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

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

J. Beatobe:  C/Anselm Clavé, 1 -  938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 649 830
D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 -- 938 644 896 
N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649 680
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046
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Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Assemblea Nacional Catalana 28

Iurisbarna  17 Restauració Milord Restaurant 23
Torra Argemi 25 Masia Julia 23

Ajuntaments Ajuntament de Psip 36 Bar l'Esbarjo 23
Arquitectes Jordi Payola - Arquitectura 17 Masia Can Riera 25
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 17 Bar Oliva 25
Automòvil MyCar BCN 5 Restaurante Pekin 25

Auto taller Taher 27 Avui cuinem nosaltres 25
Construcció Construcciones Gutiérrez 13 Salut Aten Palau 3

Sánchez Pinturas 27 Centre Fisioterapia Palau 11
Marbres Aguilar 27 Clinica Dental Valloc 11
Materiales Martínez 40 Centre Podològic Solita 11

Decoració Acorama 3 Roque Lucas Sanchez 11
Entitats Associació de Comerciants 6 Menja Sa 23
Esports Padeluxe 3 Residencial Palau 38

Club Tenis Santa Magdalena 29 Dental Duarte 40
Estètica Bosa 1 Centro Odontologic Palau 40

Naturhouse 3 Serveis tècnics Gippsa Informatica 3
Nua 3 Guber Catalunya Serveis 3

Gestories Palau Assessors 17 E. Arbo Climatizaciones 13
Gestoria Monmar 17 Electricitat Masó 13
Ruisan Assessors 17 Marès Instl·lacions 27
Assesoria Gestoria Palau S.L 17 Fumirrat Servicios 2005 27

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Vallas PVC (Cayfi) 27
Finques Palau 17 Tecni servei Palau 27
Juani Baeza 25 Antenes Palau 29

Moda Selmy 2 MRW 40
Papereria Jorbachs 13 Taxis Taxi Palau - J.M Aguilar 25
Partits polítics PSC PALAU 8 Trans-Radio Taxis 25

ERC 10 Taxi - X. Caparrós 25
JxPsiP 16 Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

ACTIVACIÓ CEL·LULAR NATURAL 
NOVA TÈCNICA DE REJOVENIMENT FACIAL, 

CORPORAL I CAPIL·LAR. 
NATURAL I NO INVASIU 

ARRUGUES, ACNE, FLÀCCIDES, VERMELLÓS, 
COUPEROSI, CAPIL·LARS 

CAIGUDA DEL CABELL, CEL·LULITIS 
ACTIVA LES TEVES CÈL·LULES

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

CAMÍ REIAL, 106 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  93 864 55 51 / 696 22 92 80

L’ESTIU SE’N VA I ES QUEDEN 
ELS QUILOS DE MÉS...?

Professores llicenciades en Belles Arts.
Es pot incorporar en qualsevol moment. 

No requereix coneixements previs. 
Matrícula lliure, preu econòmic i atenció 

personalitzada.

TALLERS
RESTAURACIÓ DE MOBLES

Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets • 
ferro • sabons

93 864 46 722

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

v[Al costat parada Can Cortés]

Més Informarció de cursos i tallers:

E@ acorama19@hotmail.comacorama.acoramascp

www.acorama.es

Botiga d’objecte
s de regal

Acorama
botiga  taller

Selmy
vesteix el teu interior

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

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

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

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

MATRÍCULA OBERTA

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

som esPecialistes en 

neteJar
PressuPost sense comPromÍs

CLASSES DE PÀDEL

Escola de nens/es
de 6 a 13 anys (preus especials)

Ubicació
Club Tennis Palau

Informació
Dani Luque: 620 863 629

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

EL TALLER 
DE LES ARTS

CURS D’ESCULTURA

Inici a partir d’octubre
Places limitades

a Palau-solità i Plegamans

Informació i inscripcions:
Mercè - 603 530 303

PRESENTA
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FàcilNormalDifícil

10 anunciants de l'informatiu

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES
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10 ANUNCIANTS DEL PALAU INFORMATIU
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NATURHOUSE
JORBACHS
FISIOTERAPIAPALAU
JORDIPAYOLA
GESTORIAMONMAR
MASIAJULIA
LESBARJO
TAHERAUTOMOCIO
MRW
DENTALDUARTE

 dificultad (4)          © 2020 olesur.com     

LA SOPA
Naturhouse, Jorbachs, 
FisioterapiaPalau, JordiPayola, 
GestoriaMonmar, MasiaJulia, 
lEsbarjo, TaherAutomocio, 
MRW, DentalDuarte.

736
45

724
476

92685
859

745
65

138

451723869
682149573
379685124
534897612
927461385
168532947
743916258
896254731
215378496

Dificultat: Baixa
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3
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25
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73

7239
7

1843

796548321
213679854
854312967
129734586
538961472
647825139
471253698
382496715
965187243

Dificultat: Mitjana

8452
37

683
957

26
749

852
15

6418

846513927
293847651
571629834
957461283
324798165
618235749
185372496
439186572
762954318

Dificultat: Alta

19.200 €

Citroen C3 1.2 Pure Tech
17.000 km gasolina

2019 82

5 places manual

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

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

www.mycarbcn.com

6.900 €

11.600 €

Smart Roadster 60
109.000 km gasolina

2004 82

2 places automàtic

Peugeot 407 Coupe Pack 2.0 HDI
115.600 km dièsel

2011 163

4 places manual

19.200 €

Peugeot Boxer 335 L2 H2
38.000 km dièsel

2017 130

3 places manual

17.300

VW Polo United 1.4 TDI
147.151 km dièsel

2009 70

5 places manual

Jeep Cherokee Sport 3P 2.5TD
127.256 km dièsel

1998 115

5 places manual

19.200 €

Citroen Berlingo Multispace
84.500 km dièsel

2013 90

5 places manual

9.900 €

Opel Corsa Selective 1.4 5P
70.000 km gasolina

2016 90

5 places manual

C4 Grand Picasso 1.6 HDI Exclusive
169.000 km dièsel

2007 110

7 places automàtic

Financiació 
a mida

Valorem el 
seu vehicle

4.900 € 7.900 €

7.900 € 3.900 € 4.900 €
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El conte dels comptes 
dels reis (I)
Hi havia una vegada, en un país molt llunyà i en un temps 
molt remot, un rei estimat i respectat pels seus súbdits. 
Sempre havia estat així des de temps immemorials, com 
la neu cau a l’hivern i el sol surt al matí.
 Com tots els reis, tenia un encàrrec de la seva família, 
de fet potser és l'única, o la principal feina d’un rei. Havia 
de cuidar la corona, prenent-la dels seus antecessors i 
passant-la en bon estat als seus hereus, i mentrestant, a 
gaudir d’una regalada vida. Aquestes són les preocupa-
cions dels llinatges de sang blava.
 Doncs bé, el nostre rei, perdó, volia dir el rei del nostre 
conte, feia la seva feina relativament bé, tenia el poble em-
badalit amb el seu caràcter afable i la seva aparent bonho-
mia.
 Vivia com un rei, menjava com un rei, bevia com un rei, 
navegava com un rei i les seves amants i concubines el 
feien cavalcar com un rei. Què més podia voler?
 Mentre treia llustre a la corona, un dia mirant-se al mirall 
va veure que o era petita o tenia el cap gros. I poc a poc, a 
força de donar-hi voltes, va anar encaparrant-se en què la 
corona era poca cosa, hi havia poc or, poques maragdes, 
els diamants eren petits. I els luxes dels que gaudia es 
quedaven curts per la seva ambició.
 El rei era, evidentment, cristià, de dinastia amb fort com-
promís i convicció cristiana. Els seus avantpassats havien 
lluitat sense descans i havien vessat molta sang (d’altri, 
és clar) per a defensar la puresa de la fe dels atacs dels 
seguidors d’Alà. Però potser pel seu caràcter conciliador i 
modern, ell va fer molta amistat, i també negocis, amb reis 
infidels, amb cabdills de la mitja lluna.
 I va ser llavors que va saber que els seus amics de 
l’Orient tenien uns pous d’on sortia un líquid negre i espès 
que tan bé li aniria pel seu reialme. I així va ser que el rei va 
fer una gran funció durant molts anys fent portar aquesta 
mena d’oli. I ja sabeu que qui oli remena, els dits se n’un-
ta. Part d’aquestes grans quantitats d’or negre van passar 
a ser or groc per fer més i més gran la corona i calmar 
l’ambició del rei.
 Aquests reis amics que tenia el nostre rei, perdó, el rei 
del nostre conte, també volien fer pel seu país un camí de 
ferro, però com que no tenien savis en aquesta disciplina, 
el rei del nostre conte els va ajudar a fer-lo, a canvi de més 
or.
 Els orfebres més traçuts del reialme afegien a la corona 
l’or i les pedres precioses que el monarca els anava por-
tant sense descans. Però no donaven l’abast i mentres-
tant, el rei amagava l’or dins un rellotge de cucut en un 
país de muntanya.
(continuarà...)

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

Podeu enviar les vostres 
cartes a l’adreça de correu 
electrònic psipinfo@gmail.

com. La carta ha d’anar signada i amb el número DNI de la persona que 
l’envia. Les cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom 
i DNI d’un representant del grup, encara que el text el signi el col·lectiu. 
Si us plau, procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters, en cas 
contrari Palau Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes 
es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran 
traduïts. 
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Massa sexi pel meu cos!

El 18 de setembre
lʼAinet arriba a 
Palau-solità i Plegamans!

Vine a celebrar-ho al teu comerç el 18 de 
setembre a la tarda i el 19 al matí.
Hi trobaràs animació itinerant, 
promocions i et regalarem la bossa 
reutilitzable de lʼAinet!!

Tʼhi esperem
El dia 18 a la tarda i el 19 al matí!

Junts, donem vida
al comerç!

al nostre
comerç!

