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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:

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  SEGON SEMESTRE DE 2019   
  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: 
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  J. Beatobe  C. Anselm Clavé n. 1                
  L. Lacorzana  C. Sagrera n.4                 
  D. Lagarda  Av. Catalunya n. 138                
  N. Muntada  C/ Secretari Gil n. 21                
  Can Cortès  Camí Reial n. 54                  

 

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
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Estètica & Nutrició

ADVOCATS
Advocats de Palau   10
Iurisbarna Advocats  5
Torra/Argemí  -
Farnes - Gabinet d'advocats         1
ARQUITECTES
Jordi Payola   7
Francisco González  19
ASSESORIES
Assesoria&Gestoria Duran       7
Gestoria Monmar   7
Artero Assessors  7 
Ruisan Assessors, SL   7
ASSISTÈNCIA GERIÀTRICA
Ingala Salud                 -
Residencial Palau  27
AUTOMÒBILS
Auto Arenas   23 
TAHER 23
Tallers Mateu Vila (Ford)        25
Tallers Sant Joan  23
BARS 
L’Esbarjo 9
Milord 9
BUGADERIA
74º Autoservei  -
CENTRE FISIOTERAPIA
Centre Fisioteràpia Palau     11
Centre F. Boada Vell     11
CONSTRUCCIONS
Cons. Hnos Gutiérrez       19
Cons. J. M. Rodriguez Baeza        19
Construcción y Reformas   19
CUBES I DESATASCAMENTS
Cubes Palau Service  19
DENTISTES
Dental Center Palau  32
Dental Duarte  32
Clínica Dental (O. Cabello)       11
ELECTRODOMÈSTICS

Tècni servei Palau  29
ESPORTS
Club Tenis Palau  25
Piscines Sant Carles  25
ESTÈTICA
Bosa 1-11
Nua 3
FERRETERIA
Ferreteria Fábregas                      23
FLORISTERIES
Montse Flower  29
GINECÒLEG
Clínica Palau  11
IDIOMES
Exit school of english  -
IMMOBILIÀRIES
Immosort                                   25 
Finques Palau  7
Immobiliària Farnés  1-7
KV Vallès · KellerWilliams    25
Torra/Argemí -
INFORMÀTICA
Gippsa (Formació, gràfic)       10
INSTAL·LADORS
Antenes Palau  -
E. Arbó (Climatització)     7
JOIERIES
Joieria-Rellotgeria Plegamans        19
MARKETING I COMUNICACIÓ
Soy Community Manager        5
MATERIALS CONSTRUCCIÓ
Materiales Martínez  32
Marbres Aguilar  23
MENJAR PREPARAT
Avui cuinem nosaltres  9
MISSATGERIA
MRW 32
MODA i COMPLEMENTS
Selmy Llenceria  3
L’Outlet del Teu Nadó  -

NETEJA
Guber 5
NUTRICIÓ I DIETÈTICA
Menja sa  11
Naturhouse -
PAPERERIES-LLIBRERIES
Jorbachs 29
PARQUETS
Caldes Parquet  25
PERRUQUERIES
A Pelo  3
PODÒLEGS
Centre Podològic Solità   11
David Garcia- R. Malmierca   11
REHABILITACIÓ-REFORMES
Construcciones Gómez    17
+Q Reformas               17
Cons. J.V. Gutiérrez  17
REPARACIÓ I VENDA
Tècnic servei Palau  23
RESTAURACIÓ
Bàsic 32
Can Joan  21
Masia Julià  9
Pekin (Cuina Oriental) - SushI     9
SERVEIS METGES
Aten Palau (MG. i pediatría)    3
Clínica Palau (Ginecòlegs)  11
Roque Lucas (Medicina Gral.)  11
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  23
VETERINARIS
Centre Veterinari Palau    3

Directori d'anunciants
VACACIONES

de septiembre
del 3 al 11

C/Mossen Cinto Verdaguer, local 5-7 
08184 Palau-solità i Plegamans - Tel.- 644  983 891

Allà on vagis, ves-hi amb el cor!
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g
aVacances del 5 al 25 d'agost,

ambdós inclosos

Vacances del 5 al 25 d'agost,
ambdós inclosos
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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 
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La il·lusió d'un parc
Hola vein@s! 
Visc a Can Falguera, on anaven a fer un parc infantil molt bonic, 
just davant la masia, i amb el que vaig il·lusionar a les meves filles 
quan els vaig donar la notícia. 
Ja finalitzades les obres, us exposo la foto del suposat parc que 
es mostra en la revista pública i la foto del parc executat. 
Parc infantil no sé si ho és... no hi ha tobogan, no hi ha gronxador, 
això sí... cordes a punta pala! 
Aquest parc és un parc, com jo dic, pels gats del veí, que es pas-
sen el dia jugant a les cordes i fen servir el sorral per jeure. 
A veure si podem fer arribar la queixa entre tots a l'Ajuntament 
perquè facin el parc tan maco que se suposa que anaven a fer. 

Gràcies a tots! 
Esther Molina

Podeu enviar les vostres cartes a 
l’adreça de correu electrònic psipin-
fo@gmail.com. La carta ha d’anar 
signada i amb el número DNI de la per-
sona que l’envia. Les cartes signades 
per col·lectius han de dur almenys el 

nom i DNI d’un representant del grup, encara que el text el signi el 
col·lectiu. Si us plau, procureu que el text no sobrepassi els 1.800 
caràcters, en cas contrari Palau Informatiu es reserva el dret d’es-
curçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos 
en altres idiomes seran traduïts. 
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

     

Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Ernest, l'ibis (I part)
Evidentment que té un nom, tots els individus el tenim per tal 
que els nostres congèneres se’ns puguin adreçar. Però com 
que gairebé tots vosaltres desconeixeu el llenguatge dels ibis, 
el seu nom seria molt estrany a les vostres orelles, així és que 
li direm Ernest.

Ell, ara, està reposant del llarg viatge primaveral. Un llarguís-
sim vol amb els seus companys d’estol. Diuen que moltes pri-
maveres enrere, en la nit dels temps, alguns ibis havien inten-
tat fer el viatge sols, però no se’n va saber res més d'aquells 
pioners il·luminats. La comunitat dels ibis de seguida van 
entendre (i mira que tenen el cervell petit) que sols, individu 
a individu, ben poca cosa podrien fer si volien emprendre pro-
jectes de gran envergadura, com són aquestes llarguíssimes 
travesses.

Els ibis, com altres aus migratòries fan dos grans viatges cada 
any. De sud a nord i de nord a sud, amb milers de quilòmetres 
de recorregut.

Als joves ibis, els que encara no han fet cap viatge, els més 
grans els expliquen l’entrellat de l’aventura. Al començament 
no ho entenen. Els sembla impossible que mai ells puguin 
arribar a fer el viatge. Això els passa per què es valoren a 
si mateixos i als seus companys de pollada com a individus 
aïllats. No copsen encara el valor, la força, la determinació i 
la coordinació que pot assolir l’estol. Si està ben constituït, 
està entrenat i té un objectiu comú i clar, el grup es comporta 
com un únic i gegantí organisme, que adquireix una mida i 
potència enormes.

Tot això m’ho explica l’Ernest, allà a l’aiguamoll, mentre menja 
i menja per recuperar-se, mentre reposa i refà la musculatu-
ra. Ara que ja ha fet uns quants viatges amb els seus com-
panys em diu que cada cop entén menys als humans, que 
anem tots per lliure, cadascú per una banda, malfiant dels 
demès. D’aquesta manera, diu, no anireu mai enlloc. Diu que 
els humans poderosos saben d’aquesta nostra debilitat i que 
la promocionen, i que nosaltres (sembla mentida, amb aquest 
cervell tan gran) caiem de quatre grapes en la trampa. I au, 
tots barallats, i sense rumb.

Mentre se’n fa creus em va impartint lliçons, petites píndoles, 
de com ho fan ells, per si ho podem arribar a fer servir, encara 
que com a espècies som molt diferents. Però bé, estratègies 
semblants els serveixen també a certs peixos, a insectes i a 
ramats de bòvids salvatges i altres mamífers.

Us relataré quatre coses que m’ha anat explicant.

Ja potser ensumeu per on vaig, però us ho explicaré un altre 
dia.

silvestre entredàlies

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

     
El dolor de tu partida, madre, hace 8 años, 

no puede remediarse, pero más allá de este 
mundo mi amor te seguirá eternamente.

Te queremos madre d.e.p.
Tu marido e hijos. Familia Catalano

De la mùsica a la lletra
El passat dia 17/07 ens vam reunir amb el batlle Sr. Oriol Lozano, 
la regidora de seguretat ciutadana Eva Soler i l'arquitecte munici-
pal Sr. Jordi Estruch.
Els vam manifestar algunes de les reivindicacions pendents que 
fa temps reclamem pal barri i a les que fins ara no hem obtingut 
cap resposta.

• La promesa de l'anterior govern de retornar a sentit únic 
la circulació del c/Folch i Torres un cop acabades les 
obres al polígon de Can Cortès.

• Donar una solució definitiva a l'esquelet de les 8 cases 
mitjaneres entre els carrers Arquitecte Sert i Arquitecte 
Torres Clavé que des de fa 15 anys són un niu de brutí-
cia i gats que amenacen ruïna i degraden el barri.

• Asfaltar el tros de terra del c/ Doc. Trueta del costat del 
CAP

• Posar fi al problema continu dels 'botellons' que des de 
fa molts anys i cada setmana és fan a l'aparcament i 
voltants del pavelló amb música forta i cridòria fins altes 
hores de la matinada sense que fins ara ni la Guardia 
Urbana ni ningú ens ha solucionat malgrat les reiterades 
trucades i instàncies que contínuament anem fent.

