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DIRECTORI D'ANUNCIANTS

RESUM DE CONTINGUTS

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

Farmàcies de guàrdia a PSIP
De dilluns a divendres, de 8,30h a 21h, 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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N. Muntada C/ Secretari Gil n. 21
Can Cortès Camí Reial n. 54 

J. Beatobe C. Anselm Clavé n. 1
L. Lacorzana C. Sagrera n.4
D. Lagarda Av. Catalunya n. 138
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gener 2021 feb-21 març 2021

De dilluns a divendres, de 8,30h a 21h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d'agost).                                                
  Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:
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2-11 --  Serveis, Passatemps, Opinió, 
Música i Salut.
12 -- L'ENTREVISTA /  Laura Navarro, 
tercera tinent d'alcalde de PsiP
14 -- Ple d'abril. Can Falguera ja té 
concessionari.
16 -- Lleu creixement del nombre de 
positius i de confinaments a PsiP.
18 -- PsiP mostra els seus atractius.
22 -- Sant Jordi venç al virus.
24 -- EL PÒSTER / Natura morta, per 
Oscar Fillola.
26 -- Ritmes africans per enviar ajuda 
al Senegal.

28 -- La Fresqueta, la nova proposta 
per viure la cultura al carrer.
30 -- Medievàlia, un sucedani del mer-
cat medieval. 
34 -- RODALIES/ La població de l'Eix 
Riera de Caldes s'estanca.
34 -- ESPORTS/  La Copa d'Europa 
d'Hoquei femení es juga a Palau.
Xou Palau, 8enes al campionat d'Es-
panya.
32-35 -- EL REPORTATGE / 
Temps era Temps, a Palau-solità i 
Plegamans.
37 -- Anuncis gratuïts de serveis.
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Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Petjades 17

Iurisbarna  19 Partits polítics ERC 6
Torra Argemi 27 PSC PALAU 8

Ajuntaments Ajuntament de Psip 46 Restauració Rekopa 23
Arquitectes Jordi Payola - Arquitectura 19 Bar l'Esbarjo 27
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 19 Avui cuinem nosaltres 27
Automòvil Auto taller Taher 29 Restaurante Pekin 27
Comunicació Generalitat de Catalunya 5 Salut Aten Palau 11
Construcció Construcciones Gutiérrez 29 Centre Fisioterapia Palau 11

Marbres Aguilar 29 Centre Podològic Solita 11
Materiales Martínez 48 Jessica Soto - Psicóloga 11

Decoració Acorama 3 Clinica Dental Valloc 11
Garden Palau, SCP 27 Roque Lucas Sanchez 11
Caldes Parquet 48 Cirugia Vascular 11

Entitats Associació de Comerciants 31 Menja Sa 27
Esports Club Tenis Santa Magdalena 27 Residencial Palau 44

Padeluxe 29 Centro Odontologic Palau 48
Estètica Bosa 1 Dental Duarte 48

Magic Nails 3 Serveis tècnics Antenes Palau 17
Naturhouse 3 E. Arbo Climatizaciones 17
Nua 3 Guber Catalunya Serveis 17

Ferreteria Ferreteria Major 15 31 Gippsa Informatica 17
Gestories Ruisan Assessors 19 Electricitat Masó 17

Assesoria Gestoria Palau S.L 19 Fumirrat Servicios 2005 29
Gestoria Monmar 19 Vallas PVC (Cayfi) 29
Palau Assessors 19 Tecni servei Palau 29

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Telcom Valles 48
Juani Baeza 3 Taxis Taxi - X. Caparrós 27
Finques Palau 19 Trans-Radio Taxis 27
Remax -Domun Group 29 Taxi Palau - J.M Aguilar 27

Moda Selmy 2 Veterinaris Centre Veterinari Palau 11
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reduCCiÓ de Contorn en 
CuiXes, maLuC i Cintura

ELEvACIÓ DE GLUTIs
miLLora de L’asPeCte de La PeLL
ALLEUJAMENT DE LA sENsACIÓ 

DE PEsADEsA A LEs CAMEs
desaPariCiÓ de La PeLL de 

taronja

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

N U A
N ú r i a  M a Ñ a s
EstÈtiCa & NutriCiÓ

Sistema intens 
de massatge 

físio-actiu

Pla dietètic 
personalitzat

Seguiment 
setmanal
gratuït 

Complements 
alimentaris amb 
extractes de 
plantes naturals

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

Estiu a la vista!!! VoLs eL 
nostre 

ParasoL?

Finca agrícola de 5.500 m2 
Lliça de Munt i Caldes. Pou i 
caseta d’eines. 49.000€ 

A Can Falguera. Vivenda de 
190 m2. 4 hb, 2 b. Garage. 
500 m2 de jardin. 310.000€ 

Al centre de Palau. 3r amb as-
censor. 70 m2, 3 hab. Preciosa 
terrassa. 190.000€ 

TERRENY CASA PIS

Casa al centre de Palau. Comu-
nica amb dos carrers.  210. En 
bon estat. 326.000€ 

A les Franqueses amb  3 hect. 
de terreny. 8 hb, 5 banys. Amb 
pou propi . 395.000€ 

En Palau, zona La Sagrera. A 
tres vents. 4 hab, 2 b. piscina i 
garatge gran 365.000€ 

CASA MASIA CASA

A La Pineda, als 4 vents.140 
m2, 4 hb, 3 by. Barbaco i 
terreny. 398.000€ 

Adosada a Palau. 130 m2, 4 
hab i 2 b. Terrassa amb dues 
alçades . 265.000€ 

Terreny a la zona de Can 
Falguera.  900 m2 amb bones 
vistes  95.000€ 

CASA CASA PARCEL·LA

A Palau. 180 m2, 5 h, 2b. 
Parking per 2 dotces. Pati de 
30 m2. Solarium.  238.000€ 

A La Sagrera. 4 hb dobles, 2 
by complerts, golfes diàfanes, 
garatge de 70 m2  325.000€ 

A Palau. 120 m2, 4 hb, 3b, 
amb jardi i terrassa. Llogat fi ns 
juny del 2021.  298.000€ 

DUPLEX

A Can Maiol, 213 m2, 3 hb, 
2 by, garatge per 2 cotxes 
325.000€ 

CASA

Preciós pis a Palau, cèntric, 
ben orientat i amb sol. 85 m2, 
3 hb, 1 b. Terrassa  220.000€ 

PIS CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA 
PROPIETAT?

T’OFERIM SERVEI DE 
TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

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

C/FOLCH I TORRES, 19 BOTIGUES ROSES 
933887862 / 630 339 029                         magicnailspalau

• Manicura 
   semipermantent express
• Pedicura 
   simpermanent express
• pack depilació 
  Cames senceres + axil·les + engonals

12,90 €

17€

25€

oFertes de PrimaVera
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FàcilNormalDifícil

8 marques de cotxes

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES

8
7 1 1

3 8 5 9 4
7 4 1 8

9 6 7 3
9 5 1 8 3

8 4 7
5

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

Dificultat: baixa

5 4 2 8 1
9 6

9
7 9 2

3
4 8 1

8
6 3
4 7 1 8 3

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

Dificultat: mitjana

3 4 1 7 5 8
7 1

1 6 9
1 8 7
6

5 9 3
2 8 3

8 2
9 2 8 1 7 6

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

Dificultat: alta

MARQUES DE COTXES

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

RENAULT
SEAT
OPEL
AUDI
MERCEDES
SKODA
HONDA
HYUNDAI

 dificultad (4)          © 2021 olesur.com     

LA SOPA
Renault, Seat, Opel, Audi, 
Mercedes, Skoda, Honda, 
Hyundai.

8
711

38594
7418

9673
95183

847
5

849523671
567941328
312678594
275394186
438216957
196785432
951867243
683452719
724139865

Dificultat: baixa

54281
96

9
792

3
481

8
63
47183

573462819
824719365
916583274
635841792
792635481
481927536
359276148
168354927
247198653

Dificultat: mitjana

341758
71

169
187
6

593
283

82
928176

349176258
758423619
216859347
492518763
831764925
675932481
167295834
583647192
924381576

Dificultat: alta
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El projecte de la piscina municipal era un dels compromisos principals que ERC-AM portava al seu programa electoral, en
el qual es comprometia a demanar un estudi de viabilitat sobre aquest equipament esportiu al llarg del mandat. L'octubre
del 2019 es va fer formalment el pas per demanar aquest estudi i, any més tard, l'11 de desembre de 2020, se n'iniciava la
redacció. Del futur equipament esportiu municipal se'n coneixen alguns detalls, com per exemple que amb l'assessorament
de la Diputació de Barcelona s'està duent a terme un concurs d'idees per la redacció dels plecs. En les properes setmanes
l'Ajuntament farà una presentació pública en la qual s'exposaran les conclusions del document elaborat conjuntament per la
consultoria ITIK, especialista en l'àmbit esportiu, i la Diputació. 

La campanya de nova militància del Jovent Republicà
reivindica el paper dels i les joves organitzades i compromeses
políticament. A Palau-solità i Plegamans ha començat amb un
vídeo que podreu trobar al següent codi QR.

La ronda verda i el camí
del Molí disposaran de
nous punts de llum LED
alimentats amb energia
solar durant tot el seu
recorregut. 
La col·locació dels fanals
millorarà la sensació de
seguretat.

Les idees no viuen sense organització



7OPINIÓ Maig 2021

Falten cerveses 
a la nevera
A casa havíem de reformar la cambra de bany, canviar tota la 
cuina, posar al dia la instal·lació elèctrica i la calefacció i pin-
tar. Vaja, gairebé la casa nova. Massa per uns manetes mit-
jans, tirant a bons, que ho som. Així que finalment ens vàrem 
posar en mans de professionals. Vam visitar quatre partits 
polítics, perdó, quatre empreses de reformes on demanarem, 
no tres, quatre fulls de ruta, perdó, pressupostos.

 Ens van ensenyar molts programes electorals, perdó, vull 
dir projectes d’obra, i després de semblar-nos tots enlluerna-
dors, en vàrem triar un (o eren dos o tres en això que en diuen 
una coalició o una «unió temporal d’empreses», encara no ho 
tinc clar). El fet és que tots els candidats coincidien només 
en un aspecte, en insistir-nos que amb ells, i només amb ells, 
podíem confiar, i ens van convèncer que nosaltres sols no 
aconseguiríem mai els nostres nobles i ambiciosos objectius 
sense la seva professionalitat i enteresa.

 De seguida van enviar els seus diputats, perdó, operaris, 
que van començar a cobrar des del primer moment. Tot se-
guit van escampar les eines per tota la casa i van obrir rega-
tes i arrencar el WC, la cuina i totes les rajoles. No hi havia 
marxa enrere. I no van tornar a la feina. Momentàniament 
em vaig acollonir, però els meus em van calmar fent-me la 
reflexió que estàvem parlant de professionals i persones ín-
tegres. Llavors, pel que ens va remugar entre dents el que 
semblava el capatàs, vam entendre no es posaven d'acord 
en com tirar endavant, que cada soci, perdó, cada industrial, 
ho veia de manera diferent a l'altre. L'obra se'ls feia gran.

 Abans de començar, i de rebre l’encàrrec, tot havia de ser 
bufar i fer ampolles, de la llei a la llei, perdó, de la llar a la llar. 
Un cop els vaig cedir les claus de casa i ho van empantane-
gar tot, es va instaurar la paràlisi.

 Ens havien advertit d’altres contrades, feu-vos la reforma 
vosaltres mateixos, que, a vegades, els que es diuen profes-
sionals, si no els vigileu de prop us poden acabar la pacièn-
cia, la confiança i la il·lusió. I de fet, tot el que heu fet fins ara 
ho heu fet prou bé. Però eren tan maques les promeses que 
ens feien...