DONEM VIDA

Som-hi, som joves, guapos, 
sexis i immunes. Anem a ballar, 
a divertir-nos, a beure i potser 
a lligar. I si tanquen els bars o 
les discoteques, ens n'anem a 
un altre lloc, de botelló. Volem 
seguir de festa, que és el nostre 
dret i la nostra manera de viure.
 Després dormim a casa, i ens 
llevem a migdia per a dinar amb 
la família, amb els pares, ger-
mans i avis, perquè la ressaca 
obra la gana. Si ens cau una 
multa per no dur la mascareta, 
bé... la paguen els pares.
 Nosaltres som els millors i el 
que diuen a la tele no va amb 

nosaltres.
 M'agradaria que us imagi-
néssiu que per culpa vostra 
es posen malalts els vostres 
pares, germans o avis. Imagi-
neu-los a l'UCI, a punt de morir. 
Qui us pagarà les multes? Si us 
plau, en lloc de destruir el llegat 
dels vostres grans, contribuïu a 
construir un món millor. Se su-
posa que vosaltres sou el futur 
del món.
 Aquest bitxo dolent no distin-
geix ni edat, ni sexe, per molt 
sexis que sigueu.

Yolanda van Aarle

300 € per penjar una pancarta
La mateixa Esquerra Repu-
blicana i Junts per Palau que 
mantenen una pancarta rei-
vindicativa al balcó de l'ajun-
tament i que des de la Ge-
neralitat acusen el govern de 
Madrid d'abús de poder per 
voler inhabilitar al MHP Quim 
Torra per penjar una pancar-
ta al balcó de la Generalitat, a 
Palau sancionen amb 300 € a 
una associació de veïns preci-
sament per penjar una pancar-
ta reivindicativa reclamant més 
seguretat pel barri. 
 Si l'anterior equip de govern, 
interpretant el reglament de 
l'Ordenança de Civisme se-
gons els seus interessos com 
ha fet Esquerra, s'hagués de-
dicat a sancionar a tots aquells 
que penjaven llaços grocs, 
cartells, pintades i altres pan-
cartes reivindicatives, potser ja 
tindríem la biblioteca pagada, 
però com és evident, això no 
va anar així. 

 Ja tenim aquest cas insòlit 
en la història de Palau-solità i 
Plegamans en mans de l'ad-
vocat. Confiem que el senyor 
Oriol Lozano i el seu equip de 
govern s'hi repensin i aturin 
aquesta cacera de bruixes, no 
caiguin en la temptació fàcil de 
l'abús de poder i deixin d'uti-
litzar l'administració municipal 
per a castigar aquells que no 
pensen com ells.
 Utilitzar el poder per a silen-
ciar reivindicacions o els mit-
jans de comunicació desinfor-
mant per atiar la confrontació 
d'una part de veïns en contra 
d'altres, no és prudent. Els 
convidem un cop més , a re-
cuperar el sentit comú, arxivar 
i deixar sense efectes aques-
ta sanció i recuperar la via de 
diàleg que fins ara tant els cos-
ta practicar.

Medir Alfonso, president de 
l'AVV de Can Cortès
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psc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg

Setembre 2020 - Número 339
L’informatiu dels Palauencs

Caciquisme en estat pur: 
L’Ajuntament imposa, per resolució d’Alcaldia, una 
sanció de 300 euros per penjar una pancarta amb 
un reclam que no era del gust del govern d’ERC

Davant d’una decisió insòlita que atempta contra la llibertat 
d’expressió i el pluralisme polític, des del PSC Palau-solità i 
Plegamans exigim una rectificació pública per part del govern 
municipal així com que s’assumeixin responsabilitats per part de 
l’edil responsable de la decisió.

La constant apropiació de l’espai públic i de l’Ajuntament a la 
qual des d’ERC ens tenen acostumats, comença a ser més que 
preocupant. Durant els governs anteriors encapçalats per al PSC 
mai s’havia impedit, ni molt menys multat, qualsevol exercici de 
llibertat d’expressió, i més si s’havien produït des del respecte com 
és el cas de la pancarta reivindicativa objecte de la multa imposada 
recentment des d’Alcaldia a un veí del barri de Can Cortès. 

És inadmissible que qualsevol veí o veïna de la vila pugui ser multat 
per expressar una opinió o un reclam que no sigui del grat del grup 
de govern. Des del PSC defensem i treballarem per un Ajuntament 
de totes i tots que preservi les llibertats dels vilatans i vilatanes.

És inadmissible 

que qualsevol veí 

o veïna de la vila 

pugui ser multat 

per expressar 

una opinió o un 

reclam que no 

sigui del grat del 

govern municipal

“

PANCARTA QUE NO AGRADI 

AL GOVERN MUNICIPAL
= MULTA 300€

CATEQUESÍ PARRÒQUIA DE SANT GENÍS

Inscripcions a Catequesi 
Curs 2020-2021.

Església:  Plaça Sant Genís, 3. 
Horari inscripcions: De 11 a 12 h.

 Inici curs Catequesi de Comunió.....: 3 d’Octubre 2020.

Inscripcions Catequesi Comunió 
* Dissabtes 19 i 26 de setembre

Les inscripcions a Catequesi per a qualsevol
infant són a partir de tercer curs de Primària.

CATEQUESÍ PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE PALAU-SOLITÀ

Inscripcions a Catequesi
Curs 2020-2021.

Rectoria:  Plaça Santa Maria, 3. 
Horari inscripcions: De 17 a 19 h.

Inici curs Catequesi de Confirmació: 2 d’ Octubre 2020.

 Inici curs Catequesi de Comunió.....: 16 d’Octubre 2020.

Inscripcions Catequesi Comunió i Confirmació 

* 22, 23 i 24  Setembre, per a noves inscripcions

(1er Curs) de Comunió i pels dos cursos de
Confirmació.
Les inscripcions a Catequesi per a qualsevol
infant són a partir de tercer curs de Primària.

Se suspenen les Nits Musicals
Els Amics de la Música Clàssi-
ca de Palau-solità i Plegamans 
informen que a causa de la si-
tuació actual motivada pel co-
ronavirus, ens veiem obligats a 
suspendre els concerts previs-
tos en les XLVII Nits Musicals a 

Santa Maria de Palau-solità. 
 Esperem poder tornar a l'ac-
tivitat tan aviat com millori l'es-
mentada situació.

Junta dels Amics de la Mú-
sica Clàssica de PsiP

Només un festival d'oci alternatiu? 

Anul·lada la trobada gegantera

La renovació del conveni entre 
l'Ajuntament i l'Associació Fan-
con, el Festival d’Oci Alternatiu, 
és una excel·lent notícia per a 
l'esdevenir de l'activitat cultural 
al nostre poble. 
 Haig de manifestar la meva 
absoluta ignorància en l'àmbit 
de la mena d'activitats que es 
desenvolupen en el Festival. 
Això no és obstacle per a no 
adonar-me de la importància 
d'un esdeveniment que és ca-
paç d'aplegar en un cap de 
setmana prop de 9.000 perso-
nes. Estarem d'acord que un 
municipi que no arriba als quin-
ze mil habitants empadronats 
no pot generar aquest trànsit 
de visitants i per tant, la major 
part vénen expressament de 
fora per a participar i gaudir del 
FANCON.
 Rellegir la crònica del Palau 
Informatiu sobre l'edició del 
2019 amb el títol de FESTI-
VAL D'OCI ALTERNATIU, EL 
FANCON ÉS FA GRAN, m'ha 
fet reflexionar en què, tant els 
organitzadors com els ges-
tors municipals, haurien de 
començar a pensar també en 
GRAN. 
 Tots som capaços d'iden-
tificar esdeveniments de re-
ferència, que són reconeguts a 

Catalunya i internacionalment, 
amb poblacions com Berga, 
Esparreguera, Tàrrega, Vic, 
Sitges, Olesa de Montserrat, 
Valls, etc. Estic parlant de la 
Patum, La Passió, La Fira de 
Teatre, El Mercat de música 
viva, La Calçotada, Festival In-
ternacional de Cinema Fantàs-
tic, etc. 
 I pensar en GRAN vol dir 
apostar decididament pel Fes-
tival, fer una ambiciosa cam-
panya de promoció i publicitat 
aprofitant per a potenciar el tu-
risme al poble, organitzar una 
acció conjunta amb els nostres 
restauradors locals. Tot plegat 
per posicionar FANCON com 
el gran Festival de Catalunya 
en el seu gènere i situar a PsiP 
en el radar dels prestigiosos 
esdeveniments culturals del 
país. 
 Òbviament, tot això de cara 
ja a l'edició del 2021, amb per-
mís del Coronavirus. Temps 
pel davant hi ha per a dissen-
yar una estratègia i destinar, 
si escau, més recursos. L'oci 
alternatiu també forma part 
d'aquesta República Catalana 
a la qual molts aspirem el més 
aviat possible.
 

Antonio Izquierdo

L’Associació de Geganters i 
Grallers de Palau-solità i Ple-
gamans informa que a causa 
de la situació de la COVID-19 
queda anul·lada la XIV Trobada 
de Gegants que estava previs-
ta pel 27 de setembre d’en-
guany.
 Aquest any l’Associació fa 
els seus 25 anys i també es-
tava previst celebrar-ho dins el 
marc de la Trobada. 
 La Trobada de Geganters i 
Grallers de Palau-solità i Ple-
gamans se celebra cada 2 
anys i aplega totes les colles 
geganteres que han convidat 
als nostres gegants durant els 
darrers 2 anys, fent possible un 
intercanvi cultural i festiu.
 L’objectiu de l’entitat és 
participar en la difusió de la 
cultura popular tant al nostre 
poble com arreu de Catalunya 
i d’altres contrades si s’escau. 
Donar a conèixer la nostra ac-
tivitat i participar de la vida so-

cial de Palau, intentant arribar 
a tothom i fent que el públic 
no sigui només públic sinó que 
sigui part activa del nostre es-
pectacle.
 Un dels objectius que també 
està en les nostres intencions 
és donar a conèixer el poble 
de Palau-solità i Plegamans 
per allà on anem i que tothom 
conegui els nostres gegants i la 
llegenda que els acompanya.
 Ara com ara s’han suspès 
totes les activitats que teníem 
programades.
 Esperem poder celebrar amb 
tots vosaltres la XIV Trobada de 
Geganters i Grallers el setem-
bre de l’any 2021.
 Salut a tothom i molta fal·lera 
gegantera!!!