• Menció a part requereix el tema del martiri que repre-
senta per nosaltres, el so descontrolat de tots els con-
certs i actes que és fan al pavelló descobert al llarg de 
tot l'any i que malgrat l'evidència d'ultrapassar els 80 Db 
a què la llei obliga, fins ara el govern municipal sempre 
s'han negat a solucionar ni fer cap mesurament amb 
sonòmetre u a altres solucions que no sigui la condem-
na perpetua a no poder descansar mentre altres es di-
verteixen, la majoria gent de fora de Palau com passen 
totes les nits de la Festa Major; són llegendàries les ba-
ralles multitudinàries i esbroncades que es generen per 
aquesta total manca de control i que esperem del nou 
govern municipal sàpiga posar fi.

Com els van dir, aquesta AVV, col·laborarà amb vostès amb la 
mateixa bona fe que ho vam fer amb els altres per tal de millorar 
el barri en particular i la convivència en general, esperançats per 
les paraules del nou batlle al seu discurs d'investidura on entre al-
tres coses va dir: "treballarem per millorar la vila amb honestedat i 
fidels a la voluntat dels nostres veïns i veïnes". Doncs bé, la nostra 
voluntat l'hem explicat a peu i a cavall infinitat de vegades, i d'ins-
tàncies sense resposta i de bones intencions, tenim les carpetes 
plenes, esperem dels nous gestors municipals un canvi d'actitud 
que coincideixi amb les seves promeses.

Medir Alfonso.
President de la AAVV de Can Cortès 
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Consulti les nostres ofertes!!!

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

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es
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Com va sortir la idea d'aquesta 
iniciativa ecològica? 
Guillermo, la meva parella, 
sempre ha tingut inquietud per 
muntar la seva pròpia empre-
sa. A mi fa temps que em pre-
ocupa el canvi climàtic, crec en 
la necessitat que tenim de fer 
un consum responsable i estic 
molt ficada en temes de reci-
clatge i de respecte pel medi 
ambient. Vam ajuntar les dues 
coses i va sortir la idea de fer 
l'ampolla sostenible. 

I per què una ampolla? 
Va ser una ampolla com po-
dia haver estat uns coberts o 
unes canyetes o qualsevol al-
tra cosa, però al Guillermo li va 
agradar la idea de l'ampolla, de 
fer una ampolla plana.
 
Recorda una mica les petaques 
de licor, no? 
Sí, en foto sí que ho sembla, 
però si la veus en realitat ja no 
ho sembla tant. No té la curva-
tura de les petaques, és més 
plana i té més capacitat, mig 
litre. 

Quant de temps heu trigat a ma-
terialitzar el projecte? 
Vam començar amb tot això el 
novembre del 2018. Treballem 
amb una empresa de disseny 
des de desembre, i a partir del 

disseny vam començar tota la 
recerca de proveïdors, la cam-
panya, els materials, etcètera.

Tot ho feu des de Madrid? 
El Guillermo i jo sí, ho fem tot 
des de Madrid, però l'empre-
sa que dissenya l'ampolla, per 
exemple, és de Terrassa. I en 
la part de projectes de recollida 
d'escombraries el meu germà 
Adrià, que està a Palau, ens 
ajuda a coordinar totes les ac-
cions que fem a Barcelona. 

On es fabrica l'ampolla? 
L'ampolla com a tal es fabrica 
a la Xina. Això ens va crear mol-
tes objeccions, però ho vam 
mirar molt bé i vam buscar un 
proveïdor que tingués tots els 
certificats d'emissions, abo-
caments i drets laborals. Vam 
buscar un proveïdor que com-
plís els requisits que nosaltres 
volíem. Hi ha moltes empreses 
xineses que estan lluitant con-
tra aquesta mala imatge de la 
producció a la Xina i que s'im-
posen uns certificats concrets. 
La funda, per altra banda, està 
feta de fulles de pinya que es 
recullen a Filipines. Allà fan tot 
el procés per convertir-ho en fil 
tèxtil i aquí a Barcelona hi ha 
l'empresa que fa les fundes. 

Perquè aquest nom, It's Logic, per 

una ampolla? 
Ens va semblar que el punt de 
partida de la idea era precisa-
ment que és lògic no utilitzar 
ampolles de plàstic, és lògic 
consumir responsablement, i 
que el concepte ho lligava tot.

Sembla que ho heu encertat, per-
què vàreu iniciar el 'crowdfun-
ding' el 2 de juliol. Volíeu acon-
seguir 10.000 euros en 45 dies i 
en 48 hores ja els teníeu. Ja en 
porteu uns 60.000... 
Estem molt contents perquè 
com més puguem recavar més 
podrem invertir en projectes. 

Quins són aquests projectes? 
Quan s'acabi la campanya el 
primer serà produir i entregar 
totes les ampolles i les fun-
des que s'hagin encomanat i 
un cop paguem els impostos 
i despeses, la idea és invertir 
el 15 per cent dels beneficis 
en projectes i la 
resta en millo-
rar la mateixa 
empresa, sigui 
llançant altres 
productes o 
complements 
d'aquest. Com 
estem tenint un 
feedback dels 
clients mira-
rem d'invertir 

aquests diners per millorar el 
producte a partir de les seves 
opinions. Nosaltres el que pre-
tenem és crear una marca que 
s'associï al consum responsa-
ble, que quan tu diguis It's Lo-
gic pensis en el medi ambient. 
El més important per nosaltres 
és la inversió d'aquest 15% en 
projectes propis de conser-
vació i recuperació del medi 
ambient, ja siguin de recolli-
des d'escombraries al bosc, 
neteges del mar, o fer pous a 
Etiòpia, per exemple, que és 
un dels projectes que ja tenim 
tancats. 

Quan val l'ampolla? 
Depèn, anem llançant ofertes i 
a mesura que es van acabant 
les ofertes el preu va augmen-
tant. Vam començar amb 25 
euros, però no sé si encara en 
queden a aquest preu. 

Fareu més accions a Palau com 
la que vàreu fer al juny? 

Sí, aprofitarem que tenim 
al meu germà allà per fer 
noves accions, o a Palau 
o a algun municipi del vol-
tant. No tenim data, però 
segur que alguna més en 

farem.

pep puig

LAURA LEGAZ - EMPRENEDORA COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT

Nascuda a PsiP  el 1993, viu a 
Madrid des de fa dos anys. La 
seva parella va tenir la idea 
de crear una ampolla reuti-
litzable per llançar-la com 
a alternativa als envasos de 
plàstic. Junts van crear It's 
Logic, i el 2 de juliol van ini-
ciar una campanya de 'crow-
dfunding' per fabricar l'am-
polla i dedicar el 15% dels 
beneficis a accions de recu-
peració del medi ambient. 
Volien reunir 10.000 euros 
en un mes. N'han aconseguit 
més de 60.000.

“Volem conscienciar del consum responsable"

It's Logic
www.facebook.com/itslogicnow/

Vacances del 8 al 23 d'agost

Del 29/07 al 13/09, obrim de 9.00 a 14.00

Vols  Vendre?... 

Fes-te Veure!!!

     

Anuncia’t al 
Palau Informatiu. 

Informa’t enviant un 
correu a 

psipinfo@gmail.com 
o trucant al 

629 262 682

SERVEI DE CREATIVITAT 
GRATUÏTA

consulteu condicions
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Gaudeix 
també del nostre 

buffet lliure 
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Segueix-nos a les xarxes

@PalauInformatiu

@PalauInformatiu

facebook.com/
groups/116334275100144

Ja coneixes la nova gelateria de 

Palau-solità i Plegamans? Acostat 

a l'Avinguda Diagonal, 41, 

i gaudeix dels sabors naturals 

dels ICE CREAM ROLLS de...   

reserves 93 864 49 37

agost 2019agost 2019

desayunos  |  Platos combinados  |  Tapas variadas
Nueva propiedad 

 Lu-mi-ju-vi, de 8 a 23 - sábado, de 9 a 23 - domingo, de 9 a 14 | Martes, cerrado
C/Sant Joan, 42 - Palau-solità i Plegamans   697 91 31 91 * 931 58 11 29

MEMPHIS BAR

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
Venda d’Hortalisses
Palau-solità 
i Plegamans

Preus molt econòmics - 93 864 90 47

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

teus dies més especials

OBITUARI

un dissabte del mes de juny passat, a l'ermi-
ta de Can mas-pasqual de palaudaries, vam 
assistir als funerals pel nostre amiC mossèn 
josep maria llorens i Cisteró. per la seva 
tasCa CientifiC-musiCal mossèn llorens hau-
ria pogut tenir un funerals amb l'assistènCia 
de moltes personalitats d'arreu de la Cultu-
ra, però ell era així de modest i se'n va vol-
guer anar tal Com havia visCut senzillament 
i sense soroll, en una petita Cerimonia en 
l'ermita en la que tants anys havia Celebrat 
la missa dominiCal. ara ja desCansa al Costat 
de la teresa (la seva mare) i dels seus amiCs 
de Can mas-pasqual.

Mossèn Llorens va neixer al poble llei-
detà de Guissona el 1923 i morí a Lliçà 
d'Amunt aquest any 2019, fou un sacer-
dot musicòleg, historiador i professor de 
música català. Fill de Ferran i Ramona, 
va perdre la mare als pocs dies de néixer, 
però la segona esposa del seu pare, Te-
resa Dalmases i Cardenyes, l'estimà tant 
com una mare biològica. Tingué un ger-
mà, Miquel, l'hereu de la casa, dedicat al 
conreu de la terra campa, que morí als 
setanta anys. Des de la seva infància en 
Josep Maria va sentir una forta inclinació 
pel sacerdoci i per la música. Inicià els 
seus estudis de solfeig i de piano als set 
anys amb músics del poble i als onze anys 
ingressà al Seminari Conciliar de Barcelo-
na en el que cursà, Humanitats, Filosofia 
i teologia. Al mateix centre va rebre una 
acurada formació musical amb professors 
del Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona, particularment del mestre Lluís 
Maria Millet, director de l'Orefeó Català , i 
més tard del Pare Robert de la Riba, frare 
caputxí, organista del Santuari de Nostra 
Senyora de Pompeia de Barcelona. Els 
cinc darrers anys de la carrera eclesiàsti-
ca exercí d'organista al Seminari que era 
obert al públic en una època de molta ac-
tivitat litúrgico-musical.