 Ara tenim la casa desmanegada i tot aturat. Mentrestant, 
a la família tothom està desorientat, anem perdent l’humor, 
l’esperança, fins i tot les ganes de llevar-nos al matí.

Em fa l’efecte que des que han entrat a casa, fins i tot falten 
cerveses a la nevera, però no m’he atrevit a dir-ho a ningú.

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

Envieu  les vostres cartes 
a psipinfo@gmail.com. La 
carta ha d’anar signada i 

amb el número DNI de la persona que signa. Les cartes signades per 
col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un membre del grup. 
Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters. Les cartes es pu-
blicaran en català. Les opinions expressades en les cartes, com en tots els 
espais d’opinió de la revista són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Gràcies pel condol

Gràcies, tots heu ajudat 

El passat 15 d’abril ens va deixar en Jaume Perramon Brunés, de 
Can Riera, marit, pare i avi que trobarem molt a faltar.
 Volem fer arribar el nostre agraïment a totes les persones que 
ens van poder acompanyar durant el seu comiat i a tots els que 
ens van transmetre el seu condol a través de diferents mitjans, 
tenint en compte el distanciament social que ens veiem obligats a 
mantenir per la situació actual.
 Sempre l’estimarem i el recordarem.

Família Perramon-Costajussà

Ja fa un any que es va declarar 
la pandèmia, i els professionals 
del CAP, aprofitant aquest ani-
versari, volíem fer-vos arribar 
una nota d'agraïment.
 Gràcies a la població en gene-
ral, per mantenir el confinament 
demanat, les mesures de dis-
tanciament social, i l'ús de mas-
caretes. Això possiblement ha 
fet que el nostre poble no hagi 
sigut dels més afectats.
 Gràcies a tots els que, un cop 
malalts, heu acceptat la nostra 
demanda de no acudir al CAP 
si no era imprescindible i fer el 
màxim de gestions possibles 
de forma telefònica o telemàtica 
amb totes les dificultats que això 
suposa. Gràcies a totes aquelles 
persones que ens heu fet arribar 
de manera directa el vostre es-
calf, amb cartes, amb trucades, 
amb e-consultes, o amb vídeos 
motivadors que ens han arren-
cat un somriure. Això ens ha ani-
mat a l’hora de seguir treballant 
per a tots vosaltres.
 Gràcies a l'ajuntament que 
ens va permetre disposar d'un 

vehicle amb el qual fer domicilis 
durant els mesos més durs de 
la primera onada. I gràcies molt 
especialment a totes les perso-
nes, particulars o empreses que 
ens vareu fet arribar directament 
material, moltes vegades fet de 
forma artesanal, en un moment 
en què escassejava i ens era 
molt necessari. Hi va haver per-
sones que ens varen cosir bates 
de plàstic que ens varen salvar 
de més d'un ensurt, mascare-
tes infantils o gorres; qui ens va 
proporcionar pantalles protecto-
res, sabons fets amb amor, gel 
de bany o crema hidratant, i qui 
ens va endolcir la feina amb uns 
bombons, o unes melmelades.
 Gràcies de tot cor. A tots. Tots 
heu ajudat, cadascú a la seva 
manera
 Ara comença el procés de 
vacunació, i esperem ben aviat 
poder tornar a una situació tan 
propera com sigui possible a la 
normalitat que tots, professio-
nals i usuaris, tant enyorem.

Personal del CAP de PsiP
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COMPROMÍS
PER PALAU / 

La gestió del complex de les futures pistes de pàdel de Can Falguera 

s’adjudica a una empresa que ingressa anualment 2,1 milions de €, 

per un pagament mensual a l’Ajuntament de 950€ 

La concessió, que ha estat aprovada al Ple únicament amb els vots favorables 
dels grups de govern, ERC i JuntsxPalau, comportarà el pagament mensual a 
l’Ajuntament de l’empresa guanyadora del concurs de 950€ per l’explotació 
del complex. Aquest import no només resulta irrisori i allunyat del preu de 
mercat (només cal mirar el preu que paga qualsevol llogater o llogatera d’un 
establiment comercial de la vila) sinó que només permetrà al llarg de la con-
cessió recuperar la meitat de la inversió de 200.000€ assumida per part de 
les arques públiques per ampliar les instal·lacions que ara seran explotades 
pel privat, i que no seran d’ús gratuït.

No obstant això, el més escandalós, és que una de les empreses que es van 
presentar al concurs va oferir el doble: 2.050€ al mes, escenari on sí que 
s’hauria recuperat la totalitat de la inversió realitzada per l’Ajuntament amb 
els diners de tots els contribuents. Per contra, amb una puntuació molt ajus-
tada, la gestió del complex finalment ha estat adjudicada per un cànon de 
950€ al mes a una empresa que, segons es pot consultar a les dades públi-
ques del Registre Mercantil, factura 2,1 milions d’euros l’any.

Des del PSC ens vam oposar des del principi al plantejament de concessió 
presentat per part de l’equip de govern, entenent que l’Estudi de Viabilitat 
del projecte aprovat a finals de l’any passat al ple municipal, no defensava els 
interessos municipals pel que feia a la recuperació feta per l’Ajuntament (do-
nat que proposava un baixíssim cànon de 750€) a la vegada que, suposava 
un greuge comparatiu per al sector hostaler, comercial i de serveis de la vila. 
És per això que sent conseqüents, ja al mes de desembre, els socialistes vam 
presentar al·legacions que van ser desestimades pel grup de govern.

Hauríem preferit no tenir raó, però un cop més ens trobem davant un exem-
ple d’ineficiència en la gestió del govern d’ERC que anirà a càrrec de les 
arques públiques.

Des del PSC ens 

vam oposar des 

del principi al 

plantejament 

de concessió 

presentat pel 

govern, ja que 

no defensava 

els interessos 

municipals 

i suposava 

un greuge 

comparatiu per 

al sector hostaler, 

comercial i de 

serveis

“

psc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg 611 04 70 76palausolitaplegamans.socialistes.cat
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La majoria de catalans desco-
neixem la completíssima per-
sonalitat d'aquest gran mestre, 
que no només va treballar per 
a l'Orfeó Català, ja que la seva 
trajectòria personal va incloure 
molts altres àmbits --per bé 
que poc coneguts-- que tin-
gueren un paper rellevant en 
l'activitat musical de la Cata-
lunya de la primera meitat del 
segle XX.
 Francesc Pujol du a terme 
moltíssimes altres activitats 
que el convertirien en un refe-
rent indispensable per a moltes 
de les iniciatives musicals es-
devingudes aleshores a Cata-
lunya. Destaca, en aquest sen-
tit, el fet que molts organismes, 
entitats i institucions catalanes 
el cridaren a participar en nom-
broses de les seves activitats 
musicals, especialment a l'ho-
ra de formar part de jurats per 
a concursos i oposicions. Van 
ser molts anys d'activitat, que 
el van convertir en una perso-
nalitat de criteri i judici indis-
pensable.
 Una de les institucions a què 
Pujol es va adherir va ser la Lli-
ga Sardanista de Catalunya, 
una agrupació de composi-
tors, cobles i entitats funda-
da per dignificar la sardana. 
La seva vinculació en aquest 
camp el va portar a nombro-
sos concursos sardanístics, 
tant a Barcelona com arreu del 
país. A més, va participar com 
a jurat en diversos certàmens 
musicals, la qual cosa palesa el 
prestigi i reconeixement de què 
gaudia dins la societat cultural 
del moment. Entre aquells de 
què hi ha constància, destaca 
la seva participació en el Con-
curs de Cobles Empordaneses 
celebrat al Palau de Belles Arts 
de Barcelona el 29 de juny de 
1907 o, un any més tard, un 
concurs de sardanistes al Parc 
Guell; també consten la seva 
participació com a jurat quali-
ficador al concurs de sardanis-
tes a les Festes i Fires de Reus 
l'octubre del 1919, i en el cas 

dels Jocs Florals d'Olot el juny 
de 1908, la participació com a 
vocal del jurat qualificador de 
música.
 D'altra banda, destaquem 
també la relació amb les ac-
tivitats encomanades per 
organismes públics, com el 
Rectorat de la Universitat de 
Barcelona, que l'any 1900 li 
demana de formar part del tri-
bunal opositor per cobrir una 
plaça de professor de música 
a l'Escola Normal de Mestres 
de Girona. Més endavant, el 
2 d'agost de 1907, la Junta 
de Museus de Barcelona el va 
designar juntament amb Felip 
Pedrell per estudiar les obres 
musicals dipositades a la Bi-
blioteca del Museu de Belles 
Arts, un fet que col·loca Pujol 
al mateix nivell de Pedrell quant 
a capacitat d'estudi, una vàlua 
que es va saber guanyar amb 
els anys, ja que, com Pedrell, 
es dedicava a estudiar la músi-
ca dels nostres avantpassats i 
a fer-ne transcripcions.
 Una altra de les seves tas-
ques importants fou la col·la-
boració  amb el Departament 
de Cultura de la Generalitat, 
que el va nomenar membre de 
la comissió organitzadora del 
III Congrés de la Societat In-

ternacional de Musicologia que 
se celebrà l'abril de 1936. En 
aquesta comissió organitzado-
ra hi havia el mestre Lluís Millet 
i Pujol, i al comitè executiu, a 
més de Pujol, Pau Casals, Hi-
gini Anglès i Manuel Clausells, 
que portaren el pes de les tas-
ques preparatòries. El primer 
acte públic d'aquell congrés 
fou el concert que organitzà 
l'Orfeó Català; el mestre Pujol 
va fer recerca i la transcripció 
d'obres de música religiosa 
hispana del segle XII al XVI i va 
dirigir la primera part del con-
cert. A més, en les sessions 
científiques que es realitzaren 
al congrés, el mestre Pujol 
ocupà la presidència d'una de 
les sessions de folklore que 
versava sobre 'Ritme i metrifi-
cació de les cançons populars 
catalanes'.
 Per últim un altre element 
que cal considerar de la seva 
presència en l'activitat musi-
cal del país, és la vinculació el 
1918 en la creació de la Ger-
manor d'Orfeons de Catalun-
ya, essent-ne vicepresident 
del Consell Permanent. L'ob-
jectiu de la Germanor va ser la 
transmissió de les actituds de 
l'Orfeó Català als altres orfeons 
de Catalunya organitzant-ne 

nombrosos aplecs a diferents 
contrades que permetessin 
consolidar els ideals de la Ger-
manor. Pujol va ser un membre 
molt actiu de la Germanor, fins 
al punt que l'any 1930 tots els 
orfeons de Catalunya reteren 
un sentit homenatge a la seva 
incansable tasca en l'organit-
zació i suport de tota la seva 
activitat.
 El fons personal de Francesc 
Pujol, donatiu de la viuda del 
músic, es conserva al Centre 
de Documentació de l'Orfeó 
Català. El fons el conformen 
una important col·lecció de 
partitures manuscrites, una 
part important autògrafes de 
composició pròpia, partitures 
impreses amb obra del mateix 
compositor, així com d'altres 
compositors tant catalans com 
estrangers. Una altra part del 
seu fons la forma un extens 
fons de correspondència amb 
més de 4.000 cartes proce-
dents de personatges del món 
de la música, l'art, la literatura, 
la política i la cultura en gene-
ral. També trobem documenta-
ció relacionada amb la Germa-
nor d'Orfeons i amb L’Obra del 
Cançoner Popular de Catalun-
ya, de la qual en fou el director, 
així com fotografies i alguns 
objectes personals del com-
positor. També es conserva la 
biblioteca personal formada 
per llibres de temàtica musical 
de finals del segle XIX i principis 
del XX, alguns d'ells dedicats a 
Pujol.
 Aquestes són alguns dels 
molts aspectes que represen-
ten la multiplicitat de facetes 
entorn del mestre Pujol.