Quico Colindres
President de l’Associació de 

Geganters i Grallers de 
Palau-solità i Plegamans
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LA CONSULTA

El setembre sempre s’ha con-
siderat un mes per a tornar a 
recuperar les rutines diàries. 
Després d’una època estival 
que acostuma a estar farci-
da d’oci i en la que estirem 
els dies, és important prendre 
consciència que necessitem 
un període d’adaptació per a 
reprendre hàbits d’una manera 
saludable. I encara ho és més 
pels infants i adolescents.
 Des del CAP ens volem cen-
trar en dos conceptes clau a 
l’hora de recuperar aquestes 
rutines: higiene del son i ús 
responsable de les pantalles. 
 Quan dormim el cos desen-
volupa activitats importants pel 
seu funcionament i poder fer-
ho bé ens aporta beneficis en 
la nostra salut física, mental i 
emocional. Ens ajuda a produir 
massa muscular i contribueix 
al creixement;  incrementa la 
capacitat del sistema immu-

nitari per combatre les infec-
cions; potencia la capacitat de 
concentració, d'aprenentatge i 
de memòria.
 Per mantenir una bona quali-
tat del son es recomana: man-
tenir horaris regulars, fins i tot 
en caps de setmana; propiciar 
un ambient còmode tenint en 

compte llum (càlida, no blan-
ca), soroll i temperatura; així 
com establir hàbits relaxants 
abans d’anar al llit: lectura de 
contes i llibres, escoltar música 
suau... Evitarem l’activitat físi-
ca a últimes hores del dia, els 
àpats abundants i els aliments 
amb molt de sucre com la xo-

colata (per resultar estimulants 
del sistema nerviós). En cas de 
tenir dificultat per a dormir, limi-
tarem les migdiades. 
 L’ús de dispositius com mò-
bils, tauletes i ordinadors s’ha 
d’aturar entre una i dues hores 
abans d’anar a dormir (la llum 
blava que desprenen estimula 
el cervell i el manté en alerta). 
 Per poder crear un entorn 
responsable per l’ús d’aquests 
dispositius seria bo establir 
espais a casa lliures de pan-
talles i determinades regles, 
com per exemple no utilitzar el 
mòbil mentre mengeu; també, 
la quantitat d’hores que podeu 
fer-ne ús i controlar els contin-
guts que consumeixen infants i 
adolescents.
 I recordeu que sou el model 
per les vostres filles i fills, per 
tant, també heu d’incorporar 
tots aquests consells i recoma-
nacions en les vostres rutines. 

Recuperar rutines, també en temps de COVID

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

#FEMPALAU

SEU LOCAL

Carrer de Plegamans, 3B

palausolitaiplegamans@esquerra.cat

TOT ENLLESTIT PER INICIAR EL CURS ADAPTAT A LA NOVA NORMALITAT

ERCPsiP ERCpalau

El curs 2019-2020, com sabem, va ser accidentat. Per culpa de la COVID-19, 
el consistori vam haver d’afrontar una crisi que, afortunadament, vam poder 
resoldre amb el millor èxit possible. La no-presencialitat de l’educació ens 
va obligar a fer arribar un dispositiu i connexió a tothom qui ho necessités, 
fet aconseguit amb solvència les primeres setmanes de confinament.
Aquest curs 2020-2021 s’iniciarà, tanmateix, amb les incògnites 
que ens assaltaven al març resoltes. Els centres municipals tenen 
els espais suficients per garantir les mesures de seguretat i 
prevenció recomanables i disposen de plans de funcionament per a 
la “nova normalitat” i per a casos de detecció de possibles positius.
A més, enguany serà el primer any que els alumnes de primària de totes 
les escoles públiques del municipi gaudeixen de l’ajuda per als llibres 
i altres materials escolars que des de l’Ajuntament es proporciona. 
L’ajuda ha repercutit en 80€ per alumne, amb un total de 64.400€ 
invertits per a les famílies associades a les AFA del seu respectiu centre.
Amb tot, volem donar ànims a famílies, infants i adolescents. Aquest curs serà un curs atípic, un curs en què potser ens trobem que 
en una setmana ha canviat tot. Però, sobretot, serà un curs segur. I estem preparats per afrontar-lo. Bon curs 2020-2021 a tothom!   

Un estiu de #CULTURASEGURA

Oriol Lozano

@uri_roca

Jordi Plaza
@Jordipn

Eva Soler
@evacric

Patricia Freire
@PatryF74

Ignasi Fargas
@SerIgnasi

Sergi Plaza
@SergiP_palau

El grup municipalA Palau-solità i Plegamans la cultura no s’ha aturat. Hem 
pogut gaudir de diversos actes a la nostra vila. S’ha 
demostrat que la cultura és segura, que si les coses es fan 
bé, els riscos es minimitzen i podem gaudir d’actes culturals. 
Valorem molt positivament les mesures de seguretat preses, 
com la reserva d’entrades, control d’accés i un aforament 
limitat garantint mantenir les distàncies de seguretat. 
La transformació de la Festa Major en una programació 
estival ha permès mantenir actuacions ja programades 
canviant el dia, alhora que s’han pogut programar algunes 
de les actuacions sorgides dels processos participatius. 

ERC valora molt positivament tant la rebuda per part de la ciutadania dels espectacles 
programats com la forma en que els veïns i veïnes han participat d’aquests actes. Sempre 
respectant les normes de seguretat establertes i amb ganes de gaudir de la cultura d’una forma 
segura. Ha quedat demostrat que la cultura és segura. Des d’ERC recolzem

Aprovat el nou pla d’igualtat intern de l’Ajuntament

L’últim ple abans de l’estiu va donar llum verda al nou pla d’igualtat intern, una votació que va comptar amb el vot favorable 
de tots els partits polítics representats al consistori. Definim un Pla d’Igualtat com el document que agrupa un conjunt de 
mesures ordenades, prioritzades i calendaritzades amb l’objectiu de perseguir l’equitat de gènere en l’organització interna. 

Aquest document permet a l’Ajuntament detectar les desigualtats i discriminacions presents o futures, i s’estableix una estratègia per fer-hi 
front. El Pla està dividit en vuit apartats per permetre abordar d’una forma més precisa cadascun dels àmbits. En la seva intervenció en la 
sessió plenària, la regidora d’Acció Social, Igualtat, Feminisme i polítiques LGTBIQ+ Patricia Freire va destacar que “això ha de ser un Pla viu 
i treballat, que millori i que el pròxim que és el del 2022 tinguem negatiu el mínim fins que un dia puguem arribar a la igualtat efectiva 
de gènere sense haver de fer més plans, aquest és l’objectiu del govern”.

i recolzarem la cultura fent possible que aquesta arribi al màxim 
de persones possible i donant suport a un sector en greu risc.
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Quant de temps fa que és 
de Protecció Civil de Pa-
lau-solità i Plegamans (PC-
PsiP)?
L'agrupació la vaig crear jo, el 
març del 1999. Jo era director 
de la Creu Roja a Palau. En 
aquella època es va posar de 
moda que tots els pobles tin-
guessin voluntaris de protecció 
civil i ens ho van proposar des 
de l'Ajuntament. Llavors gover-
nava Teresa Padrós.

Quina és la funció del cos?
Donar suport a la Policia Lo-
cal en temes de seguretat en 
esdeveniments, control de fes-
tes, suport en emergències. En 
tot allò que la Policia Local pu-
gui acceptar un cop de mà ex-
tra, nosaltres l'hi podem donar.

Com es decideixen les si-
tuacions on intervenen?
En el nostre cas, com que jo 
provenia de Creu Roja, la ma-
joria de gent que va anar en-
trant venia del món sanitari i de 
l'emergència, i per això podem 
actuar en accidents de trànsit 
o en incendis. A banda, hem 
fet cursos de control d'incen-
dis, de rescat de muntanya i de 
gestió d'emergències. Per això 
podem ajudar també en casos 
així.

Quines són les actuacions 
més difícils que recorda?
Sobretot els grans incendis 
forestals. Nosaltres hem sortit 
fora. Hem donat assistència 
als incendis de Sant Llorenç 
de Munt, el 2005, i als de l'Em-
pordà, el 2012. Ens vam posar 
a disposició dels bombers i la 
veritat és que van quedar molt 
satisfets amb la nostra feina.

Quants voluntaris hi ha ac-
tualment a PC-PsiP?
Amb el nou govern hem apos-
tat per reforçar la imatge de PC 
però sent molt legalistes. Això 
afecta els voluntaris, que han 
de passar un procés d'apre-
nentatge, i l'Ajuntament no els 
reconeix fins que passin un 
curs bàsic de PC. Ara tenim 11 
persones que volen formar part 
de PC, però voluntaris reco-
neguts com a tal només som 
tres. Esperem poder fer forma-
ció de 5 d'aquestes persones 
al setembre i tenir a finals d'any 
8 voluntaris operatius.

Què s'ha de fer per a ser vo-
luntari?
La llei obliga a ser major de 18 
i menor de 65 anys. No tenir 
antecedents i fer la formació 
bàsica de PC. 

Quina és la part més pesa-
da de la seva tasca? 

La relació política. Si al polític li 
agrada el que fas és tot perfec-
te. Ara, si li és igual el que fas 
et posa pals a les rodes o sim-
plement no et dóna recursos.

I la més agraïda?
Primer, la satisfacció personal 
de saber que has ajudat la co-
munitat, i segon, l'agraïment 
de la gent. Vam tenir un cas 
que vam ajudar un nen que 
s'havia clavat el mànec de la 
bici en caure. El vam atendre 
i fer la primera cura fins que 
va arribar l'ambulància. Mesos 
més tard, durant la cavalcada 
de reis, se'm va acostar una 
dona, em va preguntar el nom, 
em va abraçar i em va donar 
les gràcies. Era la mare del 
nen.

Acaben de  signar un nou 
conveni i han rebut un  ve-
hicle  nou. Necessiten més 
recursos?
És evident que com més re-
cursos tens més pots treballar. 
Després d'uns anys difícils, jo 

ara penso que tornem a co-
mençar amb aquest nou equip 
de govern, ara hem de demos-
trar el que valem, el que som i 
que vagin entrant els recursos.

Està satisfet amb el nou 
conveni?
Sí. El primer que em va agradar 
és que els responsables polí-
tics es van fer a un costat i van 
deixar la negociació en mans 
de la gerència. Això va facilitar 
molt arribar a un acord.

