10 minuts les noies del Social Terrassa 
van plantar cara i van fer trontollar l'ànim 
de les palauenques, que van estar 8 mi-
nuts sense encistellar.
  Al descans, amb un marcador 13-19 en 
contra i els ànims per terra, les jugadores 
havien de superar-se i demostrar el seu 

millor joc. A la tornada del descans van 
aconseguir guanyar el tercer quart (15-12) 
i reduir encara més les distàncies. Estaven 
a 3 punts de les rivals. L’última part va ser 
èpica. En poc minuts l'equip visitant va 
allunyar-se i es va col·locar amb 34-38 al 
marcador. L’ACB Palau aconseguia faltes 
a favor però errava els tirs lliures, només 
en van encistellar 5 de 10. L’últim encis-
tellat, però, va ser el del número 13, el de 
la bona sort, el de la segona lliga conse-
cutiva i que va fer esclatar a l’afició i a la 
banqueta. 
 Amb el clàxon final els plors que eren 
de ràbia quan faltaven dos minuts es van 
convertir en llàgrimes d’emoció i d’alegria. 
Les abraçades entre elles demostraven 
que si un equip juga unit, pot aconse-
guir qualsevol cosa. L’afició, que no havia 
deixat d’animar, ni als moments més difí-
cils, van esclatar d’alegria i els càntics de 
“Campiones, campiones!” van ressonar 
per tota la pista semicoberta. 

moNTSe felIU, PReSIDeNTA De l’Acb PAlAU 
Després de renovar el passat mes de 
març la seva junta directiva, l’ACB Palau 
modifica la seva pròxima junta. La modi-
ficació més destacada que es pot trobar 
en aquesta reestructuració és el canvi de 
president. Francisco Serna ja no serà el 
responsable de dirigir el club la tempora-
da vinent. Així doncs, Montse Feliu, la que 
seria secretaria, ocuparà el càrrec vacant, 
convertint-se així en la primera dona pre-
sidenta del club de bàsquet palauenc.
 Feta aquesta modificació, la junta en-
trant queda composta per Esteban Ra-
badán com a vicepresident, Joan Floriach 
com a secretari, Antonio Sánchez com a 
tresorer, José Bota com a vocal i Montse 
Feliu com a presidenta.
 Els nous responsables de l’ACB Palau 
es posaran al cap del club a partir de ju-
liol, mes en el qual l’actual junta acabarà 
el seu mandat tal com es va decidir en la 
darrera assemblea del club.

Unes 110 persones van bellugar el cos 
al ritme de músiques conegudes i durant 
poc més d’una hora durant la concentra-
ció que es va celebrar el 14 de maig amb 
motiu de les jornades esportives de la 
Gent Gran. Els lemes d’aquestes jornades 
van ser “Connecta’t amb alegria, Allibera 

les teves emocions i Connecta’t amb la 
força de la vida”. Les jornades també van 
comptar amb la presència de la regidora 
de Serveis Socials, Luisa Fernández, i el 
regidor d’Esports, Miquel Rovira, aquest 
últim fent la cloenda va aprofitar per aco-
miadar-se.

Una lliga en 10 segons
BÀSQUET

Les noies del Junior de l'ACB Palau van esclatar d'emoció en acabar el partit.

El Junior Femení de l'ACB 
Palau s'endú la Lliga amb 
un darrer partit d'infart. Els 
nervis i la pressió van impe-
dir a les palauenques jugar 
al seu millor nivell i van patir 
fins al final davant el cuer

Més de cent avis a tot ritme
JORNADES ESPORTIVES PER LA GENT GRAN
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La palauenca Anna Serra s'ha proclamat campiona de lliga de 
Primera Divisió Catalana de voleibol, en categoria cadet femeni-
na, amb l'AEC Vallbona Granollers, equip en el qual juga des de 
fa quatre temporades. Serra disputarà ara amb l'equip vallesà el 
Campionat d'Espanya, que es celebrarà a Almeria del 12 al 16 
de juny. En aquest campionat s'hi trobaran també dos equips 
catalans més, el Barça CVB i el DSV CV Sant Cugat. Es dóna 
el cas que aquest mateix equip de l'AEC Vallbona va quedar 
tercer del campionat espanyol ara fa tres anys, també amb la 
jugadora palauenca, que juga de central, a les seves files.

El dissabte 4 de maig 
es va celebrar a Gua-
dalajara el campionat 
d'Espanya de MMA 
(Mixed Martial Arts), on 
i participaven lluitadors 
de casa nostra dins de 
la selecció catalana, que 
era el primer cop que es 
presentava en aquest 
campionat. D'una ban-
da, Julio Arteaga (a la 
foto entre Liam Arjona i 
el preparador Jesús Ar-
jona) va arribar a la final 
de la seva categoria, sè-
nior masculí de 70,3 kg, 
però va perdre davant del valencià Josep Martí, quedant així 
en segon lloc. Per la seva banda, Liam Arjona, un altre lluitador 
palauenc, va perdre el seu combat amb Enrique Hecher Tri-
campeon d'Espanya, bronze en el darrer mundial, pels punts, 
després d'un combat molt igualat. En aquest cas la categoria 
és la sènior de 65,8 kg.

La palauenca Anna Serra, 
campiona de la Lliga catalana

Debut en el campionat 
d'Espanya de MMA

VOLEIBOL ARTS MARCIALS

Des de Podemos Palau-solità i Plegamans volem 
agrair a les  319  persones que han confiat en el  
nostre projecte. Han estat dies de molta feina però 
amb dedicació i esforç hem aconseguit presentar-
nos a unes eleccions municipals. 
 