Ordenat sacerdot i cursats els estudis 
universitaris de música a Roma, de re-
torn a Barcelona simultaniejà la tasca de 
musicòleg amb el ministeri eclesiàstic de 
capellà de la Comunitat de religioses de 
la Companyia de Maria que regenta el 
col•legi i la residència Lestonnac (1956), 
un ministeri de culte diari a l'església de 
la comunitat oberta al públic cuidant a 

la vegada de la formació religiosa de les 
alumnes i residents durant 26 anys, edat 
de la seva jubilació. Ensems va ser profes-
sor de l'Escola italiana i capellà d'aquella 
colònia a Barcelona (1965-1970). Fundà 
el Centre Difusor de música sacra per 
l'ensenyament i pràctica del cant grego-
rià organitzat celebracions culturals parti-
cipatives, sobretot a l'Església de Santa 
Anna. Des de ( 1969, els dies festius cuidà 
de la comunitat cristiana de la parròquia 

de Palaudàries, ubicada en la capella de 
Can Mas-Pasqual arran de la guerra civil 
(1936).

La tasca professional de Josep Mª. Llorens 
en el sector docent fou un complement a 
la seva carrera d'investigació. A partir de 
1963 ocupava oficialment al Conservatori 
Superior de Música del Liceu la càtedra 

de les assignatures de musicologia, his-
tòria i estètica de la música, folklore i cant 
gregorià. Cal fer present que aleshores la 
disciplina de musicologia a Espanya no 
s'impartia, ni era reconeguda en l'àmbit 
universitari si en canvi en alguns conser-
vatoris superiors de música. Aquest en-
senyament de Llorens a l'esmentat centre 
musical es perllongà un quart de segle, 
durant el qual accedí a la Junta Directiva 
i el 1979 va ser nomenat Director adjunt 
del centre docent.  A l'Institu Espanyol 
de Musicilogia CISC organitzà un Curs 
Superior de musicologia repartit en tres 
anys formant alumnes, alguns d'ells són 
professors universitaris. També eixamplà 
coneixements promovent actes, con-
ferències, concerts, cursos estivals d'es-
pecialitat i altres activitats de complement. 
Notable la seva contribució en congres-
sos nacionals i internacionals que passen 
de la trentena i notables també les con-
ferències arreu d'Espanya sobre temes i 
músics investigats personalment. Cal afe-
gir els cicles històrico-musicals explicats a 
l'Institut Italià de Cultura i al centre musical 
Ars Nova a Barcelona. Musicòleg asses-
sor del Ministerio de Educación y Ciencia 
col•laborà en la sèrie discografica Monu-
mentos históricos de la música española 
de manera especial en els números dedi-
cats a Francisco Guerrero, Tomás Luis de 
Victoria i les Cantigues de Santa Maria del 
rei Alfons X, el Savi. De difusió socio cultu-
ral són les seves 150 emissions setmanals 
d'una hora i en directe omplint el progra-
ma Estudio de la música antigua de Ràdio 
2 de RNE durant els anys 1984 i 1985.  

Són inumerable els guardons que va re-
bre. Entre ells la Medalla d'Or de S.S. Pau 
VI (1969); Acadèmic corresponent de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1972); Doctor Nonoris Causa 
pel Pontifici Institut de Música Sacra (Vati-
cà, 2001); Comanda amb placa de l'Orde 
d'Alfons X el Savi, atorgada pel rei Joan 
Carles I (2007) etc., etc...Aquests són els 
molts mèrits de la gran persona que ens 
va deixar amb tota la humilitat del món. 
Que Déu li hagi premiat tota aquesta tas-
ca entre nosaltres.

rafael oliver d’amiCs de la músiCa ClàssiCa 
de palau-solità i plegamans

Amb la mateixa modestia que va 
viure ens ha deixat

Mossen Josep Maria Llorens treballant en 
el seu despatx.



PUBLICITAT 11CUIDEM LA SALUT10

Us desitgem unes
 Bones vacances

Passeig de la carrerada nº14 / 08184 Palau-solità i Plegamans  / Tel. 93 864 46 94

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

agost 2019agost 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

Signes d'alarma en tornar 
d'un viatge

LA CONSULTA

És recomanable fer una visita 
al metge després d’un viatge 
si es troba malament en les 
setmanes següents, especial-
ment:
• Si té febre, diarrea persis-
tent, hemorràgies, icterícia 
(coloració groguenca), alte-
racions urinàries o genitals o 
problemes cutanis.
• Si pensa que ha estat expo-
sat a alguna malaltia durant el 
viatge.
• Si ha passat més de 3 me-
sos en una zona tropical o en 
un país en vies de desenvolu-
pament. 
 Algunes malalties tropi-
cals poden aparèixer bastant 

temps després de la tornada. 
En el cas que hagi d’anar al 
metge, haurà d’informar-lo 
que ha realitzat un viatge en 
els últims 12 mesos indicant 
el país, la durada i les condi-
cions del viatge.
 S’ha de tenir en compte 
que  algunes vacuna-
cions i medicaments (com 
la profilaxi de la malària) no 
protegeixen totalment de la 
possibilitat de patir aquelles 
malalties.
Febre, diarrea sanguinolenta i 
hemorràgies poden ser símpto-
mes de malalties potencialment 
perilloses.

Febre
• Si té febre quan torni d’una 
àrea geogràfica amb risc de 
paludisme (o malària) ha de 
ser valorada per un metge.
Diarrea
• És el símptoma més fre-
qüent dels viatgers a països 
en vies de desenvolupament.
• En la majoria de casos són 
benignes i es deuen a la in-
gesta d’aliments en males 
condicions. 
• Ha de consultar el metge 
si s’acompanya de dolor ab-
dominal intens, febre, femtes 
amb mocs o sang o si les dia-
rrees persisteixen més de 2 
setmanes.

Hemorràgia
• Consulti el metge si apa-
reixen hemorràgies a la pell o 
en altres llocs.
Icterícia
• Consulti el metge si apareix 
coloració groguenca a la pell 
o als ulls.
Alteracions urinàries i genitals
• Consulti el metge si té se-
crecions uretrals, sang en 
l’orina o úlceres en genitals.
Problemes cutanis
• Consulti el metge davant 
qualsevol alteració cutània 
que aparegui en tornar d’un 
viatge.

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

obert a l'agost

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

TORRA ARGEMÍ
Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau

Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487
info@torraargemi-advocats.com · www.torraargemi-advocats.com

Col·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

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

QUAN FA
MOLTA CALOR

http://interior.gencat.cat/onadadecalor
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Aixeca el vol amb  
les Xarxes Socials

#fmpsip

Dijous 29
GIMCANA XL
hora: 17 h | lloc: Exterior Espai Jove 
Escorxador

FESTUFARRA
hora: 20.30 h | lloc: Pl. de l’11 de setembre

SOPAR DE “DURO” amb música ambient
hora: 20.30 h | lloc: Pl. de la Vila

ANTIPREGÓ
hora: 21 h | lloc: Pl. de la Vila

FESTA SALSERA
hora: 22.30 h | lloc: Barrakes 

SHARIFF
hora: 01.00 h | lloc: Espai de Barrakes 

ÀLEX ARGEMÍ I ÒSCAR RUBIO 
A continuació | lloc: Espai de Barrakes  

Divendres 30
FRIKIMAJOR 
hora: 11 h | lloc: Espai Jove Escorxador

ESCUMA A LA CARTA  
amb la Companyia Farsants 
hora: 12 h | lloc: Pl. de la Vila

GIMCANA XXS
hora: 17.30 h | lloc: Exterior Espai Jove 
Escorxador

EXHIBICIÓ D’SKATERS, SOOTERS I 
BIKERS I CONCERTS DE RAP I HIP-HOP 
hora: 18 h | lloc: Skatepark

BALLADA DE SARDANES 
hora: 18.30 h | lloc: Pl. de la Vila

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
hora: 19 h | lloc: Masia de Can Cortès

TRET DE SORTIDA amb Pep Callau i pregó 
a càrrec de Dèlia Brufau.
hora: 21 h | lloc: Pl. de la Vila

BALL DE GEGANTS I ESPECIAL  
BALL DE CAPGROSSOS
A continuació | lloc: Pl. de la Vila

ACTUACIÓ DEL QUADRE DE BALL  
del Centre Cultural Andalús 
hora: 21 h | lloc: Barrakes 

INAUGURACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
INFANTIL amb l’espectacle Fili Busters
hora: 22.30 h | lloc: Pl. de Ca l’Estruch

BALL EN LÍNIA 
hora: 23 h | lloc: Pl. de la Vila 

MAFALDA
hora: 00.30 h | lloc: Espai de Barrakes 

DJ TIME OUT
A continuació | lloc: Espai de Barrakes 

Dissabte 31
MATINADES
hora: 8 h | lloc: pl. de Sant Genís

26è TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET 
hora: 9 h | lloc: Pavelló Municipal d’Esports

DISCGOLF 
hora: 9 h | lloc: Hostal del Fum

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG 
hora: 9 h | lloc: Sala Polivalent 

TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
hora: 10 h | lloc: Jardins de la Masia de Can 
Cortès

CAMPIONAT DE BITLLES 
CATALANES 
hora: 10.30 h | lloc: Camp de futbol

TREN DE PALAU 
hora: 11 h | lloc: Parc de l’Hostal del Fum

TOBOGAN D’AIGUA
hora: 11 h | lloc: Carrer de Can Cortès

CONCERT VERMUT A CÀRREC DE 
SWING MASS AMB ANNA SOLEY
hora: 13 h | lloc: Masia de Can Cortès