Rafael Oliver Oliveras
Amics de la Música Clàssica

FRANCESC PUJOL I PONS (BARCELONA 1878-1945)

Una figura no prou valorada

Francesc Pujol (primer per l'esquerra dempeus) amb altres redactors de la 
Revista Musical Catalana. Foto: Bassó - Fons de l'Orfeó Català
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LA CONSULTA

COMUNICAT DEL CAPÍTOL ESPANYOL 
DE FLEBOLOGIA I LINFOLOGIA

A mitjans del segle XIX, un 
metge hongarès de nom Ig-
naz Semmelweis va observar 
que la taxa de mortalitat de les 
dones que donaven a llum as-
sistides per llevadores era més 
baixa que les que ho feien per 
metges. Fins aquell moment, 
aquestes morts s’atribuïen a 
febres puerperals perquè en-
cara no es coneixia la relació 
entre gèrmens i la transmissió 
de malalties.
 Però la mort d’un company 
després d’haver-se tallat fent 
l’autòpsia d’una d’aquestes 
dones, va fer que Semmelweis 
estudiés com es produïa el 
contacte de metges i llevado-
res amb les dones de la zona 
d’obstetrícia de l’hospital. La 
realitat era que els metges i es-
tudiants de medicina passaven 
d’analitzar cadàvers a exami-
nar dones que acabaven de 

donar a llum sense rentar-se 
les mans; es passava de fe-
rida a ferida sense cap mena 
d’asèpsia.
 La taxa de mortalitat 
d’aquestes dones va co-
mençar a reduir-se ràpidament 
en el moment que Semmelweis 
va establir un pla d’higiene a 
l’ala de l’hospital on treballava.
Des del CAP Palau-solità i 
Plegamans volem compartir 
aquest trosset d’història amb 

vosaltres per commemorar el 
Dia Mundial de la Higiene de 
Mans, que es celebra cada 5 
de maig.

Les mans netes prevenen 
malalties
Integrar una bona higiene de 
mans en la nostra rutina diària 
és la manera més senzilla i 
efectiva per prevenir malalties. 
Tant és així que rentar-se les 
mans s'ha convertit en una 

mesura fonamental en la pre-
venció de la COVID-19 i resul-
ta tan important com l'ús de 
mascareta, la distància social 
i una adequada ventilació dels 
espais.
Així que recordeu rentar-vos 
les mans:
 --abans de preparar o de 
menjar qualsevol aliment
 --abans i després d’anar al 
lavabo (en lavabos públics pro-
cureu utilitzar un bocí de paper 
per tirar la cadena i per tocar el 
pom de la porta)
 --després del contacte di-
recte amb persones malaltes o 
el seu entorn
 --després de mocar-se, tos-
sir o esternudar
 --després de tocar baranes 
d’escales públiques o les ba-
rres del transport públic
 --després de tocar un animal
 --en arribar a casa

Davant la preocupació social 
provocada per la suspensió 
i posterior continuació de la 
vacunació amb AstraZeneca 
contra el Covid-19, la nostra 
societat científica que s'ocupa 
de la patologia venosa a Es-
panya, vol comunicar:
1.-Els casos de trombosi notifi-
cats després de l'administració 
de la vacuna d'AstraZeneca 
han estat molt escassos i el 
benefici de la vacunació supe-
ra els seus potencials riscos.
2.-La vacuna d'AstraZeneca 
no suposa un augment esta-
dísticament significatiu del risc 
global d'aparició de coàguls 
(trombes). S'han publicat un 
total de 25 casos esdevinguts 
en 20 milions de persones va-

cunades a Europa. Aquests 
casos, que podrien estar re-
lacionats amb la vacuna, han 
estat de dos tipus d'efectes 
adversos trombòtics. Una ma-
joria relacionats amb classes 
de trombosi no habituals.
3.-Fins a la data, els pacients 
amb malaltia venosa crònica 
(varius) o amb malaltia trom-
boembòlica venosa, no sem-
blen constituir un grup de risc 
especial per a l'aparició de 
possibles efectes adversos 
de la vacunació amb AstraZe-
neca. La seva administració 
no està contraindicada en 
aquests grups de pacients, 
ni està indicat rebre cap tipus 
de profilaxi antitrombòtica per 
aquest motiu.

La sauna no aprima. Almenys 
no de manera real. Si bé és 
cert que després d'una sessió 
podem veure que hem perdut 
pes, això es deu al fet que el 
nostre cos perd aigua, així que 
en el moment en el qual ens 
hidratem de nou, recuperem 
els líquids perduts i tornem a 
on estàvem, sense haver-nos 
aprimat res.
 És molt freqüent buscar for-
mes senzilles de perdre pes, 
maneres amb les quals no 
s'hagi de fer esforç físic o sa-
crificis en l'alimentació. Per a 

perdre pes es necessita cre-
mar greix i en la sauna això 
és impossible, ja que només 
s'eliminen toxines mitjançant 
la suor. Això sí, malgrat no 
ajudar-nos a perdre pes, la 
sauna té diversos beneficis. 
Té un efecte relaxant, renova 
l'epidermis, elimina toxines, 
els músculs guanyen elastici-
tat, incrementem les defenses, 
millorem la respiració, ajuda 
contra l'artritis, desenvolupa la 
funció cardiovascular i allibera 
endorfines, suprimint l'estrès i 
ajudant a combatre l'insomni.

Commemorem la higiene de mans

Sobre la vacuna 
AstraZenaca

La sauna aprima?
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Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
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--En l’equador de la legisla-
tura, quina valoració fa dels 
dos anys de Govern?
--A grans trets, crec que ara 
estem en el moment àlgid de 
la legislatura. Amb molts pro-
jectes i idees en marxa, amb 
pressupost per executar-los i 
amb un moment d’entesa total 
amb els socis de govern. 
--Abans de l'1-O vostè va 
estar també 2 anys en el 
Govern, amb el PSC. Que 
tal es governava amb els 
socialistes?
--Amb el PSC l’entesa potser 
va ser més ràpida, però en 
canvi va ser un govern molt 
més passiu, molt menys in-
quiet. No sabria dir-li per què, 
potser per l’experiència o pel 
pressupost del moment. 
--Així aquests dos anys de 
govern amb ERC han estat 
més una presa de contacte 
que un govern conjunt.
--Sí. En principi ambdós par-
tits teníem, a escala local, les 
reticències que demostren en 
l'àmbit nacional, reticències 
que ja venien de feia temps. 
Però una vegada ens hem co-
negut personalment els preju-
dicis s'han superat.
--La pandèmia ha modificat 
totes les previsions, però no 
li sembla alguns cops es fa 
servir com a excusa per no 
fer el que caldria.
--No, per nosaltres la pandè-

mia no ha estat cap excusa per 
res. Al contrari, si alguna cosa 
ha fet, ha estat posar-nos les 
piles. Reunir-nos més del que 
ens reuníem, preocupar-nos 
per tot i donar-ho tot com mai.
--Està content JxPsiP amb 
la feina feta fins ara?
--Sí. Evidentment que tot es 
pot millorar. Però jo crec que 
hem fet el que hem sabut fer 
en cada moment. Que mirant 
enrere podríem haver fet coses 
millor?, evidentment, però que 
en cada moment hem donat 
tot el que teníem i tot el que 
podíem, li ho asseguro!
--Del que els queda per fer, 
quines són les prioritats?
--Una prioritat és acabar la bi-
blioteca, per exemple. I en via 
pública, poder arreglar els ca-
rrers, que ens hem adonat que 
estan bastant abandonats. Tot 
i que veiem accions molt visto-
ses, el manteniment del dia a 
dia és molt costós i no s'havia 
fet bé. També volem avançar 
en el projecte que lidera l'alcal-
de de la piscina municipal, en-
dreçar els barris, endreçar els 
carrers, senyalitzacions, inten-
tar que creixi l'ocupació, con-
tactar amb les empreses per-
què coneguin millor el nostre 
servei de Palau Avança i crear 
nous plans d'ocupació.
--La recent aprovació del 
Polígon de Llevant supo-
sarà una empenta a la in-
dústria de PsiP, però tam-
bé ha suposat un revés als 

compromisos electorals del 
Govern. S'hauria estimat 
més poder complir amb el 
compromís?
--La nostra intenció era complir 
el compromís del Govern, però 
vist que no ha estat possible 
pel cost que això suposava, 
la veritat és que ens donarà 
una empenta econòmica im-
portant. Tot això respectant al 
màxim el medi ambient, i vet-
llant perquè l'entrada al nos-
tre municipi sigui una entrada 
decent, sostenible, molt ver-
da. Volem que hi hagi moltes 
zones verdes i espais comuns 
que reflecteixin les noves ma-
neres de treballar, on les per-
sones de diferents empreses 
es puguin relacionar fàcilment 
entre elles.
--Com han anat els ajuts de 
l’Ajuntament? S’han atorgat 
tots els possibles?
--Doncs no. Estem investigant 
el perquè. Estem buscant la 
manera d'arribar a l'autònom i 
a la petita empresa perquè ens 
doni pistes de què és el que no 
ha funcionat a l'hora d'atorgar 
aquests ajuts. Dels 200.000 
euros que hem ofert només 
100.000 s'han fet servir. Ne-
cessitem saber que ha fallat, si 
ha estat la comunicació, o que 
els tràmits són massa compli-
cats, o que la documentació 
requerida és feixuga.
--Quin diagnòstic en fa de la 
situació empresarial a Pa-
lau a hores d’ara?

--La sort que tenim a Palau és 
que per un cantó tenim em-
preses molt potents, que han 
sabut adaptar-se a la crisi, i 
que tenien un calaix fort per 
mantenir-se. Però falta veure 
les petites i mitjanes empreses, 
aquestes són les que patiran 
més. Per això les ajudes ana-
ven dirigides a aquest col·lec-
tiu.
--També és vostè responsa-
ble de l’àrea de via pública, 
espais i jardins. Quina és 
la problemàtica principal 
d’aquests espais? 
--El manteniment. Tenim molts 
espais verds i tenim molt poc 
personal de jardineria. A més, 
és una feina que és poc agraï-
da, per què fas les herbes un 
dia i a la setmana ja tornen a 
estar malament. L'exigència de 
la gent és cada cop més ele-
vada, per això jo vull enviar un 
missatge que tinguem pacièn-
cia, que està clar que com més 
rassa està l'herba més bonica 
és, però que no és ni brutícia 

pep puig

LAURA NAVARRO - TERCERA TINENT D'ALCALDE DE PSIP

Aquesta palauenca de 45 anys (PsiP, 25/04/1976) 
va començar l'aventura en la política local en 
l'anterior legislatura. El terratrèmol polític 
que ha sacsejat el país els darrers anys la va 
posar al davant de la llista de Junts per PsiP 

en les darreres municipals, i ara forma part de 
l'equip de Govern que encapçala ERC. És regi-
dora d'Empresa i Ocupació, Via Pública i Espais 
i Jardins. Diu que hi ha molta feina per fer, i 
ella el que vol és tirar-la endavant.