Conciliar  la campanya electoral  amb la vida labo-
ral i personal no ha estat gens fàcil, però gràcies a    
l’esforç i la il·lusió hem fet el primer pas. 
 
Podemos Palau-solità i Plegamans ha arribat  
per quedar-se i treballar per les nostres veïnes i 
veïns.  
 

Perquè ara i aquí,  la història l’escrius tu. 
 
 
 
 

 

podemosplegamans@gmail.com 
https://www.facebook.com/PodemPalau/ 

699 701 552 
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PLAÇES DE PÀRQUING EN LLOGUER A LA SA-
GRERA. Informació: 687 244 232

SE OFRECE sra para cuidar ancianos o ni-
ños por horas y fines de semana. Tel. 633 
729 324 Isabel
S’ OFEREIX sra per cosir a casa a ma. Tel. 
93 864 81 72 Assunció
SE OFRECE sra. para limpieza del hogar o 
servicio doméstico por horas. Tel.643 503 
961 - 619 076 503 Tania
SE OFRECE chica para cuidado de perso-
nas mayores o niños por horas o como 
interna. Disponibilidad total. Tlf. 698 50 
90 25
SE OFRECE sra con referencias para limpie-
zas o plancha. Disponibilidad por horas. 

Tel. 602 108 622 Josefina 
SRA DE PALAU SE OFRECE para cuidar pe-
rros en su casa o sacarlos a pasear. Bue-
nas referencias y precios económicos. Tel 
652 88 51 56
SE OFRECE sra. para cuidado de personas 
mayores por horas o interna. Tel. 722 676 
466 Conchi
SE OFRECE chico como pintor o peon de 
obra con disponibilidad. Tel. 747 856 487
SE OFRECE Auxiliar de servicios con expe-
riencia en: Conserjería, Limpiezas, Por-
tería, Recepción y Control de accesos, 
Cuidados y apoyo a la tercera edad. Fran
SE OFRECE Sra. para limpiezas. Disponibili-
dad total. Tel. 603 82 07 10
SE OFRECE sra. para limpieza o cuidado de 
personas mayores. Disponibilidad maña-
nas o noches. Tel. 697 264 921 Sonia
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores, con experiencia, o también para 
limpieza. Vehículo propio. Claudia. 635 
938 241
SE OFRECE Sra para cuidado de personas 
mayores por las noches, con experiencia. 
Pepita. 619 62 29 59
SE OFRECE Sra para cuidado de ancianos. 
Disponible incluso sábados. 633 468 268 
Estrella.
SE OFRECE Sra con experiencia para cui-
dado de personas mayores o limpieza por 
horas. 688 406 909 Mariana
SE OFRECE Sra para limpieza por horas. 
603 82 07 10
SE OFRECE Sra. auxiliar de geriatría, para 
cuidado de personas mayores. Turno de 
noche. 660 910 160 Sonia.
BUSCO TRABAJO para cuidar ancianos o 
niños por horas, o para limpieza en casa. 
612 478 985. Soila
SE OFRECE Sra. para tareas de limpieza en 
el hogar. 667 256 234. Galina
SE OFRECE chica para cuidar personas 
mayores o niños o para limpieza del ho-
gar. Puede ser interna o externa, o por 
hortas. Disposición inmediata. 602 418 
416 Marta Leiva
SE OFRECE Sra. de interna para cuidar per-
sonas mayores, con experiencia y referen-
cias. 626 508 894 Dackmar
BUSCO TRABAJO para los fines de sema-
na, para jardinería o ayudante de paleta, 
o también como conductor. 671 30 38 38 
Víctor Manuel.
S'OFEREIX Sra per netejar i planxar, amb 
referències. 662 14 83 96
SE OFRECE Sra.  de Palau para cuidar o pa-
sear a tus mascotas. Buenas referencias
Tel. 652 88 51 56
SE OFRECE chica de 28 años, uruguaya, 

para limpiezas por horas, para ayudante 
de cocina o para cuidar ancianos en Pa-
lau. Maria. 631988737.
SE OFRECE pareja venezolana, sin hijos, 
para mantenimiento, ayuda doméstica 
o cuidado de mayores, a cambio de vi-
vienda, y apoyo económico. Somos hon-
rados, trabajadores, responsables y con 
amplias referencias. César 663 63 18 98
SE OFRECE Sra para hacer limpieza en 
casa o cuidar niños y adultos. Por horas, 
mañana o tarde. 631 70 09 87 Ana Ideth
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar o 
para el cuidado de personas mayores. 
688 406 909 Mariana.
ESTUDIANT de 4t d'ESO amb bon expe-
dient s'ofereix per donar classes de repàs 
(10 € - hora) a alumnes de primària i ESO. 
605 75 00 15. Maria

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

IMMOBILIÀRIS

OCUPACIÓ

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

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

ES VEN
CITROEN SAXO. ANY 2000 

Gasolina. 110.000 quilòmetres, 900 €
660 645 571

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

SE TRASPASA 
TIENDA DE ROPA EN FUNCIONAMIENTO. 

Zona comercial
Información 647413 244

VARIS

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

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

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

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

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

Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un Whatsup al telèfon 
629 262 682 o bé deixeu 
l'escrit en la bústia de 

Llenceria Selmy, C/Camí Reial,162. 

juny 2019juny 2019

#cireresdecaldes 
www.visiteucaldes.cat

del 6 de juny
al 6 de juliol
de 2019

XVI Jornades
Gastronòmiques
de les cireres de  
caldes de montbui

 museuthermalia.caldesdemontbui
 @thermaliaCALDES
 museuthermalia
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PISO EN VENTA. Situado en la calle 
Sant Miquel, 40 (en el centro del 
pueblo). Es un cuarto sin ascen-
sor. 160.000€  Tel. 649 413 931 
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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!