COLORAIN
hora: 17 h | lloc: Mas Pla

CERCAVILA DE LA TARDA 
CASTELLERA
hora: 17.30 h | lloc: Itinerant 

TARDA CASTELLERA 
hora: 18 h | lloc: Pl. de la Vila

SINDRIADA POPULAR
Simultàniament | lloc: Pl. de la Vila

LABERINT II
hora: 18.30 h | lloc: El Pati

MARATÓ DE COUNTRY 
hora: 19 h | lloc: Espai de Barrakes 

EL SECRET DE LA NANNA 
hora: 19.30 h | lloc: El Pati

CONCERT DE FESTA MAJOR  
amb l’Orquestra Maravella 
hora: 20 h | lloc: Pl. de ca l’Estruch 

TABALADA 
hora: 21.15 h | lloc: Pl. de la Vila

CORREFOC 
hora: 22 h | lloc: pl. de la Vila

NIT DE MONÒLEGS amb Dani Pérez 
hora: 23 h | lloc: Pl. de la Vila

VERSIÓ IMPOSSIBLE
hora: 00.30 h | lloc: Espai de Barrakes 

DJ PETARDEO KETEARREO
A continuació | lloc: Espai de Barrakes 

BALL DE GALA  
amb l’Orquestra Maravella 
hora: 00.30 h | lloc: Pl. de ca l’Estruch 

8a EMPALMADA 
hora: 6 h | lloc: Espai de Barrakes

Diumenge 1
CAMPIONAT OBERT DE PETANCA
hora: 9 h | lloc: Pistes Municipals de Petanca

39a CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR 
hora: 9 h | lloc: Bosc de Can Pavana

CAMINADA POPULAR MARIA VÍCTOR 
hora: 9.05 h | lloc: Bosc de Can Pavana

TRADICIONAL ESMORZAR POPULAR 
hora: 10 h | lloc: Bosc de Can Pavana

PAVAVENTURA I JOCS TRADICIONALS
hora: 10.30 h | lloc: Bosc de Can Pavana

BALLADA DE SARDANES 
hora: 11 h | lloc: Bosc de Can Pavana

JOCS RURALS 
hora: 17 h | lloc: Pl. de Ca l’Estruch

ESPAI TELERS
hora: 18.30 h | lloc: El Pati

3a MOSTRA DE BESTIARI
hora: 19 h | lloc: Pl. de l’Onze de Setembre

BETU, EL PALLASSO
hora: 19.30 h | lloc: El Pati

PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR 
hora: 19.30 h | lloc: Camp de Futbol 
Municipal Francesc Serracanta

CANTADA D’HAVANERES
hora: 20 h | lloc: Pl. de la Vila

ACTUACIÓ CANDOMBE BANTÚ
hora: 21 h | lloc: Espai de Barrakes 

TABALADA 
hora: 21.30 h | lloc: Espai de Barrakes

CERCAVILA DE LES BÈSTIES 
hora: 22 h | lloc: Pl. de l’Onze de Setembre 

CORREFOC INFANTIL 
hora: 22 h | lloc: Pl. de l’Onze de Setembre 

80 PRINCIPALES
hora: 0 h | lloc: Espai de Barrakes 

DJ MAMAYÉ
A continuació | lloc: Espai de Barrakes

Dilluns 2
FESTA DE L’AIGUA
hora: 10.30 h | Lloc: Pl. de Ca l’Estruch

DINAR I BALL DE LA GENT GRAN 
hora: 14 h | Lloc: Pavelló d’Esports Maria 
Víctor

CONCURS DE CUINA  
DE SUPERVIVÈNCIA
hora: 16 h | Lloc: Espai Jove l’Escorxador

LUDUS
hora: 18.30 h | Lloc: El Pati

BALKAN PARADISE ORCHESTRA 
Concert familiar
hora: 20 h | Lloc: Espai de Barrakes 

CONCERT DE JAZZ  
amb Koko Jean & The Tonics
hora: 20 h | Lloc: Pl. de la Vila

CASTELL DE FOCS 
hora: 22.30 h | Lloc: Espai de Barrakes  

MIQUEL DEL ROIG
A continuació | Lloc: Espai de Barrakes 
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Fedefarma inicia les obres del seu centre logístic 

Retirats els barracons de 
l'IES i de la Folch i TorresMoltes unanimitats i moltes preguntes

INDÚSTRIA LÍDER A PSIP

EDUCACIÓ
EL PLE DE JULIOL

La cooperativa de distribució 
de productes farmacèutics 
Fedefarma, va iniciar els tre-
balls de construcció del seu 
nou centre logístic a Psip el 
10 de juliol. En un acte proto-
col·lari presidit pel president 
de la cooperativa, Vicenç J. 
Calduch, i al que hi van assistir 
l'alcalde Oriol Lozano i la regi-
dora d'Empresa i Ocupació, 
Laura Navarro, i altres auto-
ritats, es va presentar el que 
serà el magatzem farmacèutic 
més avançat d'Europa. 

L'aspecte final es pot apre-
ciar en la imatge superior. To-
talment robotitzat i equipat 
amb les últimes tecnologies 
d'etiquetatge i control de mer-
caderies, aquest centre logístic 
disposarà de més de 5.000 mil 
referències en preparació robo-
titzada arribant a les 500.000 
unitats servides diàriament. La 
previsió és que aquesta apos-
ta de Fedefarma per Psip, que 
implica inversió de 35 milions 
d'euros, generi uns 200 llocs 
de treball. 

L'edifici s'ubica en una par-
cel·la del carrer Aiguadres, 100, 

al polígon Riera de Caldes. El 
terreny és de 34.700 m², i en 
una primera fase s'edificarà 
una nau amb de 19.000 m², 
amb capacitat per augmen-
tar al doble aquesta superfície 
edificada. Està previst acabar 
les obres a finals del 2020, tot i 
que el centre no es preveu que 
estigui operatiu al 100% fins 
als primers mesos del 2021.

El 15 i 16 de juliol es va proce-
dir a retirar els cinc barracons 
de l'escola Folch i Torres i els 
cinc de l'IES Ramon Casas i 
Carbó. La retirada va coincidir 
amb la visita al poble, el dilluns 
15, del conseller d'Educació 
Josep Bargalló. L'alcalde, Oriol 
Lozano, el va acompanyar du-
rant la visita al primer dels cen-
tres, on ambdós van assistir al 
moviment dels mòduls. 

El titular d'Educació va expli-
car que es tractava d'instal·la-
cions habilitades l'any 2005 
per un augment de la demo-
grafia, que se sabia temporal, 
i que per tant no aconsellava 
la construcció llavors d'estruc-

tures fixes ni ara mantenir els 
barracons en aquests centres. 
Els mòduls trets de PsiP es 
portaran a altres centres on sí 
que fan falta. 

La visita de Bargalló va ser-
vir també per anunciar l'inici de 
les obres del canvi de coberta 
de l'escola Folch i Torres. La 
previsió és que per l'inici del 
nou curs, el 12 de setembre, 
ja estigui acabada. Els treballs 
serviran per corregir els des-
perfectes de filtracions d'aigua 
que hi havia en alguns punts 
del sostre de l'escola. Les 
obres de la coberta han estat 
adjudicades per un import de 
168.340,42 € amb l'IVA inclòs. 

Es preveu l'enderroc de la 
coberta inclinada per deixar 
vist l'últim forjat de l'edifici i la 
construcció d'una nova amb 
el sistema de plana invertida. 
Aquesta nova coberta, plana, 
farà més fàcils futures repara-
cions. Es construirà amb aïlla-
ment d'uns 7 centímetres per 
garantir l'estanquitat. 

Alhora, es preveu fer una re-
posició de canalons i remats, i 
renovar els baixants per tal de 
portar directament l'aigua de la 
coberta a la xarxa d'evacuació. 

L'Ajuntament assumirà la 
resta de treballs de millora, 
com la pintura d'algunes pa-
rets, tanques o la reparació de 
l'obra vista i alguna façana.

L'últim ple de la temporada, 
celebrat dijous 25, va arrancar 
amb un minut de silenci per 
denunciar el darrer feminicidi 
que havia tingut lloc a Terrassa, 
just el dia anterior. La primera 
reunió ordinària del consistori 
presidida per Oriol Lozano duia 
un ordre del dia aparentment 
extens però que en la pràctica 
va ser molt ràpid de resoldre. 
Gairebé tots els punts es van 
aprovar per unanimitat, i tret 
d'algunes abstencions justifi-
cades, no hi va haver cap punt 
que presentes molt debat.
 També és cert que tret de 
l'aprovació de comptes anuals 
del 2018 la resta de punts eren 
poc rellevants: ampliació del 
termini del concurs d'empre-

nedors, nomenaments de re-
presentants corporatius, boni-
ficacions sobre obres d'interès 
comú, nomenament del jutge 
de pau substitut o aprovació 
de les festes locals del 2020 
entre d'altres. 
   On hi va haver més movi-
ment va ser en el torn de precs 
i preguntes. Primàries, Ciuta-

dans i PSC, sobretot aquests 
últims, van llançar una bateria 
de preguntes que va obligar als 
membres del govern a prendre 
força notes. No hi va haver cap 
qüestió especialment acarnis-
sada, però sí que va servir la 
sessió per preveure que els 
tancaments dels propers plens 
prometen ser entretinguts.

RAS I CURT 

Cartell commemoratiu
Miquel Truyols ha realitzat el 
cartell commemoratiu del 75è 
aniversari de l'Associació de 
Bibliòfils de Barcelona, a més 
ha participat en la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres en una 
taula rodona sobre la bibliofília 
i en l'actualitat i fins al mes de 
setembre el MNAC (Museu Na-
cional de Catalunya), exposa 
obra seva dins l'exposició 'Lle-
tres il·lustrades'.

Arxivada la querella 
de l'inspector Virgili 
contra Teresa Padrós
El jutjat d'instrucció 1 de Sa-
badell que tramitava la querella 
presentada per l'inspector de 
la Policia Local, Xavier Virgili, 
contra l'anterior alcaldessa, 
Teresa Padros ha arxivat el cas 
definitivament. La querella in-
culpava també a l'exregidora 
de Seguretat, Àngels Marcuello 
i al subinspector Joan Gràcia i 
ja havia estat desestimada en 
una primera instància. Ara El 
jutjat de Sabadell ha desesti-
mat també el recurs presentat 
pel demandant.