Què tal és la relació amb la 
Policia Local?
Sempre ha estat molt bona. 

I la ciutadania, coneix PC? 
Sap que existeix i el que fa?
A Palau hi ha 1.500 o 2.000 
persones que són les que sur-
ten al carrer, a les colles, a les 
associacions. Aquesta gent sí 
que ens coneix. Però els que 
tenen Palau només com a dor-
mitori, no, no saben que exis-
tim, ni què fem, a no ser que 
tinguin una emergència.

pep puig

DANI RUIZ - PRESIDENT DE PROTECCIÓ CIVIL DE PSIP

En Dani Ruiz (Sabadell, 21/02/1977) es defineix com un malalt 
del voluntariat. Va arribar a PsiP amb set anys, i ja llavors 
va començar a col·laborar amb l'ADF, ajudant a apagar in-
cendis. Com a president de l'Agrupació de Protecció Civil de 
PsiP, acaba de signar un nou conveni amb l'Ajuntament. Obre 
una nova etapa després d'uns anys complicats.

"El més agraït 
d'aquesta tasca és 
la satisfacció 
d'ajudar la gent"

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

     

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

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com
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L'alternativa d'oci que l'Ajunta-
ment de PsiP ha plantejat com 
a succedani de la Festa Major 
s'ha saldat amb relatiu èxit. Si 
partim del fet que l'esperit de 
l'FM es perd en el moment en 
què no es concentra la festa en 
4 dies, i del fet que aquest estiu 
tot ha estat condicionat pel ma-
leït virus, es pot concloure que 
'Aquest Estiu, Cultura Segura' 
ha ajudat molts palauencs a su-
perar un agost estrany.
 Tot i tractar-se d'espectacles 
gratuïts, l'Ajuntament va habi-
litar un sistema d'entrades per 
a garantir el control de l'afora-
ment i la identificació de les per-
sones en cas de possibles con-
tagis. La plataforma escollida va 
ser la de l'empresa Kobbin, ha-
bitual en el circuit de concerts i 
teatres de Catalunya. El sistema 
permet un control rigorós dels 
aforaments, però obliga als 
usuaris a un procés de registre 

potser massa complicat per a 
segons quins perfils d'edat.
 Tots els espectacles, excepte 
el de Can Falguera i el vermut a 
la pista coberta, van exhaurir les 
entrades de l'aforament contro-
lat. A l'hora de la veritat, però, 
no tothom que havia demanat 
una entrada va anar a gaudir de 
l'espectacle, i en gairebé tots hi 
van quedar cadires buides. El 
fet que fossin espectacles en 
recintes oberts i a l'aire lliure va 
facilitar que molta gent sense 
entrada els pogués veure fora 
del perímetre de l'aforament.
 El grup Rivolta va obrir aquest 
cicle estiuenc, el diumenge 9, a 
les pistes de Can Falguera. Van 
fer un repàs de cançons clàssi-
ques italianes davant de les 120 
persones que van assistir a l'es-
pai, condicionat per a acollir-ne 
200.

Música segura 
per a un agost 
estrany

ELS CONCERTS ALTERNATIUS A LA FM

Els públic de la plaça Mercè Rodoreda

The Black Barbies sota el lledoner Els Pony Pisador van animar el públic de la Porxada

Concert a les pistes de Can Falguera Els Rivolta, música italiana

Neus Mar i els seus músics

pASSA A LA pÀgiNA 16
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RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50

VISITES 
CONCERTADES

PeNal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

CiVil
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

MediaCiÓ

HiPOteCari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

 Dijous 13, va ser el torn del 
jazz, en el que va ser probable-
ment la més vistosa de totes les 
actuacions. The Black Barbies 
va actuar a la plaça del Lledo-
ner amb tot l'aforament (100) 
ple i molta gent seguint el con-
cert des de fora del perímetre.
 La cançó mediterrània de 
Neus Mar va sonar dilluns 17 a 
la plaça Mercè Rodoreda. L'es-
pai estava també gairebé ple, 
amb només 12 cadires buides, 
de les 150 instal·lades. Com-
pensava la gent que va seguir 
l'espectacle des dels balcons.
 El Pony Pisador va alegrar 
la nit del dimecres 19 d'agost. 
La música desenfada d'aquest 
grup barceloní va reunir oficial-
ment 175 persones a la Porxa-
da. Com en el cas de les hava-
neres de Neus Mar, l'expectació 
des de balcons i rodalia de la 
plaça va ser molt nombrosa.
 Menys gent, però no menys 
ritme van tenir el vermut amb 
Xarop de Canya i l'espectacle 
infantil amb Xiula. Els dos es-
pectacles es van fer a la pista 
coberta. El vermut de dissabte 
22 només va reunir un terç de 
l'aforament previst (54 perso-
nes). La calor (es va fer a les 
12 del migdia) potser va tenir 
a veure amb aquesta escassa 
convocatòria. Més cap al tard, 
a les 8 del vespre del dimecres 
26, els més menuts van gaudir 
de la marxa i el bon rotllo de 
Xiula, que va aplegar 170 per-
sones.

Espectacle infantil de Xiula a la pista coberta

Vermut amb Xarop de Canya

En un comunicat publicat el 
dissabte 22 d'agost, el PSC de 
PsiP instaba al govern munici-
pal a suspendre les activitats 
pendents del cicle Cultura Se-
gura. El motiu de la demanda 
socialista era els "darrers casos 
de Covid-19 coneguts a Palau, 
que han arribat a provocar el 
tancament d’establiments en 
els darrers dies". El mateix co-

municat apel·laba a la "recoma-
nació del Departament de Salut 
i del Ministeri de Sanitat de limi-
tar les trobades socials fora del 
grup de convivència estable i a 
un màxim de 10 persones".
 El Govern municipal no va 
atendre la petició del grup de 
l'oposició i va mantenir el calen-
dari, garantint els aforaments 
controlats i les mesures sani-

tàries i de control pertinents. 
L'Informatiu va fer una enques-
ta sobre el tema a través d'Ins-
tagram (@palauinformatiu). En 
les 24 hores que va durar la 
recollida de vots, van participar 
en un total de 229 seguidors. El 
resultat, 102 persones (45%) es 
van mostrar partidàries de sus-
pendre les festes i 129 (55%), a 
favor de mantenir-les. 

El PSC de PsiP va demanar la suspensió 
dels actes en previsió de posibles rebrots

OPOSICIÓ

Ve De LA pÀgiNA 14
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Diumenge 30, Quim Masferrer 
va tornar a Palau-solità i Ple-
gamans. El popular foraster de 
TV3, que va ser pregoner de la 
Festa Major de fa 4 anys, es va 
passejar pel poble amb el seu 
escenari ambulant, recollint 
històries i entrevistant diferents 
persones de la vila.
 L'espectacle Moltes gràcies 
PsiP va començar a les 21.45, 
amb tres quarts d'hora de re-
tard. L'amenaça de pluja va es-
tar a punt de suspendre l'acte 
però Masferrer i el seu equip 
van decidir desafiar els negres 
núvols que cobrien Palau. La 
pluja va fer acte de presència 
en algun moment del recorre-
gut, però sense obligar a atu-
rar-lo.
 Per l'escenari rodant van 
desfilar representants d'enti-
tats i associacions del poble, 
prèviament seleccionats pels 
responsables de l'Ajuntament. 
Masferrer va conversar amb 
Jaume, del casal d'avis; la Ma-
ria, voluntàries que va fer mas-
caretes durant el confinament; 
el Xavi, metge; la Pepi, volun-
tària del Colze a Colze; l'Eulàlia, 
de Càritas; el Sergio, carnisser; 
la Paula i el Bernat, de l'esplai 
El Botó; el Vici, dels Deixebles 
del Dimoni de la Pedra LLarga; i 

Moltes gràcies, Quim Masferrer
ESPECTACLE AL CARRERJunts governem

JUNTS fem un poble millor
fem un país millor

@juntsperpalau @juntsperpalau @juntsperpalausolita jxpsip.cat

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

Jordi Pujol
Regidor de Salut 
Pública, Sanitat i 
Consum.

Ovidi Popescu
Regidor de Comerç 
i Turisme, Mobilitat i 
Transport.

Fites importants recentment aconseguides pel govern de JxPsiP i ERC

Junts avancem
Principals tasques impulsades darrerament per les regidories dirigides per JxPsiP

Traspàs de l’Avinguda Catalunya al municipi

Passarel·la de vianants de Can Parera

Construcció de 36 habitatges de protecció ofi cial

Elaboració del Pla de Salut i seguiment de la crisi sanitària 

Creació de la fi gura de l’Agent Cívic de Salut 

Video-campanya de dinamització del comerç local 

Senyalització de rutes turístiques i promoció turística 

Nou servei d’Assessorament Laboral 

Actualització de la senyalització horitzontal 

Arranjament del talús de Can Maiol

Dos policies locals, dos mem-
bres del servei de neteja, un 
comerciant, una voluntària i 
dues sanitàries van ser els en-
carregats de fer el pregó virtual 
de la Festa Major 2020, la que 
mai ha existit. El divendres 28, 
dia en què s'hauria d'haver fet 
l'autèntic pregó, l'Ajuntament 
va llençar a les xarxes aquest ví-
deo homenatge. En ell, aquests 
representants dels serveis que 
van estar al peu del canó du-
rant el confinament animen a 

la ciutadania a seguir gaudint 
de l'estiu, però sempre amb 
responsabilitat i seny. Tanca el 
muntatge l'alcalde, Oriol Lo-
zano, agraint l'esforç de tots 
aquests col·lectius durant els 
dies més durs de la pandèmia. 
 El vídeo es va llençar a les 
19.00 hores pel canal de You-
tube de l'Ajuntament. L'estrena 
va tenir una audiència escassa, 
35 persones, però en les prime-
res 24 hores ja havia assolit els 
500 visionaments.

Pregoners d'una Festa Major 
que no ha pogut ser

HOMENATGE

el Jordi Plaza, regidor de Festes 
que va tancar les intervencions. 
Pel camí si va colar l'Eloi Cor-
domí, l'home del temps de TV3 
que seguia la comitiva com a 
espectador i que Masferrer va 
convidar a pujar al remolc.