"Tant és qui s'apunti el 
tanto, l'important és que 
es faci la feina"
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ni res que pugui fer mal ningú.
--Canviem de registre. Com 
veu l’escenari polític a Ca-
talunya? Creu que JxCat fa 
bé en forçar tant?
--Vull pensar que saben el 
que es fan. Jo personalment 
no hauria tensat tant la corda. 
Com a Junts per PsiP confio 
en l'executiva i confio que es-
tan fent el millor pel país. Vull 
creure que el què volen és 
construir un govern molt més 
fort del que hi havia fins ara, i 
amb unes idees més clares. 
Per part de l'independentisme 
les eleccions les va guanyar 
Esquerra i el candidat d'Es-
querra hauria de ser investit.
--I la relació amb l'estat 
espanyol? La via del diàleg 
encara és possible?
--No, no crec que el diàleg 
amb l’estat sigui possible.
--Així doncs, és partidària 
de la via unilateral?
--No, tampoc. No crec que hi 
hagi diàleg possible, i crec que 
la via unilateral només ens por-

tarà més repressió. No hi en-
tenc prou de política per a sa-
ber quin serà el camí, però cap 
dels dos que tenim ara sobre la 
taula em sembla una alternati-
va viable.
--Aquestes actituds es tras-
lladen a la política local?
--No, però això té una feina 
al darrere, i tots els que som 
al govern municipal hem fet 
un esforç perquè no passi. Al 
començament sí que hi ha-
via uns blocs més marcats i 
el que passava en l'àmbit de 
país passava a escala munici-
pal, però ara no. Ara som molt 
conscients que som un equip, 
que hem de treballar pels ma-
teixos objectius, per millorar el 
nostre municipi. I cada dilluns 
ens reunim perquè cadascú 
digui la seva opinió sobre el 
projecte de qualsevol altre, 
però amb un únic objectiu: mi-
llorar Palau-solità i Plegamans. 
Evidentment que hi ha discus-
sions, però l'entesa hi és.
--Des que és regidora, ha 

fet més amics o enemics?
--Jo crec que he fet més amics. 
Algun enemic també, però 
més amics, crec. Al principi em 
va costar molt, ho vaig passar 
malament, fins i tot m'afectava 
la salut. Fins que vaig canviar 
el xip i em vaig posar en modo 
producció. Intento obviar els 
comentaris externs, m'he des-
connectat una mica de les 
xarxes i m'he dedicat a fer co-
ses, fer-les el millor possible, a 
treballar com un tècnic més. 
A efectes de feina, em consi-
dero més tècnica que política. 
Faig política perquè recullo les 
opinions de la gent, les seves 
inquietuds i tinc una responsa-
bilitat, però a efectes pràctics, 
el que vull és que surti la feina.
--És difícil compaginar la 
política amb la família?
--Al principi em costava, però 
ara em vaig fixant objectius, i 
anar-los complint és el que em 
dóna la tranquil·litat. També 
ajuda el fet que no tingui cap 
pretensió política. M'és igual 

qui s'apunti el tanto, l'impor-
tant és que les coses es facin 
i es facin bé. I aquí és on em 
trobaran a mi. Jo el que vull, 
i estic aconseguint, és anar a 
dormir supertranquil·la.
--Repetirà en la legislatura 
vinent?
--Només si algú em necessi-
ta. Si algú necessita el que jo 
he pogut aprendre en aquests 
anys puc considerar l'opció 
d'ajudar-lo, però com a cap de 
llista ho veig difícil.
--Si algú està pensant de fer 
el pas que va fer vostè fa 8 
anys, què li diria?
--Si és una inquietud que té 
i té ganes de fer coses, que 
ho provi, és una experiència 
bonica. Jo crec que tothom 
hi hauria de passar per saber 
com funciona l'administració 
pública. Pot ser engrescador, 
pot ser divertit, motivador, però 
a la vegada pot ser perjudicial 
per a la salut, pot tenir efectes 
secundaris segons com t'ho 
agafis.
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Can Falguera ja té concessionari
PLE MUNICIPAL D'ABRIL

L'aprovació de la concessió per 
l'explotació de les noves pistes 
de pàdel de Can Falguera va 
ser el punt més destacat i con-
trovertit del ple ordinari d'abril 
celebrat telemàticament el di-
jous 29. La majoria de govern 
va ser suficient per tirar enda-
vant l'adjudicació a Team Part-
nes. Aquesta empresa de Sant 
Cugat, especialitzada en la 
gestió de centres i instal·lacions 
esportives, serà la responsable 
de l'explotació de les cinc pis-
tes de pàdel i del servei de res-
tauració del remodelat complex 
esportiu de Can Falguera.
 PSC i Ciutadans es van opo-
sar a la concessió, mentre que 
Núria Solà, de Primàries, es va 
abstenir. Els socialistes van ar-
gumentar el que en el seu dia 
van presentar en les al·lega-
cions, que l'Ajuntament era poc 
ambiciós a l'hora de valorar la 
contracta, i que es podia treure 
molt més rèdit d'aquesta col·la-
boració i per tant benefici per a 
tots els ciutadans.
 El plec de contractació esta-
blia un cànon anual mínim de 
9.000 euros, que el primer any 
es rebaixaria en un 50% (4.500) 
per tal que l'adjudicatària po-
gués escometre les reformes 
necessàries en l'àrea de restau-
ració. El valor estimat del con-
tracte és d'uns 2.195.000 eu-
ros per un període d'explotació 
de 10 anys, sense pròrrogues 
possibles.
 Team Partners supera la 
proposta mínima fixada en el 
plec i pagarà un cànon anual 
d'11.500 euros, però així i tot, 
aquesta quantitat queda enca-
ra per sota, segons Marc Sa-
nabria, portaveu socialista, del 
preu de mercat que es pot exi-
gir per una explotació d'aquest 
tipus. "De fet", va exposar Sa-
nabria, "una de les empreses 
licitadores ha dit que es pot 
pagar molt més del que inicial-
ment es licitava, concretament 
2.050 euros al mes (24.600 a 
l'any), és a dir, el doble".

 Sense posar en dubte els 
procediments tècnics del pro-
cés d'adjudicació, el socialista 
va qüestionar l'estudi de viabi-
litat fet per l'Ajuntament i va jus-
tificar el vot negatiu de la seva 
formació en el fet que no per-
metia recuperar la inversió feta 

pel consistori en l'arranjament 
del complex.
 Oriol Lozano, en la seva con-
dició de regidor d'Esports, va 
ser l'encarregat de refutar els 
arguments contraris. L'alcalde, 
en primer lloc, va recordar que 
els costos d'arranjament de la 

zona esportiva sortien del que 
estava previst invertir a fer les 
pistes de bitlles catalanes i pe-
tanca a la zona propera a la ron-
da verda, on ara es vol ubicar 
la piscina. Són diners, 176.000 
euros, que ja estaven previstos 
i que han permès afegir pistes 
del pàdel a les altres.
 A continuació, Lozano va 
desgranar el dèficit històric he-
retat del govern socialista, no 
només en instal·lacions espor-
tives, sinó en tots els àmbits de 
l'administració local. En el cas 
concret de Can Falguera, va 
enumerar els nombrosos expe-
dients oberts per la policia local 
als antics explotadors del bar. 
Lozano va recriminar que el go-
vern socialista no actués contra 
aquestes irregularitats, cosa 
que sí que va fer, i de manera 
ràpida, l'actual Ajuntament.
 Pel que fa a les diferències en 
els cànons oferts pels diferents 
licitants, el regidor d'Esports 
va explicar que Team Partners 
aportarà un total de 108.000 
euros a les arques del consis-
tori, més 50.000 d'inversió en 

Sense jutge de pau
Palau-solità i Plegamans se-
guirà un temps sense jutge 
de pau. Un dels punts del dia 
del ple d'abril era la votació 
de les candidatures presen-
tades a aquesta figura. Hi 
havia dos candidats que re-
unien tots els requisits dema-
nats, Albert Canudes Cabru-
ja i Just Muñoz Braojos. 
 Segons la normativa, aquell 
dels candidats que aconse-
gueix la majoria absoluta de 
vots per part dels regidors de 
l'Ajuntament queda anome-
nat directament pel càrrec. 
Malauradament, cap dels 
dos candidats va aconse-

guir aquesta majoria. De fet, 
només Canudes va aconse-
guir un vot favorable, el de 
Núria Solà, de Primàries. La 
resta de vots van ser absten-
cions en ambdós casos. 
 Davant d'això, com que 
cap dels dos va aconseguir 
la majoria suficient, s'ha de 
tornar a repetir tot el procés 
de licitació i selecció de la 
plaça. L'Ajuntament notifi-
carà la falta de quòrum del 
ple municipal al Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalun-
ya i l'elecció del jutge de pau 
de Palau tornarà a la casella 
de sortida.
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la zona de restauració. A més, 
l'empresa explotadora assu-
meix el manteniment de totes 
les instal·lacions, incloses les 
que són d'explotació municipal, 
com són les pistes de bitlles i 
de petanca, el camp de futbol 
i la pista de tenis. També va re-
cordar que a part dels criteris 
objectius i econòmics, el plec 
contemplava altres aspectes 
subjectius, com ara l'oferta 
gastronòmica, la contractació 
de personal del poble i altres 
qüestions que també han tingut 
un important pes a l'hora de 
puntuar les licitacions.
 Òbviament, ni uns ni altres 
van cedir als seus arguments, i 
finalment els nou vots d'ERC i 
Junts per PsiP van tirar enda-
vant la concessió de les pistes. 
Tal com l'alcalde va dir en la 
seva compareixença a Face-
book, el dia abans, aquest mes 
de maig ja es podrà jugar a pà-
del, a bitlles i a petanca a Can 
Falguera, i si tot va segons el 
previst, a primers de juny estarà 
també disponible el servei de 
bar restaurant.

L'aprovació d'una modifica-
ció de crèdit de 630.525 eu-
ros, la presentació del plec de 
clàusules per la instal·lació de 
tres punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics, el projecte de 
renovació de la xarxa d'aigua 
provinent de Can Falguera i la 
decisió d'afegir quatre noms 
de dona més al nomenclàtor 
del poble són la resta de punts 
destacats del ple d'abril.
 La modificació de crèdit va 
ser més comentada pel conjunt 
de regidors del que és habitual 
en aquests casos, ja que incor-
porava partides destinades a 
complir amb alguns dels punts 
contemplats en el Pacte del Po-
ble signat recentment per tots 
els partits.
 La licitació de tres punts de 
recàrrega de cotxes elèctrics 

contempla la renovació del que 
actualment hi ha al pavelló i 
n'afegeix dos més, un a la plaça 
1 d'Octubre i un tercer al pàr-
quing del parc de l'Hostal del 
Fum.
 La infraestructura més signifi-
cativa tractada en el ple va ser 
la que fa referència a la nova 
canalització d'aigua que comu-
nica el dipòsit de Can Falguera 
amb l'Avinguda Catalunya. Tal 
com va assenyalar Jordi Plaza, 
regidor d'Urbanisme, es tracta 
d'una obra fonamental per po-
der escometre el desenvolu-
pament urbanístic previst en el 
POUM.
 També el nomenclàtor del 
poble va sortir enfortit del ple 
d'abril. Tots els regidors van es-
tar d'acord en adherir el muni-
cipi a la campanya de la revista 

Sapiens No eren bruixes, eren 
dones. Aquesta revista va una 
relació de dones que l'Edat 
Mitjana van ser cremades a la 
foguera acusades de bruixeria. 
En la relació hi ha quatre dones 
que a partir d'ara tindran un 
parc dedicat en el nostre poble.
 L'aprovació del pla de pre-
venció de drogues i addiccions 
2020-2025, un parell de mo-
cions de Cs (sobre el repar-
timent de fons europeus als 
ajuntaments) i de JxPsip (sobre 
la gestió dels ertos per part del 
Govern central) van completar 
les dues hores i mitja que va 
durar la reunió virtual. El ple de 
maig es va anunciar per dime-
cres 26 de maig, ja que dijous 
27 s'inicia la Copa d'Europa 
d'hoquei que es juga al pavelló 
Maria Víctor (pàgina 37). 