Acaben les obres del 
polígon de Can Cortès
El 8 de juliol es van donar per 
acabades les obres de reur-
banització del polígon de Can 
Cortès Nord. L'obra ha tingut 
un pressupost de d'1.292.109 
€, encara per tancar. L'Ajun-
tament aporta 300.000 € en 
aquest projecte, a més d'una 
subvenció de 450.000 € de 
la Diputació de Barcelona. La 
resta han estat aportacions 
dels propietaris de les naus.

L'alcalde de PsiP, Oriol Lozano, 
i el regidor de Festes, Jordi Pla-
za, van presentar oficialment el 
dimecres 24 el programa de la 
Festa Major 2019. El dijous 29 
és el primer dia oficial de fes-
tes, tot i que el programa oficial 
també inclou la sessió de cine-
ma a la fresca prevista pel di-
mecres 28 a la plaça de la Vila. 
 Durant l'acte de presentació 
tant l'alcalde com el regidor 
van incidir en diverses oca-
sions en què una de les prio-
ritats de l'organització serà 
combatre el vandalisme i evitar 
les conductes incíviques, de 
manera que no es repeteixin 
els actes violents i les queixes 
veïnals que en la darrera edició 
es van produir durant els dies 
de Festa Major. 
 Lozano va explicar que s'es-
tà treballant amb Mossos i Po-
licia Local per aplicar una sèrie 
de mesures que minimitzin 
aquestes conductes. En una 
roda de premsa que es farà a 
prèvia a les festes s'explicarà 
a la ciutadania quines seran 
aquestes mesures. 
 Pel que fa al contingut lúdic 
de l'FM, Jordi Plaza va fer un 
repàs pels principals esdeveni-

ments de la programació, des-
tacant l'antipregó del dia 29 i 
el pregó del divendres 30, que 
aquest any anirà a càrrec de 
l'actriu Delia Brufau, de la sèrie 
'Les de l'hoquei', els correfocs, 
la tarda castellera amb els Min-
yons de Terrassa i els concerts 
de l'orquestra Meravella i, no-
vetat, de Versió Impossible, 
que aquest any ocupen el lloc 
d'Hotel Cochambre. 
Tot i que el programa de les 

festes es repartirà per tot el 
municipi, Plaza va convidar 
a descarregar-se l'app de 
l'FM, disponible a partir del 20 
d'agost, per poder seguir tots 
els esdeveniments. Les festes 
d'enguany, amb un pressupost 
de 240.000 €, responen a la 
gestió de l'anterior equip de 
govern.  Carme Sanz, anterior 
regidora de Festes ara  a l'opo-
sició, també va estar present 
en l'acte.

Festa Major contra l'incivisme
PRESENTACIÓ DE LA FM 2019
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CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

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

y baños)

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

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

DEMANI 
PRESSUPOST 

SENSE 
COMPROMíS

Vacances del 15 d'agost al 3 set.

El concert va començar amb 
una mica de retard per culpa 
de l'amenaça de pluja. Passat 
un quart de nou va començar 
a sonar 'Conrfield rock', la pri-
mera peça del repertori que 
la Banda de Música del Prat 
havia preparat per a la Nit de 
Pop-rock a la fresca. Els Amics 
de la Música Clàssica de Pa-
lau-solità i Plegamans van con-
vidar a aquesta formació, inte-
grada per 40 músics de totes 
les edats, per posar ritme a la 
plaça de la Vila la tarda del diu-
menge 7 de juliol.
El públic, que va omplir la 
plaça, va agrair d'inici el cel gris 
perquè feia més suportable la 
calor. Des de l'escenari, sota la 
direcció del mestre Joan Car-

les Chordà, van anar arribant 
temes més o menys reconeixi-
bles, i altres de no tant, però 
tots interpretats amb exquisi-
da professionalitat pel grup de 
músics pratencs.
Al tema inicial el van seguir un 
tribut a Elvis i un barrejat de te-
mes de Bon Jovi, amb l'univer-
sal 'It's my life' com a tema es-
trella. De la força del rock es va 
saltar al pop més melòdic d'All 
that jazz', encadenat després 
amb una altra melodia univer-
sal, però no tan contundent 
com el rock de Bon Jovi, 'Ama-
pola'. 'Sir Duke', un altre ritme 
inconfusible encara que sense 
la veu de Stevie Wonder, era el 
tema que marcava la meitat del 
concert, però la pluja va evitar 

que fos així.
Van començar a caure gotes 
i la banda del Prat només va 
tenir temps de tocar dos te-
mes més ('Eighties flashback' 
i 'Highway to hell') abans de 
recollir i posar els instruments 
a cobert.
Es van quedar en les partitu-

res 'Mamma mia', 'Y.M.C.A.' i 
'I will survive', però així i tot, el 
que es va viure a la plaça de la 
Vila va ser una hora de música 
diferent del que estem acostu-
mats, i que segur que va agra-
dar tant als amants del pop 
i del rock com, està clar, als 
Amics de la Música Clàssica.

El dissabte 6 de juliol l'església 
de Sant Genis va vibrar i es va 
emocionar amb la 'Salve Ro-
ciera' cantada pel cor de l'Her-
mandad Rociera de Sabadell. 
Minuts abans, Toni Valenzuela 
hi havia possat sentiment fent 
un apassionat pregó a la ver-
ge del Rocío. Era el final de la 
misa que donava pas a la cele-
bració de la romeria del Rocío 
organitzada pel Centre Cultural 
Andaluz de Psip. 
 Un cop acabada la mis-
sa, que va estar oficiada per 
mossèn Prakash i presidida 
pel bisbe auxiliar de Barcelona 
monsenyor Salvador Cristau, 
la imatge de la verge del Rocío 

va sortir pel porxo de Sant Ge-
nis a espatlles de les portado-
res del Centre Cultural (vegeu 
pòster central). A la cerimònia 
hi van assistir també l'alcalde, 
Oriol Lozano, el regidor de 
Festes, Jordi Plaza, i el cap de 
l'oposició, Marc Sanabria.
 La romeria va dur la imatge 
fins a la pista descoberta de la 
zona esportiva. Allà va presidir 
el dinar de germanor i la fes-
ta posterior, on es va comptar 
amb l'actuació dels grups de 
ball del CCA, de l'escola fem 
Dansa de St. Vicenç dels Horts 
i de l'Associació Candombé, 
així com dels cors rocieros de 
Parets i de la Llagosta.

La coral La Unió i el grup pa-
lauenc Els Escamarlans van 
tancar el mes de juny amb 
una trobada memorable. Cap 
a dos quarts de nou del ves-
pre del diumenge 30 de juny, 
després d'una tarda d'assajos 
sota un sol que asfixiava les 
pedres, el petit escenari de la 
Masia de Can Falguera es va 
omplir d'havaneres, d'havane-
res a moltes veus.
 El pati de butaques (eufemis-
me per no dir cadires de plàs-
tic i mantenir així la crònica a 
l'alçada de l'actuació) estava 
ple abans de començar. Els 
qui confiaven de trobar lloc tot i 
arribar cinc minuts tard van fer 
figa. Van haver de seguir l'ac-
tuació des de l'amfiteatre (un 
altre eufemisme) lateral o des 
del fons de la sala, dempeus.
 Va obrir la cantada la coral, 
repassant amb elegància i finor 
havaneres clàssiques ('L'àvia', 
'Vestida de nit', 'L'havanera 
del Vallès', 'La rosa del Port') i 
fins  tot operístiques, com la de 
'Carmen', o de sarsueles, com 
'Don Gil de Alcalà'. Sonava 
molt bé i diferent de la tonada 
dels grups mariners.

Al cap de mitja hora llarga va 
ser el torn d'Els Escamarlans. 
Aquí ja amb el so clàssic i fent 
cantar al personal van so-
nar tonades com 'El vell pes-
cador', 'Tramuntana amiga 
meva', 'Lola la tavernera' o 'La 
gavina' entre d'altres. Però si el 
traspàs entre els dos grups va 
ser gairebé natural tot i el canvi 
de registre, quan va arribar el 
torn de la cantada conjunta, la 

conjunció va ser màgica.
 Amb el públic ja entregat, 
la nit tancada i la fresca, que 
ja havia enviat a dormir als 
llangardaixos, el patí de Can 
Falguera va navegar des de 
Portbou a Palamós anar i tor-
nar diversos cops. Coral i es-
camarlans van arrancar junts 
amb l'himne antibel·licista 'El 
canó de Palamós', força aplau-
dit per la platea. 'És la morene-

ta' va ser la següent. I després, 
ja amb el públic extasiat per la 
fantàstica nit musical, 'La bella 
Lola' va preparar tothom pel 
'boom' final d''El meu avi'.
 'O sole mio', havanera que el 
mestre escamarlà Lluís Gonzá-
lez defensa com a tal, tot i el 
seu origen italià, va ser la torna 
que va concloure la nit. Una nit 
que per irrepetible, s'hauria de 
repetir cada any.

Una banda de clàssics

Passió per la verge Havaneres a moltes veus

POP-ROCK A LA FRESCA

ROMERIA DEL ROCÍOCANTADA CONJUNTA DE LA UNIÓ I ELS ESCAMARLANS

FOTO: JAUME VENTURA   

Els i les voluntàries que durant anys han fet funcionar el mercat 
solidari de Càritas deixaran de fer aquest servei a partir del mes 
d'agost. Així ho ha fet saber a l'INFORMATIU Francesca Casajoa-
na, coordinadora de Càritas Parroquial. Francesca ha confirmat, 
com ja s'havia especulat, que deixarà aquesta coordinació el 
pròxim 8 d'agost, data en què realitzarà el tradicional repartiment 
d'aliments que ella supervisa religiosament cada dimarts i cada 
dijous. Segons Francesca, la decisió de qui i com continua amb 
aquestes tasques quedarà en mans de la Parròquia de Sant Ge-
nís i dels responsables de serveis socials de l'Ajuntament.