 La comitiva va sortir de l'es-
cola bressol el Sol i va travessar 
tot Palau fins a la plaça del Lle-
doner, on va arribar sobre dos 
quarts de 12 de la nit. Durant 
tot el camí va anar seguida d'un 
centenar de persones, a les que 

si sumaven espectadors des de 
balcons i finestres. L'especta-
cle també es va poder seguir 
en directe pel canal de Youtube 
de Quim Masferrer. El vídeo de 
l'espectacle està disponible en 
aquest mateix canal.
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La programació del cicle Cultura Segura, que aquest mes d'agost ha dut a terme l'Ajuntament com a alternativa a la Festa Major tradicional, ha portat espectacles a gairebé tots els barris del poble. Un dels escenaris d'aquesta cultura itinerant va ser la plaça del Lledo-
ner, on s'hi va poder escoltar el jazz fresc de The Black Barbies. L'espectacular cobertura de l'arbre centenari que dóna nom a la plaça, il·luminat amb un senzill però efectiu joc de llums, va permetre gaudí no només per l'oïda sinó també per la vista.

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

Creiem en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans

-

25 anys

Som oberts en el nostre horari habitual

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

Palau-solità i Plegamans

93 864 40 95

consulteu la nostra carta a 
www.restaurantcanburgues.com

El cap de setmana, 
esmorzars de forquilla

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

MENÚ DE DM A DV 

12,50 € 
AMB BEGUDA I CAFÉ

Especialistes en bodes i banquets

Menús especials per grups i famílies 

Dietes personalitzades de tot tipus
Realitzem tot tipus de dieta amb seguiment personalitzat.
Sense productes, prohibicions ni restriccions d’aliments.
Seguim les pautes de la OMS.
Som Graduats en Nutrició Humana i Dietètica i membres del 
col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)

Informa-te’n al 93 864 32 76

Passeig de la carrerada Nº 14 · 08184 · Palau-Solità i Plegamans 
(dins el centre FISIOTERÀPIA PALAU)

 Correu electrònic: info@menjasa.es              web: www.menjasa.es

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
VENDA D’HORTALISSES
Palau-solità 
i Plegamans

PREUS MOLT ECONÒMICS - 93 864 90 47
     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

230 persones van participar 
diumenge 30 d'agost en la 10a 
Caminada Popular Maria Víctor. 
El que no havia aconseguit el vi-
rus, que era suspendre la pas-
sejada, va estar a punt d'acon-
seguir-ho la pluja. Finalment, 
diumenge al matí va lluir el sol i 
el bosc de Can Pavana va aco-
llir un dels pocs actes clàssics 
de Festa Major que aquest any 
s'han pogut programar.
 És clar que tampoc va estar 
com sempre. L'ambient era 
molt diferent. No hi havia cursa, 
només caminada. I amb un afo-
rament limitat a 250, que final-
ment no es va esgotar. L'obli-
gatorietat de dur mascareta, i la 
necessitat de mantenir distàn-
cies de seguretat i de no formar 
grups de més de 10 persones 
van dibuixar una passejada atí-
pica.
 En la sortida es van establir 

grups i distàncies. Els partici-
pants van respectar els espais 
també a l'hora de fer el recorre-
gut. Tothom va anar a un ritme 
més o menys igualat i no es van 
veure ni corredisses, ni avança-
ments, ni aglomeracions més 
enllà dels grups preestablerts.
 En arribar a la meta, la tradi-
cional botifarra i el refresc van 
ser substituïts per una ampolla 
d'aigua i un entrepà de fuet. 
Tampoc hi havia els tradicionals 
jocs de camp per als més me-
nuts. La situació no està per fer 
brases i grans desplegaments.
 Havent viscut l'ambient d'al-
tres anys, feia una mica de 
recança veure la pineda tan 
despoblada després de la ca-
minada. Així i tot, l'esperit de la 
Maria Víctor es va mantenir viu, 
a l'espera que l'any vinent atle-
tes i caminants puguin tornar a 
omplir el bosc de Can Pavana.

Caminants, passeu de 10 en 10
10A CAMINADA POPULAR MARIA VÍCTOR

Dissabte 29 d'agost, la sala Po-
livalent de PsiP va acollir, com 
cada any per les dates de festa 
Major, la Marató de Donació de 
Sang. L'objectiu d'aquest any 
era superar les 200 donacions, 
cosa que va aconseguir amb 
escreix. Des de les 10 del matí 
i fins a les 9 del vespre, 242 
persones van passar per la sala 
Polivalent per a donar, molt per 
sobre del 218 que ho van fer 

durant la mateixa jornada del 
2019.
 L'equip del Banc de Sang 
i Teixits, coordinats per dos 
metges, va instal·lar 12 lliteres. 
Aquest any només es feia reco-
llida de sang, i no de plasma, 
com l'any passat. Es calcula 
que el total de sang recollida 
permetrà atendre les necessi-
tats hospitalàries de 726 perso-
nes.

La marató de donació de sang 
bat el rècord de donants

SOLIDARITAT
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L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

VOLS  VENDRE?... 

... FES-TE  VEURE

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

ES LLOGA
PER JUBILACIÓ

Local renovat
i totalment adaptat

--
Negoci molt 

arrelat al barri

Interessats truqueu al  
669 830 587

BAR - Restaurante
se traspasa

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

A PLENO RENDIMIENTO, CON BUENA Y FIEL CLIENTELA.

Interesados llamar al 
625 975 369

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

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

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

CASA en Can Falguera 500 m2 parce-
la de 900 m2 .8 hab.  4 b. 379.000€ 

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

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

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

CASA EN CAN ROVIRA  220 m2. en 
parcela de 800 m2 4 h. 299.900€ 

605 39 17 14

36é CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR

El virus no pot amb la fotografia
El repte inicial d'aquest any era superar 
la participació de la darrera edició, en la 
que es van presentar 149 treballs. Això 
no obstant, la irrupció del Coronavirus 
ho va trasbalsar tot i l'objectiu dels or-
ganitzadors va passar a ser, simplement, 
mantenir el concurs i aguantar el tipus. I 
s'ha aconseguit. El 36.e Concurs de Fo-
tografia de Festa Major de Palau-solità i 
Plegamans s'ha celebrat, malgrat el virus 
i malgrat que no hi ha hagut Festa Major.
 Dimecres 25 d'agost, a porta tancada 
per imperatiu de les restriccions sanitàries, 
el Jurat es va reunir per a escollir els guan-
yadors.  Es van presentar un total de 102 
fotografies a concurs, però Magda Nua-
lart, Eva Fernández i Judith Vizcarra, les 
membres del jurat, només en van haver 
de revisar 85. Els organitzadors, l'Ajunta-
ment de PsiP i el Taller de les Arts, en van 
excloure 17 per no complir amb alguns 
dels requisits establerts a les bases.
 El concurs està dividit en dues catego-
ries: tema lliure i tema Palau-solità i Plega-
mans. En cadascuna de les categories hi 
ha l'opció de presentar treballs en color o 
en blanc i negre. La dotació en metàl·lic 
dels premis va dels 250 euros dels pri-
mers classificats als 100 euros dels ter-
cers, passant per 150 pels segons.
 El Premi Especial Josep Sagalés, en 
memòria del desaparegut fotògraf pa-
lauenc, s'atorga als treballs dels partici-
pants residents a PsiP. En aquest cas, els 
premis són de 300, 200 i 150 euros res-
pectivament per a cada classificat.
 Tots els treballs presentats s'han pogut 
veure en exposició a l'Auditori de Can 
Cortès fins al 4 de setembre. La cloenda 
de la exposició s'aprofitarà per fer l'entre-
ga de premis als guanyadors.

1é PREMI ESPECIAL JOSEP SAGALÉS COLOR BLANC I NEGRE

COLOR

COLOR

BLANC I NEGRE

BLANC I NEGRE

1é PREMI TEMA LLIURE

1é PREMI TEMA PSIP

PREMI JOSEP SEGALÉS B/N 
1r. Mª Jesús Lobato Menéndez
2n.  Joan Miquel Guimerà Reverter
3r.  Meritxell Alonso Cabrillana
PREMI JOSEP SEGALÉS COLOR
1r. Jaume Ventura Nualart
2n. Joan Miquel Guimerà Reverter
3r. Cristina López Prieto

TEMA LLIURE B/N
1r. Joan Serrano Zoroa
2n. Rosalina Camps Campañó
3r. Agustín Padilla Carreño
TEMA LLIURE COLOR
1r. Joan Serrano Zoroa
2n. Agustín Padilla Carreño
3r. Juna Tejero Gómez

TEMA PsiP B/N
1r. Joan Serrano Zoroa
2n. Agustín Padilla Carreño
3r. Meritxell Alonso Cabrillana
TEMA PsiP COLOR
1r. Sergio Orabia González
2n. Pep Puig Cluet
3r: Berta Mayol Dotú

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

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

Palau-solità i Plegamans

INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS DE MOTORS 

I PORTES DE TOT TIPUS

Pintura de fachadas 
Interiores de viviendas y locales

Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654       - Palau-solità i Plegamans

L'Associació de Veïns de Can 
Cortès es manté ferma en la 
seva reivindicació de recuperar 
la direcció única pel carrer Folch 
i Torres. Tot i que aquesta opció 
ja ha estat oficialment descarta-
da per l'Ajuntament, segueixen 
fent accions per a demanar 
raons al Consistori. L'última 
d'aquestes accions va consistir 
a penjar la pancarta reivindica-
tiva en la cantonada de l'es-
mentat carrer amb la Carrerada 
(foto). Aquest cop, però, la pen-
jada els pot sortir cara, ja que el 
govern municipal ha sancionat 
l'acció i els imposa una multa 
de 300 euros.
 Segons l'acta municipal, a la 
que ha tingut accés L'Informa-
tiu, l'Ajuntament al·lega que "es 
desconeixia qui o els qui havien 
estat els autors de la col·locació 
així com l'hora en la qual es va 
col·locar" i que "no disposava 
de la corresponent autoritza-
ció". Per aquest motiu es va 
procedir a retirar-la.
 La mateixa nota sanciona-
dora recull l'existència d'una 
instància presentada per l'AVV 
de Can Cortès en la qual es "va 
notificar (no sol·licitar autoritza-
ció) la col·locació d'una pancar-

ta a l'indret esmentat, pel dia 9 
de juliol i per un període de 10 
dies". El text oficial explica que 
l'informe de l'enginyer municipal 
va ser també desfavorable a la 
col·locació, ja que no s'ajustava 
a la normativa sobre el tema.
 L'AVV ha presentat al·lega-
cions a la sanció dins dels 15 
dies hàbils, que ara estan pen-

dents de resolució. Medir Al-
fonso, president de l'entitat, va 
mostrar la seva "sorpresa i des-
concert per la diferència de cri-
teris. Hem penjat diversos cops 
la mateixa pancarta, i unes ve-
gades ens l'han permès, altres 
ens l'han tret i d'altres no ens 
han dit res, però mai fins ara 
ens havien sancionat".