Modificacions de crèdit, canonades, 
cotxes elèctrics i més noms de dona

L'ORDRE DEL DIA

La manifestació que talla la Meridiana 
de Barcelona no es toca

MOCIÓ SOCIALISTA

El Partit Socialista de Palau-so-
lità i Plegamans va presentar 
una moció sobre l'afectació en 
el transport de les mobilitza-
cions a la Meridiana de Barce-
lona. Els socialistes demanaven 
que l'Ajuntament instés a la 
Generalitat a trobar una solució 
que faci compatible el dret de 
manifestació amb la lliure circu-
lació de les persones.
 El portaveu socialista, Marc 
Sanabria, va argumentar que 
després de més de 400 nits de 
talls, era necesari tobar una fór-
mula que minimitzes l'afectació 
a la ciutadania de Palau-solità 
i Plegamans. La moció va ser 
ràpidament asumida per Ciuta-
dans, però no ni va haver prou 
amb la idea de voler fer compa-
tibles dos drets fonamentals, el 
de lliure circulació i el de mani-
festació.
 Tot i que Sanabria es va afan-

yar a desvincular la moció de 
qualsevol matiç ideològic, ni 
la regidora de Primàries, ni els 
representants de JxPsip, ni de 
ERC s'ho van acabar de creure  

i van votar en contra. 
 Els socialistes van fer una 
roda de premsa dos dies abans 
del ple per explicar la moció als 
mitjans (foto).
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Lleu creixement de positius 
i de confinaments a PsiP

La futura piscina comença a 
pendre forma

COMPAREIXENÇA A FACEBOOK

EQUIPAMENTS

Sense tractar-se de xifres alar-
mants, sí que són prou signifi-
catives com perquè l'alcalde, 
Oriol Lozano, en la seva com-
pareixença mensual a Face-
book, insistís en la necessitat 
de mantenir les normes bàsi-
ques d'higiene i prevenció del 
contagi. Segons les dades que 
va donar el mateix Lozano, la 
darrera setmana d'abril es van 
comptabilitzar 20 positius a 
PsiP, i la setmana anterior 24. 
"Tot i ser dades estables", va 
dir, "hem passat d'uns 15 a uns 
20 positius setmanals".
 També el nombre de perso-
nes confinades a les escoles és 
un dels més alts haguts fins ara. 
Lozano va indicar que en aquell 
moment hi havia 159 persones 
confinades, corresponents a  6 
grups bombolla (2 de l'escola 
Marinada, 2 de l'Institut, 1 de 
Can Cladellas i un altre de l'es-
cola Palau).
 La dada positiva, en canvi, 
és que la vacunació avança a 
bon ritme al poble. El dia de la 
compareixença, dimecres 28 
d'abril, hi havia a Palau-solità i 
Plegamans 3.442 persones que 

havien rebut almenys una dosi 
de la vacuna, d'aquestes 2.334 
tenien ja les dues injeccions 
donades, mentre que la resta 
(1.108) està a l'espera de com-
pletar el tractament. Lozano va 
destacar que PsiP és un dels 
pobles amb un percentatge 
més alt de gent de més de 80 
anys vacunada. El CAP està ara 
vacunant als palauencs i pa-
lauenques d'entre 70 i 79 anys, 
i ara van ja per la franja dels 72.
 Lozano va repassar també 
diversos temes d'actualitat. Va 
comentar les obres de la ronda 
verda i les del carrer Barcelona. 
En el segon cas Lozano va argu-

mentar que quan fa pocs  anys 
es va fer l'asfaltatge d'aquest 
carrer no es va fer amb prou 
material per a compactar bé el 
terra i això va provocar l'esfon-
drament del paviment. Segons 
Lozano, aquella mala actuació, 
en un intent d'estalviar diners, 
ha obligat a fer ara aquest se-
gon arrengament.
 Entre altres qüestions, l'al-
calde va explicar que el mes 
de maig ja es podrà jugar a les 
noves instal·lacions esportives 
de Can Falguera. La concessió, 
aprovada pel ple d'abril, preveu 
que el servei de restauració es-
tigui en marxa a primers de juny.

El divendres 16, l'alcalde Oriol 
Lozano juntament amb tècnics 
del consistori i del departament 
d'Esports de la Diputació van 
visitar els terrenys on s'ubicarà 
la piscina municipal d'acord 
amb l'estudi de viabilitat que 
es va encarregar. Amb aques-
ta ubicació, a les confluències 
del carrers Maria Aurèlia Cap-
many i Miquel martí Pol, el nou 
complex esportiu connectarà 
amb la ronda verda i estarà en 
un entorn privilegiat i prop de la 
natura, amb zona de fàcil apar-

cament i prop del centre de la 
vila. L'Ajuntament té previst 
obrir un concurs d’idees per li-
citar l'avantprojecte.
 Està previst que l'edifici de la 
piscina es pugui desenvolupar 
amb tecnologia BIM (Building 
Information Modeling). Una me-
todologia de treball que genera 
i gestiona les dades d’un pro-
jecte d’edificació des del mateix 
moment en què es comença el 
procés de disseny, minimitzant 
errors i estalviant temps i cos-
tos. 

Dia de neteja 
a la riera de 
Setnmenat

'CLEAN UP DAY'

El dissabte 8 de maig tin-
drà lloc el 'Clean up Day' del 
2021, una jornada de neteja 
de l'entorn emmarcada dins la 
iniciativa 'Let's Clean Up Euro-
pe'. Aquesta acció comuna a 
tot Europa serveix per cons-
cienciar sobre la quantitat de 
residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura.
 A Palau-solità i Plegamans, 
s'ha organitzat una jornada 
de neteja en un recorregut de 
3 quilòmetres per la riera de 
Sentmenat i el bosc de la serra 
de Can Riera. El punt de troba-
da serà el parc de La Sagrera 
(entre el camí de Can Riera i el 
carrer Abat Oliva) a les 10.00. 
És una activitat oberta a tots 
els públics i es recomana por-
tar calçat adequat i pantaló 
llarg i mascareta obligatòria-
ment. L'Ajuntament subminis-
trarà guants, bosses i sacs per 
a la recollida.
 Qui vulgui assistir s'ha d'ins-
criure prèviament al 93 864 
80 56 o enviant correu al me-
diambient@palauplegamans.
cat o per WhatsApp al 616 
902 947.
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

• Servei tècnic ofi cial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació ofi cials de fàbrica
• Reparació i canvis de radiadors i 
components
• Instal·ladors propis per a reposició de 
calderes de gas i gasoil amb pressupost 
sense compromís
• Instal·lacions de calefacció i aire 
condicionat domèstic
• Venta de recanvis segons tarifa ofi cial
• Contractes de manteniment de garantia 
total (peces, mà d’obra i desplaçament) + 
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certifi cat ISO 9001

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

AVda CataLunYa, 189
PaLau-soLitÀ i PLegamans 
TeL.- 93 864 81 75 
secretaria@gippsa.com

Sóm centre certificat

AVda CataLunYa, 189 - PsiP / 93 864 48 58 - 629 020 424 
 guber@gubercatalunyaserveis.com

exPeriÈNcia i qualitat
al serVei de la

NeteJa
PressuPost seNse comPromÍs

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

Avinguda Diagonal, 43 – Local 2 | Palau-solità i Plegamans

Posa ja la primavera als teus peus

Especialistes en calçat de dona i nen

@petjadesabateria 678 65 49 63
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PsiP mostra els seus atractius
PROMOCIÓ TURÍSTICA

"Visita'ns", aquesta és la crida 
que fa el fulletó de promoció 
turística que acaba d'editar 
l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans. La publicació, ple-
gada en format DINA A5, però 
que desplegat correspon a un 
DIN A3, presenta en la seva 
cara interior un plànol del po-
ble on s'ubiquen els principals 
atractius del patrimoni arquitec-
tònic i natural de la vila.
 Pensat per incentivar la cu-
riositat tant de palauencs, però 
sobretot, d'aquells que estan 
de pas pel nostre poble, el fulle-
tó vol ser una guia ràpida d'allò 
que un no s'ha de perdre si vol 
explicar que ha estat mai a PsiP. 
"Està pensat perquè no calgui 
treure el mòbil de la butxaca 
per saber el que hi ha d'atrac-
tiu a casa nostra", explica Ovidi 
Popescu, regidor de Comerç i 
Turisme. Això sí, als qui vulguin 
ampliar la informació ho tenen 
també molt més fàcil gràcies a 
aquesta publicació, ja que in-
corpora diversos codis QR que 
permeten accedir ràpidament a 
més informació a través del mò-
bil.
 En el plànol es presenten 19 

indrets significatius de la vila, 
però un codi QR en la mateixa 
plana permet accedir a la pàgi-
na de Cultura i Patrimoni de la 
web municipal. Allà el visitant 
podrà ampliar i satisfer tots els 
dubtes sobre els atractius d'oci 
i cultura de Palau.
 Més enllà de promocionar el 
patrimoni, el fulletó aprofita per 
convidar al turista a gaudir del 
comerç i de la restauració de la 
vila. Mitjançant tres codis QR, 
l'usuari pot accedir als directo-
ris de comerços, bars i restau-
rants del poble. El contingut de 
la publicació es completa amb 

una breu ressenya històrica del 
poble i amb un llistat de telèfons 
d'interès.
 El quadríptic ja es pot trobar 
en els principals punts d'afluèn-
cia de persones, com ara 
l'Ajuntament, el pavelló Maria 
Víctor, Can Cortés i altres llocs. 
"És una publicació pensada per 
la gent que ens ve a visitar", 
explica Popescu, "però de ben 
segur que també pot ser inte-
ressant per molts palauencs i 
palauenques que potser no co-
neixent tot el que el seu poble 
els pot oferir en l'àmbit de la 
cultura i patrimoni".

200 joves "a 
la recerca de 
l'IKigai"

JOVENTUT

Més de 200 joves palauencs 
s'han assessorat mitjançant 
la campanya d'orientació aca-
dèmica OrientAcció; tria on, 
quan i com, impulsada per 
la regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans. A causa de les 
restriccions de la pandèmia, la 
campanya d'enguany s'ha fet 
en format virtual i presencial. 
Els tallers, presentats sota el 
lema "A la recerca de l'Ikigai", 
anaven adreçats als alumnes 
de 4t d'ESO del poble.
 Els alumnes van realitzar 
un joc immersiu on s’havien 
d’obrir diferents cadenats i 
resoldre enigmes i preguntes. 
Havien de buscar informació 
sobre les diferents opcions 
acadèmiques, els diferents 
itineraris formatius i la preins-
cripció acadèmica. Tenint en 
compte la situació actual, on 
les restriccions no permetien 
realitzar xerrades i activitats 
presencials, es van utilitzar les 
xarxes socials i les plataformes 
digitals com a eines divulgati-
ves per fer arribar la informació 
als joves i a les seves famílies.
 Durant el mes de febrer i 
març es van realitzar 8 direc-
tes d’Instagram en els que 
manteníem converses amb 
professionals i estudiants de 
diferents àmbits. Els directes 
a Instagram han tingut més 
de 2.000 visualitzacions fins 
al moment i es poden seguir 
veient de manera permanent 
en el perfil d’Instagram de l’Es-
pai Jove l’Escorxador.
 Durant el primer trimestre 
de l’any s’han realitzat 52 as-
sessoraments específics de 
l’àmbit acadèmic. Aquells que 
ho vulguin poden encara de-
manar cita a l’Oficina d’Asses-
sorament Jove de l’Espai Jove 
l’Escorxador. Cal  enviar un 
correu electrònic a joventut@
palauplegamans.cat o trucar 
al 938645118.
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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
imartinez2475@gmail.com