Adeu a l'actual mercat solidari de Càritas
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La pancarta de Llibertat
Dos dies ha estat posada una pancarta en demanda de llibertat a la 
barana de l’ajuntament. Divendres passat a la nit va ser despenja-
da, com ha succeït en altres municipis, per un grup desconegut de 
persones molestes pel seu missatge. Quin era el seu contingut? Una 
sola paraula: LLIBERTAT!. També van ser despenjats alguns altres 
elements simbòlics: llaços grocs i pancartes de diversos espais de 
la població.
 És del tot evident que el compromís permanent i visible de 
la ciutadania del nostre país, poble a poble, plaça a plaça, en de-
fensa de la llibertat i el retorn de presos i preses polítiques i exiliades 
posa molt nerviosos grups minoritaris de persones que han convertit 
la supressió dels símbols i l’agressió de persones en el seu objectiu.
 Argumenten que els carrers són de tots per defensar la 
seva agressió a la llibertat d’expressió. Des d’aquesta plaça i des del 
nostre compromís per la llibertat volem manifestar :
• Que la pretesa neutralitat dels carrers no existeix. En un país on 

un govern legítim és a la presó o a l’exili per dur a terme el seu 
compromís electoral, on activistes no violents romanen segres-
tats a les presons de l’estat o forçats a marxar del país pel seu 
compromís en defensa dels drets democràtics, la neutralitat és 
impossible. En una situació de repressió com la que pateix el 
nostre país, la neutralitat del espais públics és com la pau dels 
cementiris; ens remet a la grisor dels carrers del franquisme on 
no tornarem.

• Que davant aquest fet es poden prendre dues opcions. No 
entre la neutralitat i l’exigència de llibertat sinó entre la com-
plicitat d’una banda i el compromís i la denuncia d’una altra. 
Pancartes i llaços són mostra de compromís i expressió de la 
dignitat col·lectiva d’un poble que es respecta a si mateix. Quin 
poble digne permetria una realitat de repressió com la que hem 
descrit sense comprometre’s per a superar-la? Quin poble, que 
no fos esclau, podria caminar pels carrers del seu país sense 
omplir-los de crits i símbols en demandes de llibertat?

  Afirmem que l’absència de símbols i pancartes en exigència de lli-
bertat en l’edifici del consistori durant la legislatura passada no mos-
trava pas la neutralitat de l’equip de govern sinó la seva complicitat 
amb la repressió. Ens felicitem que la barana de l’ajuntament s’hagi 
recuperat per a la dignitat col·lectiva.
Denunciem enèrgicament aquest atac a la llibertat d'expressió.
Manifestem el nostre compromís de continuar mobilitzats contra les 
presons i l'exili. Amb consignes, amb crits, amb cançons, amb sím-
bols. Perquè la solidaritat és la nostra millor arma. 
Mostrem la nostra solidaritat amb totes les persones represaliades 
que de manera creixent s'enfronten a detencions i causes judicials 
pel seu compromís per la llibertat i el retorn.n.
Acabem amb unes paraules d’en Jordi Cuixart

"HO TORNAREM A FER. Perquè nosaltres hem pres la humil de-
cisió, sense por i plens de coratge, de no retrocedir en tot allò que 
afecta l’exercici dels drets fonamentals, individuals i col·lectius.
Encara que se’ns jutgi per manifestar-nos, per mobilitzar-nos o 
per votar, estic convençut que ho tornarem a fer. Ens manifes-
tarem, ens expressarem, ens mobilitzarem i votarem tants cops 
com calgui. Tal com ho hem fet fins ara: pacíficament i serena-
ment, però amb tota la determinació del món. No hi ha força ca-
paç d’impedir-nos-ho. Tenim l’esperança intacta, i res ni ningú no 
ens la prendrà".

Mònica Vela, Norbert Froufe i 32 signatures més.

El 2 de juliol l'actual equip de 
govern de l'Ajuntament de Psip 
va decidir penjar una pancarta 
amb la paraula Llibertat i un llaç 
groc de la façana de la casa 
consistorial. Tres dies més 
tard, un grup anomenat Briga-
da Els Trabucaires, vinculat a 
l'extrema dreta, va decidir des-
penjar-la. Van gravar la seva 
acció en vídeo i el van publicar 
a les xarxes socials. Aquella nit, 
a més de la pancarta de l'Ajun-
tament, van arrencar també 
llaços i un cartell al·lusiu al judi-
ci del procés que penjava de la 
façana de Can Lluís, a l'avingu-
da Catalunya. 
 La pancarta va ser reposada 
l'11 de juliol. En aquesta oca-
sió els vàndals van trigar sis 
nits a tornar a visitar Palau i el 
dimecres 17 de juliol el llaç i la 
paraula Llibertat havien tornat 
a desaparèixer. Aquest cop la 
reposició va ser més ràpida, 
i dos dies després tornava a 
penjar de l'Ajuntament, cosa 
que va provocar l'amenaça im-
mediata dels Trabucaires, que 
van anunciar "previsió de vent 
a Palau" a les xarxes socials.  
 Eva Soler, regidora de Segu-
retat Ciutadana, ha confirmat a 
l'informatiu que s'ha fet la co-

rresponent denúncia a la Poli-
cia Local, i que aquesta ho ha 
elevat també als Mossos per-
què es faci la pertinent investi-
gació i es provi d'identificar els 
encaputxats.  
 Mentre això passa, els dos 
grups en el govern, que són 
els qui sufraguen el cost de les 
pancartes, tenen intenció que 
aquesta segueixi penjant de 
la façana de l'Ajuntament. La 
iniciativa compta també amb el 
suport de Primàries, l'altre grup 
independentista amb repre-
sentació al consistori. L'alcal-
de, Oriol Lozano, va defensar 
la col·locació de la pancarta 
al·ludint al caràcter genèric de 
la reivindicació. 
 Els grups locals de PSC i 
Ciutadans, en canvi, han mos-
trat la seva disconformitat. Els 
socialistes van titllar de "lamen-
table que aquesta sigui la pri-
mera decisió del nou Govern" 
i asseguren que s'oposaran "a 
qualsevol acció que confron-
ti la ciutadania". Ciutadans va 
fer públic un comunicat expli-
cant que "rebutgen la col·loca-
ció de la pancarta" perquè ho 
considera una "apropiació dels 
espais públics per a usos parti-
distes".

Arrancada diversos cops 
la pancarta de la façana 
de  l'Ajuntament

INICIATIVA POLÈMICA
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PROVEÏDOR EXCLUSIU 
PER A CATALUNYA

EINES 
MANUALS

IL·LUMINACIÓ I 
ELECTRICITAT

AIGUAJARDÍ

EINES 
ELÈCTRIQUES

ADHESIUSPARAMENT 
DE LA LLAR

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

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

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

Dissabte: 09.00 a 13.30
Diumenge: 10.00 a 13.00

NO TANQUEM 
A L'AGOST

Els primers dies d'estiu l'acti-
vitat a can Malla no ha baixat, 
després de les múltiples mi-
llores estructurals i de mante-
niment que el recinte ha anat 
acumulant durant la primavera, 
l'Associació de Pessebristes 
de Palau-solità i Plegamans, 
els actuals inquilins de la ma-
sia, han encarat amb força els 
treballs per preparar la propera 
exposició. Serà la 37a edició, i 
està prevista que s'inauguri el 
8 de desembre. Els responsa-
bles de l'Associació anuncien 
moltes novetats, especialment 
en el pis superior.
 I per garantir com cada any 
el màxim de diorames possi-
bles, l'Associació ja té a punt 
el curset de l'Escola de Pesse-
brisme que començarà el 13 
de setembre i que durarà fins 
al 29 de novembre. Les clas-

ses es faran com cada any a 
Can Malla els divendres a la 
tarda de les 17,30 a les 20 en 
dos grups d'adults i de nens. 
Si esteu interessats, podeu 
demanar més informació al 
correu pessebrepalau@gmail.
com, o passant per Can Malla 
el dimecres al vespre. 
 Un altre punt important en 
aquesta tasca preparativa va 
ser el passat dissabte 6 de 
juliol en què uns 30 socis van 
posar a punt la sala on s'han 
d'exposar els diorames de 
l'escola de pessebrisme, van 
reorganitzar les aules de for-
mació i es van començar les 
reformes de sales del pis supe-
rior. La jornada va acabar amb 
un dinar de germanor i es va 
fer la presentació del nº31 del 
butlletí 'El Grèvol', editat per 
l'Associació.

El dissabte 13 de juliol, organitzada per Candombé Bantú, i amb 
la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats del poble, es va 
celebrar la Festa de la Diversitat. A partir de les 7 de la tarda i fins 
a les 11, per l'escenari dels jardins de Can Cortés i van desfilar 
actuacions molt diferents. A més dels mateixos organitzadors, i 
van actuar el Tabulauencs, els Deixebles i el CC Andaluz.

• El 29 de juny es va votar un nou Secretariat Local de l’ANC de 
Palau-solità i Plegamans. Molta sort i bons encerts!!

• Per la Diada de l’11S - 2019, l’ANC local organitzarà, com cada 
any, AUTOCARS per desplaçar-se a Barcelona. Els tiquets es 
podran adquirir a partir del 24 d’agost a la paradeta.  Us po-
deu anar inscrivint al TRAM 11 que és el que hem escollit per 
Palau-solità i Plegamans. (El Vallès Occidental té assignats els 
Trams 11, 12 i 13 de la via d’enguany)

• A partir del dissabte 24 d’agost tornarem a instal·lar la parade-
ta a la Plaça de la Vila, de 10 a 13h. Disposarem de SAMARRE-
TES per qui en vulgui. Aquest dia donarem informació de la 
resta de dies que ens podreu trobar a la parada.

• Totes les informacions i dies de parada les proporcionarem 
amb més detall a partir del 24 d’agost  a la mateixa parada. 
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM PER FER-NOS CONFIANÇA!!!