La darrera setmana d'agost la 
zona sanitària Metropolitana 
Nord, a la qual pertany Pa-
lau-solità i Plegamans, s'ha 
situat en un índex de risc de 
rebrot de 230, considerat molt 
alt. El nostre poble en concret 
no ha arribat als 200 punts, 
mantenint-se en zona de risc 
alt. Els casos totals positius 
diagnosticats ascendien ja 
a 229, i a 1.493 el de casos 
sospitosos. D'aquest, 44 posi-
tius s'han donat durant el mes 
d'agost.
  Davant d'aquesta situació de 
risc, la Generalitat va imposar, 
a partir de dissabte 29, noves 
restriccions. La més important 
prohibeix les reunions de més 
de 10 persones, tant en l'àmbit 
públic com privat.
 L'Ajuntament fa crides cons-
tants a la responsabilitat. La 
darrera va ser amb motiu de la 
convocatòria, a través de les 
xarxes socials, d'una festa mul-
titudinària per a joves en el mu-
nicipi. La Policia Local va fer se-
guiment del cas i es va tancar 
l'accés al pàrquing del camp 
de futbol, on estava prevista la 
concentració.

L'Ajuntament sanciona l'AVV de 
Can Cortès per penjar una pancarta 

PsiP se sitúa en 
risc alt de rebrot 
i entren en vigor 
noves mesures

URBANISME COVID-19

L'Ajuntament ha deixat sense 
llicència d'obres, per caducitat 
d'aquesta, al propietari de les 
cases situades entre els carrers 
Arquitecte Sert i Arquitecte To-
rres Clavé, al barri de Can Cor-
tès. Aquestes construccions fa 
anys que estan abandonades a 
mig acabar i són font de molès-
ties i problemes de salubritat 
pel barri.
 El 10 de juny, la regidoria 
d'Urbanisme va instar al promo-
tor de l'obra a dur a terme una 
sèrie d'accions per a garantir la 

seguretat de l'espai. Entre al-
tres coses se li va demanar que 
desmunti la grua si no en té la 
corresponent llicència; que faci 
neteja i desbrossada periòdica 
del solar; que tapi les obertures 
per evitar l'entrada de persones 
a l'interior de l'obra; i que ga-
ranteixi la impermeabilització de 
les mitgeres i murs de llindar per 
a evitar humitats a les finques 
veïnes.
 L'Ajuntament va donar 10 
dies a la propietat per a fer 
aquestes accions, que va de-

manar una pròrroga. En cas de 
no complir se l'imposarà una 
primera sanció de 300 euros. Si 
segueix incomplint, la multa pot 
pujar fins als 3.000.
 L'Ajuntament va mantenir 
el 19 d'agost una reunió amb 
els representants de l'AVV de 
Can Cortès per a informar-los 
d'aquestes mesures, ja que 
l'esmentada associació ha-
via demanat a primers de mes 
una reunió per tal de conèixer 
de primera mà aquests tractes 
amb el propietari de les finques.

Requeriments al propietari dels edificis 
abandonats del carrer Arquitecte Sert

URBANISME
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ANTENES PALAU

Tel.- 938643837 - 661 914 323       - 635 636 493       
antenespalau@yahoo.es

SERVEI OFICIAL

No esperi més i adapti la seva antena per al 
segon dividend digital.

Oferta especial per a comunitats de veïns>>

>>

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics  
Comandaments TV / Informàtica / TV - Vídeo- Hifi  - Dvd / 

Sistemes de televigilància 
Comunitats, particulars, empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ




Aquest 11 de setembre de 2020 ens 

mobilitzarem de forma virtual  i   presencial  
per demostrar que l’independentisme és capaç 
d’afrontar grans reptes i dificultats.


La mobilització virtual és una xarxa solidària per 
construir un futur millor i assolir la 

independència de CATALUNYA. A través dels codis 
QR proposem crear vincles virtuals amb altres 
persones, blocs solidaris i assemblees de base.   
Es tracta  d’un repte solidari, ja que amb cada 
codi es realitza una aportació econòmica per aquests 

blocs solidaris: sanitat, cultura i llengua, mediambient i social.


La mobilització presencial de la Diada Nacional de 
l’11 de setembre, es concentrarà en diferents 

edificis de l’administració estatal espanyola, per 
reivindicar la independència.


ACONSEGUEIX LA SAMARRETA I EL CODI QR DE LA 

DIADA 2020, serem a la Plaça de la Vila, els dies: 

1,2,3,4,7,8,9 i 10 de setembre 

de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda.

El dissabte 5 de setembre d’ 11 a 1 del migdia.


Informació Canal de Telegram ANC Palau, 

Contacte:palausolitaplegamans@assemblea.cat

Diuen que les crisis són també 
oportunitats. Els temps difícils 
són molts cops un incentiu per 
a trobar solucions impensa-
bles des de la zona de confort. 
Aquest seria el cas de l'Aurora i 
l'Anselmo, dos palauencs jubi-
lats veïns de Can Duran.
 Fent el tafaner per internet, 
l'Aurora va trobar una pàgina on 
proposaven el lloguer de pisci-
nes entre particulars. És a dir, 
gent que disposa d'una casa 
amb jardí i zona de bany, acull 
durant unes hores a qui ho de-
mani, a canvi d'una tarifa.
 A l'Aurora li va semblar que 
podia ser una manera de com-
plementar les seves pensions, 
i tenir així més recursos per a 
ajudar als seus en la crisi que 
ens ve a sobre. L'Anselmo es 
va avenir a provar-ho i ara es-
tan encantats de la vida amb 
l'experiència. "Fins ara no hem 
tingut problemes amb ningú. 
Tothom qui ha vingut s'ha com-
portat molt bé", explica Aurora. 
"N'hi ha que fins i tot ja han 
repetit i que la segona vegada 
ens van portar una caixa amb 
productes de l'hort que ells ma-
teixos cultiven", comenta.
 La de l'Aurora i l'Anselmo és 
l'única piscina que hi ha per 
llogar a PsiP a swimmy.es. Van 
començar a llogar-la a finals de 
juliol. El preu el fixen els propie-
taris. En el cas dels palauencs, 
el lloguer és per un mínim de 4 
persones a raó de 15 euros per 

cap, en horari de matí (de 09.00 
a 14.00 hores) o tarda (de 15.00 
a 20.00 hores). També es pot 
llogar l'espai per tot el dia, i en 
aquest cas la tarifa té un des-
compte del 25%. La platafor-
ma aplica unes despeses que 
assumeixen els inquilins, i que 
inclouen una assegurança per 
a possibles desperfectes o inci-
dències que es puguin produir. 
Hi ha l'opció de serveis addi-
cionals, com ara poder utilitzar 
la barbacoa, amb 10 euros de 
suplement, o la wifi de la propia 
família resident, en aquest cas 
sense cap cost addicional.
 El perfil de la gent que han 
rebut fins ara és el de matrimo-
nis joves, amb fills petits, que 
volen passar un matí en remull, 
sense massificacions, o bé ce-

lebrar una festa d'aniversari de 
manera diferent. Com tot el que 
avui dia es publicita i contracta 
a través de la xarxa, els usuaris 
del servei poden valorar l'expe-
riència. Fins ara l'Aurora i l'An-

selmo han tret molt bona nota. 
Les 4 ressenyes que han posat 
els seus inquilins els donen la 
màxima puntuació, a part de 
comentaris molt positius sobre 
el tracte i l'espai que ofereixen.

Es lloga piscina per a sortir de la crisi
NOVA ECONOMIA
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Vols fer un regal original? Regala

perquè totes les bones notícies mereixen una portada 

Vols sorprendre a algú?
Fes-lo protagonista de la 
notícia! Porta’ns la foto, 
en paper  o en digital, 
digues quin títol li vols 
dedicar i regala-li la portada de L’INFORMATIU.

i només per

(marc no inclòs)

Entrega i recollida de materials a FOTO CENTRE, 
C/Estació,5, Palau-solità i Plegamans. Telf: 93 864 71 62
Més informació: psipinfo@gmail.com o a FOTO CENTRE

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

15 €

Divendres 14 d'agost va ser dia 
de Champions i de sardanes. 
Del futbol, millor no parlar-ne, si 
no és per a donar mèrit al poder 
de convocatòria de l'Agrupació 
Sardanista de Palau-solità i Ple-
gamans, que va programar un 
concert de la cobla de Terrassa 
a la mateixa hora que es jugava 
el Barça-Bayern. 
 El parc de Can Linares, als 
peus del Castell de Plegamans, 
va ser l'escenari escollit per 
l'agrupació. I malgrat el futbol, 
no va quedar gairebé cap cadira 
buida per a escoltar els músics 
vallesans. La cobla terrassen-
ca, dirigida per Esteve Molero, 
va oferir un repertori amb temes 
molt tècnics i poc freqüents, 
però que van ser molt aplaudits 
pel públic assistent. 
 El fet que no es pogués ba-
llar va propiciar un concert molt 
clàssic que va tenir un marc na-
tural de luxe. Aquell divendres, 
les sardanes van demostrar 
que poden ser una gran alter-
nativa al totpoderós futbol.

Protecció Civil de PsiP comp-
ta amb un nou vehicle per do-
nar assistència a la ciutadania. 
El Nissan pickup està equipat 
amb cabestrant i pont de llums 
d'emergència i ha estat reto-
lat amb els colors normatius 
d'aquest cos de voluntaris. L'al-
calde, Oriol Lozano, va agrair la 
feina i l'esforç dels voluntaris i 
els va encoratjar a seguir amb 
la seva tasca de servei.