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
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Sant Jordi venç al virus
23-A, DIA DEL LLIBRE 

La plaça de Ca l'Estruch va tor-
nar a viure un Sant Jordi com 
cal. Sí, hi va haver restriccions, 
mascaretes, aforaments con-
trolats i gels hidroalcohòlics, 
però la il·lusió de la gent i el bon 
temps es van aliar per ajudar a 
Sant Jordi a vèncer el virus.
 Des de les 10 del matí, els 
llibreters de PsiP i dues de les 
floristeries del poble es van ins-
tal·lar a la Porxada i van ser el 
centre d'atracció d'una diada 
que es va semblar molt al que 
era abans de la pandèmia. Per 
accedir a les parades de llibres 
i roses calia fer-ho per un punt 
determinat, on és comptabi-
litzava l'aforament de l'espai. 
D'aquesta manera es va evitar 
en tot moment l'excés de gent 
al voltant de les parades.
 L'hora de màxima afluència 
va ser al migdia, però també 
cap al voltant de les sis de la 
tarda es va concentrar força 
gent en l'espai habilitat per 
l'Ajuntament. Cap aquella hora 
va coincidir l'atractiu de les pa-
rades amb el concert de sarda-
nes programat per l'Agrupació 
Sardanista i amb la firma de lli-
bres per part dels autors locals.
 Tant llibreters com floristes 
es van mostrar força satisfets 

de com va anar la jornada. 
Giovana Sánchez, de Palau-
Paper, va comparar les vendes 
d'aquest Sant Jordi amb les de 
les millors èpoques de la diada: 
"Potser perquè la gent no va 
poder anar a Barcelona degut 
al confinament, o perquè hi ha-
via moltes ganes de festa i de 
sortir al carrer, però vam vendre 
molts llibres, molts", va explicar 
aquesta palauenca a L'Informa-
tiu. També la resta de llibreries 
de PsiP, el quiosc Roser, Quiosc 
Pavelló i Llibreria Tècnica, van 
viure una bona jornada, segons 
van confirmar els seus respon-
sables a L'Informatiu.
 Tant Flors Silvia com l'atelier 
Montse Flower, els dos punts 
de venda de roses que es van 
instal·lar a la Porxada, van tenir 
també molta afluència de pú-
blic. Tant és així que les dues 
parades van esgotar gairebé 
totes les flors que van dur fins a 
la fira.
 A les 9 de la nit es van reco-
llir les parades i es va donar per 
acabat el Sant Jordi la recupe-
ració. Una diada que va culmi-
nar una setmana plena d'actes 
relacionats amb el món del llibre 
i que va posar de nou color i es-
perança a les nostres vides.

Les signatures dels de casa
AUTORS LOCALS

Com mana la tradició, per Sant 
Jordi els llibres prenen els ca-
rrers, i els autors surten de da-
rrere dels seus escriptoris per 
posar-se davant de la gent i 
dedicar les seves obres al seu 
públic. Palau-solità i Plegamans 
no és una excepció i el 23 a la 
tarda, per la Porxada van desfi-
lar mitja dotzena d'autors locals 
que van signar les seves obres 
a palauencs i palauenques.
 Entre les 4 de la tarda i les 9 
del vespre, per la carpa de sig-
natura de llibres, hi van passar 
Abel Julien i Jaume Ventura, 
que van dedicar exemplars del 

llibre Plomes i becs. A continua-
ció, Ventura es va quedar sol 
signant la seva recentment pre-
sentada segona part de Temps 
era Temps, el recull de fotos 
històriques del poble.Codés 
Fernàndez, que presentava La 
memòria dels carrers, va ser la 
tercera autora convidada. Car-
les Martin, amb El hombre que 
pudo matar a Franco, va signar 
de 7 a 8 del vespre, i va tancar 
la desfilada d'autors locals Pep 
Camps, que tenia dos títols a 
disposició dels visitants, Con-
tes per un altre jo i el seu Senzill 
manual de comunicació.
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Històries a peu de carrer
NOMENCLÀTOR

El flabiol tanca la diada a la 
plaça de Ca l'Estruch

Temps era temps, 
segona part

El perquè de tots els noms 

SARDANES

DIRECTORI DIGITAL

L'Agrupació Sardanista de Pa-
lau-solità i Plegamans es va 
sumar a la celebració de Sant 
Jordi amb un concert a la plaça 
de Ca l'Estruch. Els sardanis-
tes palauencs van convidar a 
la cobla Ginesenca de Taradell, 
que va oferir un repertori de 9 
peces, entre les quals van des-
tacar Boig per tu, La puntaire 

o Mar de Palamós. Com ja és 
habitual, l'aforament en seients 
estava limitat a 110 persones, 
que van haver de fer inscripció 
prèvia. El concert, però va tenir 
molt públic afegit al voltant de 
la plaça. Van ser molts els pa-
lauencs que van voler gaudir 
d'una fi de festa amb el so del 
flabiol.

Un altre dels títols d'autor local 
presentats amb motiu d'aques-
ta diada de Sant Jordi ha estat 
la segona part del recull foto-
gràfic Temps era temps, de 
Jaume Ventura. Trobareu més 
informació sobre aquest títol a 
les pàgines 40 i 41.

Des d'aquest mes, la web 
de l'Ajuntament disposa d'un 
apartat anomenat Diccionari 
de carrers on es poden bus-
car i consultar l'origen del 
nom dels més de 400 carrers 
de Palau-solità i Plegamans. 
Aquest servei ha estat possi-
ble gràcies a l'extraordinària 
feina d'investigació i docu-
mentació que la periodista 
local Codés Fernández ha dut 
a terme durant 6 mesos. El 
directori disposa d'un senzill 
motor de recerca que permet 
la consulta fàcil de qualsevol 
nom. En la fitxa de cada ca-
rrer es localitza sobre Google 
Maps la seva ubicació i es 

mostra una explicació sobre 
el perquè del nom i la història 
que si amaga al darrere.
 A la recerca documental i 
administrativa, Fernández i ha 
afegit la consulta directa a peu 
de carrer. Això fa d'aquest di-
rectori un document històric 
per si mateix, ja que inclou re-
ferències a persones, esdeve-
niments i costums del nostre 
poble que molts cops s'han 
transmès de pares a fills i sen-
se constatació documental. 
Per accedir al Diccionari de 
Carrers cal anar a la portada 
de la web palauplegamans.
cat i seleccionar el bàner ro-
tatiu corresponent.

La memòria dels carrers, el lli-
bre escrit per Codés Fernàn-
dez i Neus Nadal i il·lustrat per 
Emma Bravo i Iolanda Blesas, 
és una invitació a passejar. Els 
protagonistes, una parella d'es-
tudiants de l'institut, s'enfronten 
a l'aburrit repte de fer un treball 
sobre els noms dels carrers del 
poble. Però aviat s'adonen que 
darrere cada placa del nomen-
clàtor s'hi amaga una sorpre-
sa. I a poc a poc s'endinsen, 
tot passejant pel poble, en un 
munt d'històries que poc s'ima-
ginaven.
 El llibre es va presentar di-
marts, 20 d'abril, al teatre de la 
Vila, amb la presència de tres 
de les quatre autores (Emma 
Bravo va excusar la seva as-
sistència). Neus Nadal va ex-
plicar que l'origen de la idea va 
ser el treball de documentació 
que estava duent a terme Co-
dés Fernàndez (vegeu informa-
ció adjunta). Segons Nadal, La 
memòria dels carrers pretén 
"estirar la curiositat dels joves 
i de tota la gent del poble per 
conèixer l'origen del nom del 
carrer on viuen".
 Blesas, per la seva banda, va 
explicar que havia estat una fei-
na molt enriquidora, tot i fer-se 
fet en plena pandèmia. "De fet", 
va desvetllar la il·lustradora, "la 
Neus i jo ens hem conegut en 
persona avui mateix".
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Lorca i un  robot per 
xutar boles d'hoquei,  
premis Atenea 2021

Rècord d'obres en els premis literaris

TREBALLS DE RECERCA

PREMIS SANT JORDI

La relació entre Lorca i el fla-
menc i una màquina dissenya-
da per llençar pilotes als porters 
d'hoquei han estat els treballs 
d'alumnes palauencs guardo-
nats amb els premis Atenea 
2021. Aquest certamen, con-
vocat pel Servei Educatiu del 
Vallès Occidental, premia cada 
any dos treballs de recerca dels 
alumnes de segon de batxillerat 
dels instituts de Palau-solità i 
Plegamans, Polinyà, Sentme-
nat i Castellar del Vallès. Brandy 
Rosado Jiménez i Alejandro 
Ramírez, amb un estudi sobre 
'Lorca y el Flamenco', i Arnau 
Serra Vert i Joan Puig Pérez, 
amb 'El robot de l'hoquei' són 
els autors i treballs guanyadors 
de l'Institut Ramon Casas i Car-
bó.
 Dijous, 8 d'abril, va tenir lloc, 
a l'auditori de Can Cortès, l'en-

trega dels diplomes i els ob-
sequis als alumnes i als seus 
respectius tutors. L'alcalde de 
PsiP, Oriol Lozano, va presidir 
l'acte, on també i van participar 
el regidor d'Educació, Ignasi 
Fargas, i la inspectora del De-
partament d'Educació, Marisa 
Alonso, a més d'alguns fami-
liars dels joves guardonats.
 Ignasi Fargas va destacar la 
proximitat dels temes protago-
nistes dels treballs guanyadors 
d'enguany: 'd'una banda l'ho-
quei, més proper a Palau, im-
possible, i d'altra la poesia de 
Lorca i el flamenc, tan presents 
en la nostra cultura". L'alcalde 
va fer referència a l'esforç i el 
suport de tutors i pares, que so-
vint són també part molt impor-
tant de l'èxit d'aquests treballs. 
L'alcalde va introduir els autors 
dels treballs, que van explicar la 

feina que els havia comportat.
 Els primers van ser l'Arnau 
Serra i el Joan Puig, creadors 
del robot de l'hoquei. L'Arnau, 
jugador i entrenador d'hoquei, 
i el Joan, apassionat de la tec-
nologia, van ajuntar les seves 
dues passions per dissenyar 
i construir una màquina que 
llança boles d'hoquei de forma 
controlada. "Vam pensar la mà-
quina per entrenar els porters. 
Se li posen els paràmetres de 
distància i de mesura de la por-
teria, i la màquina va llançant 
pilotes". La màquina es contro-

la des d'una aplicació de mò-
bil també dissenyada pels dos 
nois.
 A continuació, la Brandy Ro-
sado i l'Alejandro Ramírez van 
explicar com havien documen-
tat el seu treball sobre la relació 
entre Federico Garcia Lorca i el 
flamenc. "La hipòtesi general 
d'aquest treball de recerca és 
que l'obra de Lorca i el flamenc 
s'han influït mútuament. Hem 
descobert que entre el poeta i 
el flamenc hi ha hagut i continua 
havent-hi una gran admiració i 
semblança", van concloure.

La diada de Sant Jordi es va 
tancar als jardins de Can Cortès 
amb la tradicional entrega dels 
premis literaris. L'alcalde, Oriol 
Lozano, i els regidors Laura Na-
varro i Ignasi Fargas, van fer els 
honors als 20 guardonats de 
l'edició d'enguany, que ha batut 
el rècord de participació amb 
96 obres presentades.
 L'acte va estar conduït per 
Anna Soley, directora de l'Esco-
la de Música de Palau, que va 
llegir un fragment de cadascu-
na de les obres premiades. La 
lectura va comptar amb l'acom-
panyament musical de Paulí 
Penya, als teclats, i Marc Heras 
a la guitarra. Entre el públic que 
va omplir els jardins també hi 
era present la regidora de Ser-
veis Socials, Patricia Freire.