Podeu contactar amb l’ANC Palau-solità i Plegamans via Telegram, t.me/Palau_xR, o e-mail: palausolitaplegamans@assemblea.cat

Preparant sorpreses per Nadal

Actuacions per tots els gustos

PESSEBRISTES

FESTA DE LA DIVERSITAT
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TERRENO en Can Falguera de 390 m. 
Bien situado.  100.000€ 

PISO en el centro de Palau. 80 m. 3 
hab. Buen estado.  163.000€ 

PISO EN VENTA 80 m2 Centro de 
Palau. Todo reformado. 155.000€ 

PLAZAS DE PARQUING en venta en 
el centro de Palau. 6.900€ 

CASA EN VENTA en Palau 485 m2. 8 
hab, 4 baños, a reformar. 210.000€ 

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

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

CASA MAS BO 2 plantas. Piscina bar-
bacoa, jardín y huerto.  269.900 € 

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

| Portes lacades | Tablilla de sucupira

EXPERTS EN TARIMES D’EXTERIOR

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

Nou FORD KA +
AGOST

del 12 al 18

Obert de 7.30 a 14.00VACANCES

La Milla Urbana de Sant Pere 
2019, que es va celebrar el 
diumenge 30 de juny a La Sa-
grera, va batre dos rècords. El 
primer abans que ningú co-
mences a córrer. Els 284 ins-
crits en la prova, sumant totes 
les categories, són la xifra de 
participants més alta acon-
seguida en les 8 edicions ce-
lebrades fins avui. Francesc 
Duran, representant d'un dels 
patrocinadors, Duran & Molins, 
ho va anunciar molt satisfet per 
la megafonia, tot afirmant que 
s'havien aconseguit 50 inscrits 
més que l'any anterior.
 El segon rècord del dia va 
ser atlètic i femení, i el va acon-
seguir l'atleta Miriam Ortiz, de 
l'Agrupació Atlètica Catalunya, 
que va aconseguir rebaixar la 
marca catalana que ella ma-
teixa tenia, fent un temps de 5 
minuts i 10 segons.
 Les curses es van iniciar 
a dos quarts de 10 del matí. 
L'organització va dibuixar tres 
circuits, de 451, 902 i 1.609 
metres respectivament, pel 
que van discórrer les 12 cate-
gories. El traçat de 451 metres 
el van disputar a primera hora 
els pre benjamins i benjamins. 
A continuació van córrer els 
alevins, pel circuit de 902 me-
tres. La resta de categories es 
van enfrontar ja totes a la milla 

sencera.
 La Milla Urbana de Sant Pere 
és una prova contemplada en el 
calendari de la Federació Cata-
lana d'Atletisme i absolutament 
consolidada, tot i la seva joven-

tut. Prova d'això és excel·lent 
impressió que se'n van endur 
tots els atletes vinguts de clubs 
d'arreu de Catalunya, que van 
elogiar tant el traçat com l'or-
ganització. Un dels aspectes 

que més destacaven els corre-
dors va ser el 'village', molt ben 
equipat i condicionat, on els 
corredors podien tant concen-
trar-se abans de la cursa com 
avituallar-se amb fruita i aigua, 
refrescar-se a les dutxes o fins i 
tot fer-se algun massatge.
 La cursa d'enguany estava 
organitzada per l'Ajuntament 
de PsiP, per l'Associació Re-
vetlla Sant Pere, i pels clubs 
atlètics de Caldes i de Palau. 
Com a patrocinadors, a més 
de Duran & Molins, hi col·la-
boraven Excavacions Marsal, 
Jorbachs, Cal Fruitós i Disava. 
A la foto inferior es pot veure 
tot l'equip organitzador.

  Classificacions i àlbum de fotos a 
  gestoriapalau.es/santpere/milla-2019/

El passat dissabte 13 de juliol 
l'equip palauenc Va, tornem-hi 
va participar en el III Torneig 
d'estiu "Els Perxes", de Sant Fe-
liu de Buixalleu. L'equip de Palau 
va participar en les categories A 
i B. Es va jugar una partida de 
cinc rondes i d'un total de 35 
equips el Va, tornem-hi A va 
quedar classificat en el sisè lloc, 
i la tiradora Candi Fernández va 
ser la millor tiradora femenina de 
la competició (a la foto, vestida 
de blau, amb la resta de l'equip: 
Esteve Mumbrú, Juan Plaza, 

Joan Ros i Francesc Vilardell).
Dues setmanes abans, els tira-
dors palauencs van participar 
també en la competició organit-
zada per l'Associació Revetlla, 
dins les festes de La Sagrera. Es 
va fer una partida a tres rondes 

amb classificació individual per 
sèniors i infantil, les classifica-
cions foren: 
Sèniors: Esteve Mumbrú, Candi 
Fernández i Juan Plaza
nfantil: Mireia Marsal i Marc 
Mumbrú.

El lluitador palauenc Liam Arjona 
Hammersley va protagonitzar la 
lluita principal de la vetllada Brui-
ser Series 2 Road to AFL que es 
va celebrar el 6 de juliol a Barce-
lona. Amb només 18 anys es va 
desfer del seu contrincant Toni 
Lozano, del Club MMA BCN, en 
dos assalts, guanyant el combat 
per TKO. Liam estava assistit 
a la cantonada pel seu pare, 
Jesús Arjona, Head Coach de 
Union MMA , i pels també lluita-
dors Paul Marin i Diego Gallardo.

Una cursa amb dos récords

Bon paper dels 
tiradors palauencs 

Liam Arjona, 
campio per TKO

8a MILLA URBANA DE SANT PERE

FOTO: JAUME VENTURA   

BITLLES CATALANES LLUITA



PUBLICITAT 25ESPORTS24

A l'estiu les activitats a Residencial Palau continuen, no 
parem mai. Sempre estem disposats a aprofitar totes les 
ocasions per gaudir plegats. 
La calor no en far deixar de banda les nostres activitats 
i fer moltes coses. Viure a Residencial Palau és estar 
immers en múltiples activitats. No tenim temps d'avo-
rrir-nos!
Per alleujar la calor hem reproduït el fons del mar i ens 
hem fet un escafandre per poder submergir-nos, ha si-

gut molt divertit i refrescant.
I en els nostres tallers de cuina d'estiu hem cuinat far-
tons per acompanyar una orxata ben fresqueta. Per su-
portar les tardes caloroses d'estiu que millor que gaudir 
d'una orxata fresqueta i uns fartons fets per les nostres 
expertes cuineres al taller de cuina. Per llepar-se els 
dits!!!
Amb aquestes temperatures no podem oblidar la im-

portància d'una bona hidratació, beure líquids i evitar 
l'exposició al sol a les hores centrals del dia.
I com tots els mesos, hem celebrat els aniversaris del 
mes. Per molts anys a tothom!

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

ACTUALITAT RESIDENCIAL PALAU

agost 2019agost 2019

Mària Soriano, Júlia Solans, Car-
la Lanzas, Maria Vinuesa, Clàu-
dia Montasell i Aquiles Manzano, 
pertanyents tots a l'escola de 
dansa Step by Step, van obte-
nir la quarta plaça en la Copa 
del Món de Dansa que es va 
celebrar del 28 de juny al 7 de 
juliol a la localitat portuguesa de 
Braga. L'equip en què s'integren 
les ballarines i ballarí palauencs 
va obtenir aquesta posició en la 
categoria de 'hip hop', on parti-

cipava amb la coreografia "Push 
it" del seu professor Xavi Ferrer.
 L'equip on s'integren aquesta 
colla de palauenques van par-
ticipar també en les categòries 
de contemporàni, jazz i hip hop 
quedant entre els deu primers 
amb coreografies dels seus pro-
fessors Montse Estrada i Xavi 
Ferrer.
 Abans de presentar-se al 
Mundial de Portugal, les balla-
rines i ballarins de l'escola Step 

by Step ja havien fet un gran pa-
per en els campionats d'Espan-
ya, que van tenir lloc a Burgos el 
passat mes d'abril. En 'hip hop' 
i en dansa contemporània van 
obtenir medalla d'or. El duo for-

mat per Maria Vinuesa i Aquiles 
Manzano, van guanyar la meda-
lla de bronze amb la coreografia 
'Faith', i Claudia Montsatell va 
ser plata amb la coreografia de 
jazz 'Black' i 8a el mundial.

El Centre Excursionista de Psip 
ha organitzat aquest juliol dues 
sortides a cims emblemàtics del 
Pirineu català i d'Osca. La pri-
mera, el 6 de juliol, tenia com a 
objectiu coronar el Pic de l'Infern 
(2.869 m.), passant a la tornada 
pel Pic de Freser (2.835 m.) i el 
pic de Bastiments (2.883 m.). Els 
integrants de la colla palauenca 
van desplegar una pancarta un 
cop fet el cim principal (foto). 
 La segona escapada presen-
tava un repte superior, ja que 
s'atacaven diversos cims de 
més de 3.000 metres del Pirineu 
d'Osca. Aquest cop l'excursió 
va ser de dos dies i va incloure 
una nit de vivac a la riba del llac 

Blanc. El recorregut tenia com 
a fi coronar el mític Perdiguero 
(3.222 m.), i alhora passar per 
diversos 3.000 situats entre la 
collada superior i inferior de Lite-
rola, pujant per la vall de Literola 
y baixant per la vall de Remuñe, 
fent un cercle. 
 El CEPSIP descansa a l'agost, 
però ja té previstes dues sortides 
pel mes de setembre. El 21 i 22 
tenen programat tornar a la vall 
de Remuñe per atacar l'ascens 
al pic de Maupas, i el 28 o 29 
muntaran una sortida d'iniciació 
a la muntanya. Totes les sortides 
es preparen al taller 2 de Can 
Cortès, els dimecres de 21.00 a 
22.00.