Millor escoltar 
sardanes 
que  veure la 
Champions

Nou vehicle de 
Protecció Civil

CONCERT

L'Associació Pessebrista de 
PsiP ja ha començat a treballar 
a Can Malla per a condicionar 
l'espai de la masia de cara a 
la 38a exposició, que esperen 
poder inaugurar el 13 de des-
embre. Tota aquesta activitat la 
porten a terme respectant es-
crupolosament les precaucions 
necessàries per a evitar el risc 
d'infecció. 
 Ara encaren la part més forta 
de la temporada 2020-2021. En 
unes condicions normals, hau-
ríem de començar ara el curset 
de l'escola de pessebrisme, en 
la que hi tenien un gran nombre 

de preinscripcions. La incertesa 
de l'evolució de la pandèmia, 
i després de les fortes restric-
cions imposades aquestes últi-
mes setmanes per les autoritats 
sanitàries, ho impediran. 
 L'associació, però, contac-
tarà amb els preinscrits i els 
participants en els cursets dels 
últims anys per a proposar-los 
una forma 'segura' de coor-
dinar-se amb els mestres per 
poder fer diorames per la sala 
de l'Escola de Pessebrisme. Tot 
amb l'objectiu que la propera 
exposició sigui la més completa 
possible.

La 38a exposició  de pessebres 
ja té data, amb permís del virus

PESSEBRISME
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Fa cosa de nou o deu anys, 
Jaume Pérez Barrachina, jardi-
ner que treballa des de fa molts 
anys al poble, es va apuntar a 
la universitat a distància. Li van 
demanar un treball: un projecte 
de promoció del turisme dins la 
seva vila. D'allà en va sorgir la 
guia d'Arbres singulars de Pa-
lau-solità i Plegamans, editada 
el 2014 i inspirada en un arti-
cle publicat pel mateix Jaume 
Pérez a la revista Quatrepins, el 
novembre del 2012. 
 La guia proposava dos itine-
raris per gaudir dels magnífics 
exemplars d'alzines, roures, 
lledoners, ginjolers, plàtans i 
moltes altres varietats d'arbres 
que són patrimoni del nos-
tre entorn. Sis anys després, 
aquest patrimoni s'ha vist mal-
mès. Alguns arbres ja no hi 
són, com l'alzina de Can Cor-
tès o el tell de Can Sors. Altres, 
com el roure de Can Duran o 
el pi blanc de la riera de Sent-
menat, han patit la rauxa de les 

tempestes i estan tocats.
 Malgrat tot, encara ens 
queden moltes capçades per 
admirar i que seria bo remar-
car per tal de conservar-les el 
millor possible. L'Informatiu ha 
contactat amb Pérez Barra-
china i li ha demanat que faci 
una selecció dels cinc arbres 
que tot palauenc hauria de 
tenir present com a patrimoni 
natural. Són aquests, tot i que 
no necessàriament per aquest 
ordre.

el plàtan de la Carrerada
De tots els plàtans que perfilen 
la Carrerada, el més majes-
tuós és el que es troba just a 
l'inici de la via, a la plaça An-
selm Clavé. "Una explicació de 
la seva grandària és que està 
ubicat just per on passava el 
Rec Gran, el canal d'aigua que 
subministrava totes les masies 
de la zona", explica Pérez Ba-
rrachina. La Carrerada es va 
acabar de construir el 1916, 
a iniciativa de la família Duran 
Farell, antics propietaris de 
Can Duran. Fins llavors s'havia 

pep puig

PATRIMONI NATURAL

Quan ens preguntem pel nostre patrimoni normalment ens venen 
al cap els edificis, l'art o els monuments aixecats o fets per l'home 
i que són mesurats en edat o en valor econòmic. Costa d'encabir la 
natura dins d'aquest concepte. L'espai que ens envolta és un dels 
béns més preuats que tenim, i segurament el més indispensable de 
tots per a la nostra subsistència, però no sempre hi prestem l'aten-
ció que es mereix. D'aquest patrimoni natural, els arbres en són 
elements molt representatius i que guarden molta història sota la 
seva ombra.

Arbres 
que són 
història

pASSA A LA pÀgiNA SegÜeNT

Alçada: 20 metres 
Diàmetre: 1,07 metres 
Perímetre: 3,5 metres 
Edat: 104 anys 

Alçada: x metres 
Diàmetre: 1,40 metres 
Perímetre: 3,70 metres 
Edat: 110 anys

Alçada: 12 metres 
Diàmetre: 0,8 metres 
Perímetre: 2,60 metres 
Edat: 95 anys 

d'anar al pàs de Sant Roc per  
a travessar la riera. "Aquests 
és un dels pocs plàtans que 
no s'esporga, per això té tam-
bé aquesta capçada tan gran", 
comenta el jardiner. "De fet això 
és el que s'hauria de fer amb 
tots els arbres, no tocar-los! 
Aigua i no esporgar-los, és la 
millor manera de conservar els 
arbres", apunta l'expert pa-
lauenc.
 Aquest, com tres dels altres 
quatre arbres del reportatge, 
és un exemplar centenari. "El 

que molta gent no sap és que 
la quantitat de diòxid de car-
boni que absorbeix un arbre 
va en proporció a la seva edat: 
com més vell és un arbre, més 
diòxid absorbeix. Deu arbres 
joves tenen menys rendiment 
en aquest sentit que un de ma-
dur o de vell", per això també 
és important cuidar aquests 
exemplars.
 
elS lledonerS
El lledoner és un arbre de 
creixement moderat. Era molt 

habitual en totes les masies. 
Molt apreciat tant per l'ombra 
que proporciona com per les 
seves branques, sovint utilitza-
des per fer forques i eines del 
camp. La seva fusta és molt fà-
cil de treballar. "Quan tenien un 
lledoner d'uns 10 o 20 anys, el 
tallaven, i els 
rebrots aga-
faven la for-
ma de forca, 
i així es feien 
forques de 
dos, de qua-
tre o de fins 
a sis pals. 
Per això al 
voltant de 
q u a l s e v o l 
masia és 
molt ha-
bitual tro-
bar-hi lle-
d o n e r s " , 
comenta el Jaume.
 A PsiP en tenim dos exem-
plars singulars. El del pati del 
restaurant Can Joan és pro-
bablement l'arbre amb més 
cintura de tot el poble. Té uns 
3,75 metres de perímetre. Tot i 
tenir el tronc central força cas-
tigat, segueix fort i vigorós. La 

seva presència en el pati del 
que eren els antics estables 
de la masia de Can Cortés 
no passa desapercebuda a 
cap comensal del restaurant. 
També és, segons comenta el 
nostre expert, el més vell dels 
lledoners de Palau.

 L'altre que 
mereix una visita 
és tan imponent 
que fins i tot dona 
nom a la plaça 
on és arrelat. La 
i m p r e s s i o n a n t 
capçada de gai-
rebé 20 metres 
de diàmetre és un 
espectacle dig-
ne d'admirar en 
cadascuna de les 
quatre estacions 
de l'any. L'an-
goixant esquelet 
pelat de l'hivern, 

l'esclat de brots tendres de la 
primavera, l'esplendorosa om-
bra que projecta a l'estiu i els 
marrons i ocres que dibuixa 
a la tardor són un espectacle 
que ningú s'hauria de perdre.
 El lledoner necessita poques 

2 - EL LLEDONER DE LA PLAÇA

3 - EL LLEDONER DE CAN JOAN

1 - EL PLÀTAN DE LA CARRERADA
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atencions. "No s'haurien de 
tocar per res, no necessiten ni 
poda, perquè tenen un creixe-
ment relativament lent. A més 
és un arbre que agafa poques 
malalties".

l'alzina del Camí de GalleCS
Ubicada molt a prop de la cen-
tral elèctrica de Fecsa, en els 
terrenys que hi ha darrere del 
restaurant Masia Júlia, aquest 
exemplar centenari és el que 
més ens pot aproximar al que 
va ser la famosa alzina de Can 
Padró. De fet, algú fins i tot va 
arribar a proposar de trasplan-
tar-la al lloc d'aquesta quan va 
morir el 2004. "No és que sigui 
impossible, però és molt difí-
cil", explica Pérez Barrachina, "i 
el més probable és que hagués 
acabat també morta".
 Ficar-se sota la capçada de 
l'alzina del camí de Gallecs, 
d'uns 20 metres de diàmetre, 
permet fer-se una idea del que 
eren els balls de festa major 
que se celebraven sota l'arbre 
a principis del segle passat. 
Si la de Can Padró tenia prop 
de 400 anys, aquesta tot just 
arriba al centenar, però la seva 

Ve De LA pÀgiNA ANTeRiOR Alçada: 16 metres 
Diàmetre: 1,25 metres 
Perímetre: 4 metres 
Edat: centenària

Alçada: 18 metres 
Diàmetre: 1,06 metres 
Perímetre: 3,3 metres 
Edat: 60 anys 

morfologia, el seu estat i el seu 
emplaçament la converteixen 
en una digna hereva del que 
fou declarat per la Generalitat 
Arbre Monumental de Catalun-
ya, el 1988.
 L'exemplar de Gallecs, a 
l'haver crescut sol, sense cap 
altre arbre que li faci nosa, s'ha 
desenvolupat perfectament. La 
seva forma rodona és la clàssi-
ca figura de l'alzina centenària.

elS pollanCreS de Can riera
Just al parc que hi ha a l'en-
trada de la urbanització de 
Can Riera, com dos guardians, 
s'aixequen dos pollancres 
d'uns 20 metres d'alçada. Són 
arbres típics de ribera, que ne-
cessiten un flux d'aigua cons-

5 - ELS POLLANCRES DE CAN RIERA

4 - L'ALZINA DEL CAMÍ DE GALLECS

EL REPORTATGE EL REPORTATGE

1 3

4

5

2

tant, però tampoc molt gran. 
Tenen arrels superficials i cap-
ten l'aigua de la riera. Pérez 
Barrachina explica que "en el 
tram de la riera de Sentmenat 
que va del gual de Santa Mag-
dalena fins al gual de Can Cla-
pés hi ha un caminet fantàstic 
on hi ha un munt de pollancres. 
Allà hi havia el més gran de Pa-
lau, que havia arribat als 25 
metres d'alçada. Però va caure 
el 2014, amb la gran ventada 
d'aquell any. Els dos que més 
s'hi assemblen són els que hi 
ha al parc de l'entrada de Can 
Riera". El pollancre és un arbre 
de creixement ràpid i la seva 
fusta s'utilitza bàsicament per 
a la fabricació de paper.
 