INFANTIL A. Prosa
1r Premi: Aina Ramon Piquer
2n Premi:  Julia Gonzàlez Cerrillo
3r Premi:  Maria Popescu Puig
INFANTIL A. Poesia
1r Premi :  Zoe Marin Garcia
INFANTIL B. Prosa  
1r Premi: Jana Civit Soler
2n Premi: Ona Ibarz Casal
3r Premi: Marta Duran Llorca

INFANTIL B. Poesia  
1r Premi: Biel Osuna Cosín
JUVENIL. Poesia
1r Premi: Aina Civit Soler 
Finalista: Mara Delgado Jiménez
Menció Jurat: Júlia Jiménez 
Chevallard
  JUVENIL. Prosa
1r Premi: Lara Arranz Sanchez
Finalista: Lorena Telleria Laragnou

Menció Jurat: Anna Ortiz Catalan
 ADULTS.  Poesia
1r Premi: Oriol Solà Prat
Finalista: Helena Nuñez Diaz
Menció Jurat: Maria del Carmen 
Esteve
ADULTS. Prosa
1r Premi: Andrea Coca Gómez
Finalista: Joan Puig Pérez
Menció Jurat: Eva Maria Pelegrí

ELS GUARDONATS
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La pandèmia ha obligat molts negocis a 
reinventar-se o reorientar la seva oferta. El sec-
tor de l'oci és un dels més castigats per la crisi 
del Coronavirus. Les restriccions horàries i els 
problemes d'aforament han posat molts dels 
locals en situació molt compromesa. Però com 
sol passar amb la gent emprenedora, la Codruta 
Suciu i el Naldo Medina, la parella propietària 
del ReKoPa des de fa 4 anys, no s'han deixat 
arraconar per l'adversitat i han afrontat la situa-
ció amb valentia i imaginació.

Davant la complicada situació de l'oci noc-
turn, i preveient que la cosa podia anar per 
llarg, durant els primers mesos de confi nament 
van fer una aposta per donar un nou aire al seu 
negoci. Van decidir incorporar una petita cuina 
al seu local i convertir el que fi ns abans de la 
pandèmia era només una discoteca en un es-
pai gastronòmic on es combina la bona música 
i la bona taula. "Val a dir que sense el suport 
de l'Ajuntament, que ens ha donat facilitat per 
aconseguir tots els permisos, i de la gent del po-
ble no haguéssim pogut reinventar-nos i conti-
nuar", explica Naldo Medina. "Ja que paguem 
lloguer per cada dia del mes, vam decidir fer 
l'aposta de la cuina i obrir la resta de la setmana 
per fer menjars", completa la Codru. "Fem una 
cuina casolana, amb plats nostres, receptes de 
casa nostra, de cuina mediterrània. De dimarts 
a divendres oferim un menú d'11 euros, i els 
caps de setmana tenim carta", puntualitza ella. 
"Sempre procurem que no falti una amanida, 
un puré o una crema, una pasta, una mica de 
verdures, carns a la planxa, un peix o alguna 
cosa al forn, perquè el client trobi varietat."

La reconversió és defi nitiva, segons diu la 
parella. No és incompatible oferir bona tau-
la durant la setmana i canviar el xip el cap de 
setmana. Així que més enllà de la pandèmia, 
el ReKoPa vol consolidar-se com un dels refe-
rents d'oci i gastronomia del nostre poble. "I 
no només de Palau, perquè aquí tenim també 
clients que vénen de Santa Perpètua, de Polin-
yà, de Mollet, de molts pobles del voltant. Són 
clients de la discoteca que ara vénen a gaudir 
de les nostres propostes culinàries", diu satisfet 
el Naldo. I també confi en que a passi a l'inre-
vés, que aquells que hi vagin inicialment per 
la proposta gastronòmica s'acabin convertint 

REKOPA, EL LOCAL DE PALAU QUE COMBINA 
LA BONA MÚSICA I LA BONA TAULA

• Ubicat a cinc minuts a peu del centre, l'espai 
ofereix menús variats de dimarts a divendres i
menjars a la carta el cap de setmana

• La música és sempre present, adaptada, això sí, a 
cada moment, bé com acompanyament dels àpats 
o com a ambient per animar la conversa

• Helados -Vainilla - Chocolate - Limón - Café

• Fruta del tiempo 

• Tarta Santiago 

• Crema de yogur con frutos del  bosque  

 •Flan de vainilla 

P O S T R E S  O  C A F É

• Fritada de merluza  

• Nido de secreto en lecho de patatas  

• Pollo al curry con arroz del Chef

• Ternera con setas   

• Tosta Ranchera

(salsa barbacoa, carne picada, Frankfurt, cebolla pochada y queso gratinado) 

• Poke bowl de Salmón  

(Salmón marinado, arroz, aguacate, pepino, rábano, cebolla morada, maíz dulce y vinagreta de miel)

• Gaspacho con su picadillo 

• Timbal de cous-cous con verduritas salteadas 

• Crema de guisantes estilo Gipsy Chef (opción vegana) 

•Macarrones con queso gratinados  

menú 11€
P R I M E R O S  

S E G U N D O S

de Martes 4 al Viernes 7 de Mayo 2021 

I N C L U Y E :  1  P R I M E R O ,  1  S E G U N D O ,  P O S T R E  O  C A F É ,  
A G U A ,  V I N O ,  G A S E O S A  Y  P A N  

C/ INDÚSTRIA 17 -PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 08184 

en clients de la discoteca, quan aquesta pugui 
tornar a obrir, és clar.

La proposta musical també s'adapta a cada 
moment, fi ns i tot a cada client. "Segons el ti-
pus de gent que tenim a la sala seleccionem 
la música que posem, la nostra prioritat és que 
el client es trobi a gust", explica Naldo, que és 
també dj del ReKoPa. "Durant els menjars po-
sem música tranquil·la, per acompanyar, i amb 
els cafès o les copes posem una mica de més 
marxa perquè la gent s'animi.

La Codru i el Naldo tenen clar que en la sa-
tisfacció del client hi ha la clau per sortir airosos 
d'aquesta difícil situació. "Confi em molt en la 
gent del poble, que fi ns ara no ens ha fallat, 
esperem poder tornar aviat a la normalitat i fer 
que la bona música i el bon menjar facin del Re-
KoPa un lloc del qual Palau se'n senti orgullós", 
sentencia la parella.

ReKoPa - Lounge Bar Discoteca
C/Indústria, 17 - Palau-solità i Plegamans

RESERVES 680 218 461
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Òscar Fillola, fotògraf palauenc, és l'autor d'aquesta imatge. Fillola fa molt temps que experimentanta amb el concepte de 'Natura morta'. "Tot i ser una composició estàtica, la disposició dels elements dóna impacte i dinamisme. La intenció és fer reflexionar sobre la interac-
ció de l'home amb la natura", explica l'autor. El treball de Fillola, que amb aquesta foto ha obtingut a l'abril el segon lloc de la lliga de la Federació Catalana de Fotografia, és el motiu de l'exposició 'Yo duelo' que es podrà veure aquest mes a la plaça de la Vila (pàgina 28).

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Òscar Fillola, fotògraf palauenc, és l'autor d'aquesta imatge. Fillola fa molt temps que experimentanta amb el concepte de 'Natura morta'. "Tot i ser una composició estàtica, la disposició dels elements dóna impacte i dinamisme. La intenció és fer reflexionar sobre la interac-
ció de l'home amb la natura", explica l'autor. El treball de Fillola, que amb aquesta foto ha obtingut a l'abril el segon lloc de la lliga de la Federació Catalana de Fotografia, és el motiu de l'exposició 'Yo duelo' que es podrà veure aquest mes a la plaça de la Vila (pàgina 28).
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Ritmes africans per 
enviar ajuda al Senegal

Les pàgines viscudes 
d'Empar Moliner

SOLIDARITAT XERRADA

A poc a poc la música i el ball 
tornen a sortir al carrer. I posats 
accelerar la recuperació de la 
normalitat, cap motiu més jus-
tificat que la solidaritat amb els 
més necessitats. Aquest és el 
cas del concert que el grup Dji-
landiang va oferir el dissabte 24 
d'abril a la plaça 1 d'Octubre. 
L'actuació es va fer per recap-
tar fons per Acció Internacional, 
ONG creada el 2005 per un 
grup de ciutadans del Senegal 
residents a Catalunya, que es 
dedica a enviar ajuda a la regió 
de senegalesa de Casamance.
 Djilandiang es va presentar 
davant del públic palauenc amb 
vestits tradicionals senegalesos 
i abillats amb els colors de la 
regió de Casamance. La for-
mació, integrada per una can-
tant i quatre músics, va obrir 
amb una peça ritual utilitzada 
per espantar els mals esperits. 
Amb l'ambient net de mals au-
guris, va seguir una hora i mitja 
de ritmes i danses africanes, 
molt celebrats i ballats pel pú-
blic. Els músics, que tocaven 
instruments construïts per ells 
mateixos, com és habitual al 
Senegal, van saber ficar-se el 

públic a la butxaca. Dirigint-se 
sempre al respectable amb un 
perfecte català, Djilandiang va 
aconseguir que després de 
molts mesos es tornés a veure 
gent ballant als carrers de PsiP.
 Les 78 entrades de l'afora-
ment controlat es van exhaurir 
en pocs dies. Es van vendre pel 
sistema de taquilla inversa, és a 
dir, que a la sortida del concert 
tothom pagava el que li sem-
blava segons li hagués agradat 
o no l'actuació. En total es van 
recaptar 783 euros.
Aquests diners serviran per pa-
gar part de les despeses que 
suposa enviar un contenidor 
amb material al Senegal. Na-
tàlia Bonsoms és la voluntària 
palauenca que s'ha encarregat 
de reunir els objectes que via-
tjaran a Casamance (bicicletes 
velles, cadires de rodes, roba 
usada...). Bonsoms explica que 
la situació actual complica molt 
aquest tipus d'ajudes i que se 
segueix necessitant diners per 
fer l'enviament. És per això que 
Acció Internacional té un comp-
te on es poden fer donacions 
per contribuir a aquesta causa: 
ES7301823521110201678601

Amb el seu discurs precipitat 
i inquiet, Empar Moliner es va 
presentar al teatre de la Vila, el 
divendres 16 d'abril, com una 
admiradora de l'obra de Josep 
Maria Folch i Torres. L'escrip-
tora i periodista va demostrar 
tenir un excel·lent coneixement 
dels textos del literat plegamaní. 
Durant tres quarts d'hora va re-
passar diferents moments de la 
seva vida en els que per motius 
diversos havia tingut contacte 
amb l'obra de Folch i Torres.
 Moliner, nascuda el 1966, va 
començar per explicar com, 
sense ser coetània de l'autor, 
s'hi va abocar fins a conver-
tir-se en una autèntica fan. Per 
circumstàncies familiars va tenir 
accés a l'obra de l'escriptor de 
Plegamans i des d'aleshores 
que col·lecciona tota la seva 
obra. "D'El Patufet crec que 
els tinc tots, alguns en diverses 
edicions", va confessar. 
 Moliner va repassar de 
memòria diferents episodis de 
les Pàgines Viscudes, publica-
des a la revista El Patufet, des 
de 1915 fins a finals dels anys 
30. L'escriptora es va atrevir fins 
i tot a recitar un fragment d'Els 

Pastorets. "M'agrada el costu-
misme de Folch i Torres", de qui 
va dir que s'havia de considerar 
patrimoni importantíssim de la 
història i de la cultura catalana, 
tot i que ara com ara no té el 
reconeixement que realment es 
mereix.