El cap de setmana del 5, 6 i 7 
de juliol el camp d'esports mu-
nicipal va viure les 24 hores de 
Futbol 7, organitzades pel FC 
Palau. Aquesta és la 12a edició 
d'un torneig que convida a tots 
els aficionats al futbol a passar 
unes hores compartint esport i 
bon ambient. 
 Francesc Garcia, president del 
FC Palau, es va mostrar molt sa-
tisfet per l'alta participació i pel 
nivell dels equips. En total es van 
apuntar 51 formacions, totes 
elles eren formades per amics i 
coneguts que habitualment ju-
guen junts però no necessària-
ment pertanyents a cap club. 
 El torneig constava de cinc 

categories: prebenjamí, benja-
mí, aleví, infantil i cadet. Malgrat 
la seva joventut, aquest torneig 
d'estiu és considerat un dels 
més prestigiosos del Vallès en 
aquesta modalitat. 
 La competició va començar el 
divendres al vespre i es va esti-
rar fins diumenge al migdia. Un 
cop acabades les competicions 
es va procedir a l'entrega de 
trofeus, moment en què tots els 
participants van poder intercan-
viar impressions sobre la seva 
actuació i la de la resta d'equips. 
Val a dir que l'ambient que es va 
poder gaudir durant les tres jor-
nades va ser força elogiat per la 
majoria de públic i jugadors.

PsiP triomfa en la Copa 
del Món de Dansa

Dos escapades d'alçada Futbol de 7 en 7

BALL

EXCURSIONISME FC PALAU

Maria Vinuesa, Mària Soriano, Claudia Montasell, Júlia Solans, Carla Lanzas i Aquiles Manzano.

D'esquerra a dreta, Enric Feitó, Natalia Bonsoms, Juan A.  Lario, Nicolas Rodríguez i Txema.



     
C/Barcelona, 27 
Palau-solità i 
Plegamans
697 253 119

VESTIMOS LA VUELTA AL COLE

AGOST

del 12 al 18

10 a 13.30 i de 17 a 20.30 
Sábados, de 10 a 14

VACANCES
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PER CADA 10€ DE COMPRA...
POTS TRIAR ENTRE:

 UNA FOTO 13X18 

 UN VAL PER FOLRAR LLIBRES

Hi trobaràs els millors preus!!

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

...

HORARI D’AGOST:  De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00h / TANCAT DEL 12 AL 16 D’AGOST

El 14 de juliol, al Palau Blaugrana 
de Barcelona, Berta Busquets, 
Laura Puigdueta, Aina Florenza 
i Laura Vicente, jugadores del 
Generalli HC Palau van aixe-
car la copa de campiones del 
món. Les lleones de l'hoquei pa-
lauenc, integrants de la selecció 
espanyola, van tenir un paper 
fonamental en la consecució del 
títol, una revàlida del que ja van 
conquerir a Nanjing, Xina, en els 
World Roller Games del 2017.
 Espanya es va imposar a la fi-

nal a Argentina per 8-5. L'equip 
vermell va anar per davant al 
marcador durant tot el partit, 
guanyava per 3-2 al descans i a 
la segona meitat va ampliar les 
diferències fins al 8-5 final. Els 
gols els van fer Berta Busquets 
(2), Marta Piquero (2), Maria San-
jurjo (2), Laura Puigdueta i Sara 
Lolo. Prova de la importància de 
les jugadores de l'HC Palau dins 
aquest equip és el fet que Berta 
Busquets va ser escollida MVP 
del partit.

Lleones mundials
HOQUEI

LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Finalitza la III temporada

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

Ja tenim els resultats de la VIII temporada de la 
Lliga Fotogràfica d’Arts&Foto. Enhorabona Pedro 
Mohedano per aquesta primera posició ben 
merescuda! Segueix en segona posició el Manuel 
Buisan i en tercera el Joan Suñé. Felicitats per 
aquests resultats i per les bones fotos que han 
anat fent durant aquesta temporada. Felicitem a 
tots els membres d’Arts&Foto per la seva partici-
pació, la bona feina i per les ganes de millorar i 
d'aprendre. Les fotografies de la temporada seran 
exposades a la Masia de Can Cortès al setembre.

1r classificat /  Pedro Mohedano

3r classificat /  Joan Suñé

2n classificat /  Manuel Buisan

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

C	O	N	V	O	C	A	T	O	R	I	A				A	S	S	E	M	B	L	E	A			G	E	N	E	R	A	L			O	R	D	I	N	A	R	I	A	
Us	convoquem	a	l´Assemblea	General	Ordinaria	que	tendrá	lloc	el	dilluns	19	d´Agost		de	2019	al	local	social	del	nostre		

Club,	situat	a	l´avinguda	del	camp		s/n,	08184,	Palau-Solità	i	Plegamans.	

L´Assemblea	s´ha	fixat	a	2/4	de	vuit	(	19,30h	)	de	la	tarda	en	primera	convocatoria	i	a	les	vuit	(	20,00h	)	en	segona.	

O	R	D	R	E			D	E	L			D	I	A	

1,-	Lectura	i	aprovació	de	l´acta	anterior.	

2,-	Memoria	Temporada	2018/2019	

3,-	Aprovació	de	comptes	Temporada	2018/2019.	

4,-	Presupost	Temporada	2019/2020.	

5,-	Aprovació	programa	voluntariat	i	calendaris..	

6,-	Precs	i	Preguntes.	

Palau-Solità	i	Plegamans,	17	de	juliol	de	2019	

	

LA	JUNTA	DIRECTIVA		

El club ACB Palau ja està preparant la 26a edició del 3x3 de la Festa 
Major. Aquest esdeveniment, el qual estan preparant amb moltes 
ganes els nous responsables del club en  ser el seu primer acte, se 
celebrarà el pròxim 31 d’agost al pavelló Maria Víctor. El club anima 
a tots aquells que vulguin participar a passar una bona estona en 
una de les activitats esportives tradicionals de la festa major de Pa-
lau-solità i Plegamans. Les inscripcions on-line romandran obertes 
fins al 28 d’agost, mentre que les presencials es duran a terme el 27 
i 28 d’agost al pavelló municipal de 17h a 20h.

Mari Carmen Cazalla, atleta del 
CA Palau es va classificar com 
a primera de la seva categoria 
en la IV Ruta dels Masos, a Vila-
bella. La cursa es va disputar el 
dissabte 6 de juliol, i la palauen-
ca, que anava acompanyada del 
seu marit, José Serrano, va ser 
la primera del seu grup en recó-
rrer els 14 kilòmetres amb 600 
metres de desnivell. Cazalla va 
invertir un temps de 2 hores, 11 
minuts i 20 segons, en arribar a 
la meta, sent la 1a classificada a 
la seva categoria, la 7a dona i la 
posició 42 a la general.

Nova edició del 3x3 de Festa Major

Cazalla guanya la Ruta dels Masos

ACB PALAU

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

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
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
VOLS TENIR LA CASA NETA? Vols una per-
sona de confiança amb experiència i re-
ferències? Truca'm al 667 256 234 Gala. 
Ah! I si tens gats o gossos... M'agraden!
SE OFRECE chica para cuidar personas 
mayores o niños o para limpieza del ho-
gar. Puede ser interna o externa, o por 
hortas. Disposición inmediata. 602 418 
416 Marta Leiva
SE OFRECE Sra. de interna para cuidar per-
sonas mayores, con experiencia y referen-
cias. 626 508 894 Dackmar
BUSCO TRABAJO para los fines de sema-
na, para jardinería o ayudante de paleta, 
o también como conductor. 671 30 38 38 
Víctor Manuel.
S'OFEREIX Sra per netejar i planxar, amb 
referències. 662 14 83 96
SE OFRECE Sra.  de Palau para cuidar o pa-
sear a tus mascotas. Buenas referencias
Tel. 652 88 51 56
SE OFRECE chica de 28 años, uruguaya, 
para limpiezas por horas, para ayudante 
de cocina o para cuidar ancianos en Pa-
lau. Maria. 631988737.
SE OFRECE Sra para hacer limpieza en 
casa o cuidar niños y adultos. Por horas, 
mañana o tarde. 631 70 09 87 Ana Ideth
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar o 
para el cuidado de personas mayores. 
688 406 909 Mariana.
SE OFRECE chica joven con experiencia en 
limpieza general, casas, pisos o chalet. 
Trabajo garantizado. 657 436 046 Erika
BUSCO TRABAJO para cuidar personas ma-
yores, limpiezas de casas o canguro. Ten-
go libres martes, miércoles y jueves.Tengo 
experiencia. 632 468 190. Johana
SE OFRECE chico para cuidado de perso-
nas mayores, paseando y acompañando. 
En Caldes de Montbui y alrededores. Dis-
ponibilidad inmediata. 663 592 687 René
SE OFRECE chico de 22 años para trabajos 
de reformas y pintura. 642568034. Daniel.
SE OFRECE señora para limpieza en el ho-
rario de la tarde con experiencia y referen-
cias.comunicarse al 643 286 136. Nancy
SE OFRECE chica española para limpieza 
y plancha con experiencia de mas de 20 

años con vehículo propio y referencias 
697 744 861 Elena
S'OFEREIX Mestra amb molta experiència,  
per donar classes de reforç durant l'es-
tiu a alumnes de primària. 676 024 525. 
Isabel.
SE OFRECE chica responsabl para cuidar 
personas adultas, para hacer sus com-
pras o pasear. Disponibilidad inmediata. 
662074282 Lili

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

IMMOBILIARIS

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

VARISFINCA RÚSTICA. 5.500 
m2 en Palau-solità i 
Plegamans.  
49.000 € 

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

TERRENO EN EL CEN-
TRO. C/San Juan. 
Zona Can Maiol, 
150 m - 100% edi-
ficables para cons-

truir 3 pisos independientes o 2 casas 
adosadas + 3 parkings.  150.000 €

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

Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un Whatsapp al 
telèfon 

629 262 682 
o bé deixeu 

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

Reial,162. 

agost 2019agost 2019

Diumenge 1 de setembre de 2019
a les 9 del matí

al Bosc de Can Pavana

Inscripcions a
www.palauplegamans.cat

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565
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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!

en agosto, abierto hasta las 14.00 
y cerrado del 11 al 18