 Aquí acaba el passeig fo-
togràfic d'aquest reportatge, 
però el patrimoni natural del 
nostre poble té molts més 
exemplars dignes de ser pre-
servats i cuidats. El roure de 
Can Duran, esquinçat per un 
llamp però encara viu; el gin-
joler de la mateixa masia, un 

exemplar també de prop de 
cent anys i què és molt es-
trany en aquestes terres per-
què suporta molt malament 
les gelades; el pi pinyer de 
Can Clapes, imperial, amb els 
seus 25 metres d'alçada; són 
altres dels arbres que recull 
la guia d'Arbres Singulars de 
Palau-solità i Plegamans i que 
encara es poden gaudir sense 

haver de recórrer a velles foto-
grafies.
 De la mateixa manera que 
admirem el romànic de Santa 
Maria de Palau o ens ventem 
de les arrels palauenques del 
Massagran, de Folch i Torres, 
hem de sentir-nos orgullosos 
de tenir un entorn natural tan 
privilegiat. Ficar aquest patri-
moni dins del calendari de vi-

sites de les escoles hauria de 
ser obligat a tots els pobles. Al 
cap i a la fi, tal com vam poder 
comprovar durant els mesos 
de confinament, convivim amb 
la natura encara que no ens 
n'adonem. I el dia que nosal-
tres no hi siguem, seguirà ha-
vent-hi arbres que donaran fe 
que un dia, sota la seva ombra, 
s'hi va aturar un caminant.

Caldes de Montbui

Plaça del Lledoner

Passeig de la Carrerada
amb C/Camí Reial

C/Camí Reial , 55

Camí de Gallecs, a prop 
de la central elèctrica

Parc de la rotonda del  
Camí de Can Riera

Barcelona

Sabadell

Gr
an

oll
ers

LOCALITZACIÓ DELS ARBRES
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Escriu un missatge

En línia

AJ Palau-solità i Plegamans

L’ Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posa 
en marxa un nou compte de WhatsApp per connectar 
amb la ciutadania de manera més propera i directa. 

+ 34 674 74 06 00

Si voleu informar d’una incidència a la via 
pública, envieu-nos una breu descripció, 
una fotogra�a i la ubicació, les 24 hores 
del dia els 365 dies de l’any.  

Serveis Tècnics la gestionarà en 
horari d’atenció (dies laborables de 
8 a 15h) i rebreu un SMS al telèfon 
mòbil. 

WhatsApp d’incidències 
a la via pública de l’Ajuntament

Consulta:

Vols conèixer  
tota l’actualitat de  
Palau-solità i Plegamans? 

#noabaixemlaguardia

El nostre el web municipal: 
• http://palauplegamans.cat

El nostre canal de Telegram:
• https://t.me/palauplegamans

Escolta Ràdio Palau:
• Dial. 91,7FM
• On line: http://www.radiopalau.cat

Les nostres xarxes socials:
• Facebook. https://www.facebook.com/ajpalauplegamans/
• Twitter. https://twitter.com/palauplegamans
• Instagram. https://www.instagram.com/ajpalauplegamans/

Contacta  
amb els canals 
d’informació de 
l’Ajuntament

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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SE OFRECE chico para cuidado de perso-
nas mayores o labores de limpieza. Juan 
Carlos 631 22 99 29
BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidados de 
niños o adultos. Lourdes. 640 216 252
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar, 
cuidado de personas mayores o niños. 
Dsiponibilidad total. 640 21 62 52. Lour-
des
SE OFRECE chico para el cuidado de perso-
nas mayores, para el cuidadode la casa o 
jardinería. Disponibilidad total. Alejandro. 
632 32 70 46
S'OFEREIX Sra per neteja de cases i per 
planxar. Mari. 662 148 396
S'OFEREIX noia, amb Educació Infantil i 
amb molta experiència, per cuidar nens, 
o portar-los a l'escola. Silvia 686 869 776.
SE OFRECE enfermera colombiana para 
limpieza y cuidado de personas mayores 
por horas, a media jornada o a jornada 
completa. Camila. 612 224 331
SE OFRECE Sra para trabajo  por horas de 
limpieza, para cuidar personas mayores o  
para llevar niños al colegio y recogerlos. 

Yaneth. 633 461 721
SE OFRECE Sra. de Bolivia, con mucha ex-
periencia y referencias, para cuidar perso-
nas mayores, Guadalupe. 634 835 849.
S'OFEREIX estudiant de filologia anglesa i 
catalana per fer classes de repàs a alum-
nes de primària i ESO. 638655597. Aleix.
SE OFRECE señora para cuidar personas 
mayores o tareas del hogar. Eustàquia. 
654 430 172.
SE OFRECE chica colombiana para trabajos 
de limpieza, cuidado de personas mayo-
res, cuidado de niños. Por horas o tiempo 
completo. 631 879 415. Jekeline.
SE OFRECE señora para hacer limpieza en 
casas con experiencia y buenas referen-
cias.  Gala. 667 256 234
SE OFRECE señora para el cuidado de per-
sonas mayores por horas. 631798648.  
Isabel
SE OFRECE Sra. responsable para el cui-
dado de persona mayor o tareas del ho-
gar. Disponibilidad inmediata, todo el día. 
Vierys. 653 980 888.
SE OFRECE chica uruguaya para tareas de 
limpieza o cuidado de niños y ancianos. 
Con experiencia. Maria. 631 988 737
SE OFRECE Sra seria, responsable y con 
experiencia para trabajar de interna o fi-
nes de semana para cuidar personas ma-
yores. Ximena 626508894
S'OFEREIX Sra per cosir a casa a ma. 
Asuncion. 93 864 81 72
SE OFRECE Sra como cuidadora de niños 
o personas mayores, o para limpieza por 
horas. Soila. 612 478 985
SE OFRECE chica para limpieza y cuidado 
de personas mayores los fines de sema-
na. Lurdes. 671 366 000.
BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. 697 
966 632 Sonia. 
SE OFRECE chica para cuidado de perso-
nas mayores. 13 años de experiencia. 
603 195 049 Isabel
SE OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores, limpieza doméstica y plan-
cha. 602 108 622. Josefina. 
SE OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores, con experiencia. 671 197 
269. Margarita. 
SE OFRECE chica española para limpieza o 
cuidado de ancianos y niños, con expe-
riencia de más de 20 años. Vehículo pro-
pio y referencias.  Elena. 650 603 965
SE OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores, de niños o tareas de limpie-
za. 658 039 213. Delmi. 
PARTICULAR necesita señora que sepa de 
cocina para atender a una sola persona, 
dos o tres días a la semana. 670 81 22 
02. Maria Elena.
S'OFEREIX auxiliar amb experiencia per in-

terna o externa preguntar per Conxi.  722 
676 466 
S'OFEREIX estudiant de segon de batxi-
llerat per fer reforç de llengües (català, 
castellà i anglès) i història a alumnes de 
primària i ESO. 654 154 479 Laura.
SE OFRECE mujer responsable para labores 
de limpieza o para cuidar niños o ancia-
nos. 603 383 240. Anyi Julieth. 
S'OFEREIX auxiliar sociosanitària amb tito-
lació i experiència  per cuidar gent gran . 
Lidia. 617012549.
SE OFRECE señora con más de 20 años de 
experiencia para cuidado y atención de 
personas mayores. Silvia. 635 403 929.
SE OFRECE chico de 18 años, con ganas 
de trabajar como mozo de carga o alma-
cén. Buba. 612 552 831.
SE OFRECE señora para el cuidado de per-
sonas mayores o tareas de limpieza. Con  
experiencia. Rosa. 666 626 762.
SE OFRECE señora para servicios de limpie-
za, canguro y cuidado de  mayores. Den-
tro y fuera de Palau. Isabel. 696 084 155.
SE OFRECE Sra. vecina de Palau para el 
cuidado de niños y personas mayores. 
617 707 837. María.
SE OFRECE chica para tareas de limpieza o 
cuidado de niños o ancianos. Preferible-
mente interna. Deylin 632 981 302

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

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

 VARIS

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. 

 OCUPACIÓ

 IMMOBILIARIS

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

ADOSADO DUPLEX  EN 
PALAU CENTRO 120 
m2. 4 h.  alquilado hasta 
junio 2021. 298.000€ 

PARCELA EN CAN 
MALLOL  120 m2.  en 
zona urbana, para hacer 
3 viviendas independien-
tes.  159.000€ 

CASA EN PALAU CENTRO 
A REFORMAR TOTAL 
85 m2.  3 h. jardín en la 
parte trasera.  150.000€  
(+ 50.000 € en reformas)
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Residència Geriàtrica 

Actualitat Residencial Palau 

Festa Major 2020 desentralitzada a Residencial Palau 
 

La Festa Major de Palau-solità i 
Plegamans d’enguany es transformarà 
en un ‘programa d’activitats culturals i 
d’oci d’estiu’ que es durà a terme 
durant tot el mes d’agost i principis de 
setembre en diferents espais de la vila. 
Aquests dies, l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans treballa adaptant els 
actes a les particularitats de l'etapa de 
represa, atents a l’evolució de la 
pandèmia del virus COVID 19 i a la 
correcta aplicació dels protocols i 
mesures de prevenció.  

A Residencial Palau també hem 
adaptat les nostres celebracions per 
poder complir totes les normatives. 
Continuem amb les diverses activitats 
de estimulació cognitiva, motricitat 
fina i psicomotricitat, fisioteràpia... 
Hem dissenyat un espai multisensorial 
a l’aire lliure 

A Residencial Palau vivim la vida 
intensament. 

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

 Bona festa major! 
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EL REPORTATGEL´INFORMATIU setembre 2020

¡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!