30 anys més de 
Fundació FiT

Jordi Folch, director de la 
Fundació Folch i Torres, va 
aprofitar l'acte per presentar 
la nova campanya de cap-
tació de socis. Sota el lema 
de 30+, els responsables de 
l'entitat han llançat una cri-
da per augmentar la massa 
social i aconseguir millorar 
l'economia de la Fundació. 
L'any vinent es compleixen 
30 anys de la seva creació i, 
tal com va apuntar el nou di-
rector, "ara iniciem una nova 
etapa que volem que duri, 
com a mínim 30 anys més". 
Empar Moliner, va recollir el 
missatge i va anunciar allà 
mateix la seva intenció de 
fer-se sòcia de la Fundació.
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VoLs  VENDRE?... 

... FES-TE  VEURE

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

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

Estem a la Plaça Ernest Lluch - 665 539 186

Creiem en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans

-

25 anys

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

CELEBREM LA 
PRIMAVERA AL TEU JARDÍ

C/ Viver, 2 - Palau-solità i Plegamans / 93 864 84 25
www.gardenpalau.net
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LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Tema 'Voreres'

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

2a classificat / Joan Suñé 3a classificada / Oscar Fillola

Per a veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·labora:

Aquest mes el tema de la Lliga A&F, va ser 
FOTOGRAFIA DE VORERES i com  el seu nom 
diu, hem fotografiat les voreres en diversos 
llocs, com pot ser amb reflexes sobre l'aigua, 
amb plantes i herbes, voreres de formes 
diferents, etc.  aconseguint una varietat molt 
interessant de fotografies.  

1a classificat / Adelheid  de Boulle

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

La Fresqueta, la nova 
proposta per viure la 
cultura al carrer

NOU CICLE CULTURAL

La presentació oficial de 'Fla-
neur', el nou treball en solitari 
del raper vallesà Kovitch, és 
la proposta que inaugurarà La 
Fresqueta, el cicle d'esdeve-
niments culturals que l'Ajunta-
ment de PsiP llança per animar 
els vespres de maig, juny i ju-
liol. El concert serà el dissabte 
8 de maig, a les 8 del vespre, 
a la pista semicoberta. Les en-
trades són gratuïtes, però cal 
reservar-les a través de la plata-
forma palauplegamans.koobin.
cat. L'aforament està limitat a 
200 persones.
 Al concert Kovitch el seguiran 
exposicions, circ, teatre, més 
música, cinema, ball i un seguit 
de propostes que tindran com 
a denominador comú fer-se a 
l'aire lliure. Aquesta és la filoso-
fia de La Fresqueta. La presen-

tació oficial del cicle, amb tota 
la seva programació, es farà 
el divendres 7 de maig, però 
L'Informatiu ja pot avançar les 
altres dues propostes que es 
presentaran aquest mes.
 La fotografia del palauenc 
Òscar Fillola serà la següent 
activitat del nou cicle. Sota el 
títol de Yo duelo, l'artista pa-
lauenc presentarà una sèrie de 
fotomuntatges que conviden a 
la reflexió al voltant dels senti-
ments experimentats després 
d'una pèrdua. "Amb aquestes 
fotografies intento parlar de tot 
això, de refugiar-se en la feina, 
de trobar formes d'alleujament, 
d'emmascarar els sentiments 
i intentar mostrar la cara que 
no correspon a una situació... 
i sobretot de la importància de 
deixar que el temps faci la seva 

tasca", explica Fillola. La mostra 
estarà visible durant tot el dia a 
la plaça de la Vila, el dissabte 
22 de maig.
 La tercera data de La Fres-
queta serà el 29 de maig. En 
aquesta ocasió va dirigida a un 
públic més petit. Es tracta de 
l'espectacle de titelles El safa-
ri, de la companyia La Baldufa.  
L'escenari serà a la plaça de Ca 
l'Estruch, en un horari encara 

per determinar. Amb una esce-
nografia que es desdobla per 
aconseguir un espai molt atrac-
tiu, aborda el tema del bullying 
des d'una perspectiva assimila-
ble pels més menuts.
 Per conèixer la resta de la 
programació caldrà esperar a la 
presentació i oficial del cicle. La 
programació es durà a terme 
seguint totes les mesures de 
prevenció per la Covid-19.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

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

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

VENUDA
 VENUDA

Vols que la teva casa sigui la següent? 

Pstge. Camí de Can Riera, local 5
Palau-solità i Plegamans
jumbomar.remax.es / 936 394 509

TRUCA’M

EN VENDASE TRASPASA

INTERESADOS LLAMAR A
658 072 170 -  625 686 822

BAR RESTAURANTE EN LA ZONA DEL MERCADONA - AMPLIA TERRAZA

NEGOCIABLE
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A punt els nous 
carnets de la 
penya blaugrana

L'Ajuntament avisa dels perills de 
donar menjar al animals de la riera

Nous fanals fotovoltaics per 
il·luminar la ronda verda  de PsiP

L’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans ha fet públic un co-
municat advertint que alimentar 
als animals que viuen a les rie-
res pot generar riscos per a la 
salut de l’espai fluvial i dels ma-
teixos animals.
 Donar menjar a les bèsties és 
una pràctica recorrent, que es 
fa de bona fe, però que pot ge-
nerar una disfunció nutricional o 
una sobrealimentació perjudi-
cial per a la seva salut. El pa i les 
restes que se'ls subminitren no 

formen part de la seva dieta na-
tural i els poden donar proble-
mes. També fa que les cries no 
culminin el seu aprenentatge de 
supervivència i esdevinguin se-
dentàries. En el cas dels porcs 
senglars, la facilitat de trobar 
aliment, provoca la pèrdua de 
la seva condició de salvatge i 
la capacitat per buscar-se l’ali-
ment per ells mateixos, sent 
una de les causes de l’augment 
de la població, amb els incon-
venients que això comporta.

La regidoria d’Innovació i Efi-
ciència Energètica (AIRE) de 
Palau-solità i Plegamans ha 
instal·lat 32 nous punts de llum 
fotovoltaics per il·luminar dife-
rents vies de la vila. Concreta-
ment han estat 16 al camí del 
Molí i 16 més també per com-
pletar el tram de la ronda verda, 
entre el passeig de la Carrerada 
i el carrer Torres i Bages. L'ad-
quisició del material s'ha fet a 
través de la central de compres 
de l'ACM i la instal·lació es fa en 
dues parts, per una banda amb 

la contractació de l'obra civil a 
una empresa externa i per al-
tre la instal·lació de tota la part 
elèctrica per part de la brigada 
d'electricitat municipal. La ins-
tal·lació forma part d’un projec-
te que va començar amb la il·lu-
minació de la ronda verda entre 
el Parc de l’Hostal del Fum i fins 
a l’Escorxador. En la primera 
fase es van instal·lar 60 fanals 
que sumats als 32 de la segona 
fase sumen un total de 92 llums 
fotovoltaics. La inversió  total ha 
estat de 184.964,47 €.

A falta de mercat, Mediavàlia
FESTES

Aquest serà el segon any con-
secutiu que el Coronavirus im-
pedeix la celebració d'una de 
les festes més emblemàtiques 
de Palau-solità i Plegamans, 
el Mercat Medieval. Malgrat 
això, l'Ajuntament no ha volgut 
deixar de marcar la data en el 
calendari i el cap de setmana 
de l'1 i 2 de maig va presentar 
Medievàlia, una proposta més 
modesta, però que ha permès 
mantenir l'aire medieval.
 Aquests dos dies es van fer 
visites guiades al castell de Ple-
gamans, i es van oferir, com a 
complement, dos concerts del 
grup de música tradicional La 

Torna. Les visites es van haver 
de reservar amb cita i amb un 
màxim de 6 persones per grup.
 Els concerts, per la seva 
banda, van haver dew fer-se al 
teatre de la Vila, degut al mal 

temps. La Torna va congregar 
força públic, tant dissabte com 
diumenge, amb moltes ganes 
de tornar a gaudir de música i 
gresca, llàstima que no pogués 
ser a l'aire lliure.

La Penya Barcelonista de PsiP 
ja té els nous carnets del 2021. 
Cada soci pot passar a recollir-
lo de dimarts a dijous, de 17.00 
a 18.30, o bé esperar que li 
enviïn a casa. Els responsables 
de la penya recomanen als 
socis que es registrin en el nou 
portal online de la Confederació 
Mundial de Penyes per poder 
gaudir de tots els avantatges 
que ofereix el club.



31Maig 2021INFORMACIÓ GENERAL

Amplia gama de  productos para 
el mantenimiento
de Piscinas.

¡Cadenas de 
Motosierra a medida y 

Reparación de máquinas!

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA 
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

FÀCIL APARCAMIENTO

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

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

Domingo:  de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

SI TENS UN ESTABLIMENT
COMERCIAL O DE SERVEIS... 

HAS VIST LES NOSTRES
ÚLTIMES CAMPANYES?

       MÉS INFORMACIÓ a: info@comerciantspalau.com i www.comerciantspalau.com

Compra a les botigues 
associades del 8 al 14 de 

febrer i t’obsequiarem 
amb un regal molt dolç.

Dia de la mare
10 premis de 60€

en vals per a gastar als comerços associats

Demana la teva butlleta pel sorteig fins al 
2 de maig als establiments associats i 
diposita-la a la bústia situada a l'antiga 
bàscula de la Cooperativa (al lateral de la 
plaça de la Vila)

Comprar a Palau sempre té premi!

Aquest Sant Jordi comprant a 
les botigues associades,

t’obsequiarem amb

un punt de llibre!

Comprar a Palau 
sempre té premi!

7 premis de 60€
en vals per a gastar als 
restaurants associats

Restaurant Can Falguera
Frankfurt Black Rose

Restaurant Gaspar
Pipa Pub

Piscines Sant Carles
La Kama

Can Burgues

Demana la teva butlleta pel 
sorteig fins el 19 de març

 als establiments associats

SORTEIG
DIA DEL PARE

Suma’t al projecte, associa’t!

Humor i reflexió, una excel·lent 
barreja per tancar un gran cicle

TEATRE

Amb Cabezas de cartel, de 
la companyia Perigallo, es va 
tancar, el divendres, 30 d'abril, 
el cicle de teatre a la Vila de la 
temporada 20-21 pel que han 
passat grans interpretacions. 
Celia Nadal i Javier Manzane-
ra, ja coneguts pel públic pa-
lauenc, van presentar una ex-
cel·lent obra escrita durant la 
pandèmia.
 Una parella d'actors, que 
estan escrivint la seva pròpia 

obra de teatre, planteja un dile-
ma ètic, dignitat i llibertat amb 
una existència precària o diners 
i tranquil·litat cedint als inte-
ressos dels altres. L'humor és 
la vàlvula d'escapament per la 
que Perigallo deixa anar la ten-
sió, però sense perdre mai de 
vista el missatge. Una excel·lent 
combinació d'enginy, humor i 
reflexió, amb una interpretació 
no menys lloable que tanca una 
gran temporada de teatre. 
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Posa’t el poble
a la butxaca

www.linformatiu.cat

Segueix les xarxes de

la revista de  referència de
Palau-solità i Plegamans

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

/Psipinformatiu @palauinformatiu 

@palauinformatiu /l-informatiu
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Alstom construirà 152 
trens de Rodalies

Encants naturals en una 
aplicació per mòbil

Inici de les obres del 
pas inferior de la C-59

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA SENTMENAT

CALDES DE MONTBUI

La planta de la companyia Als-
tom de Santa Perpètua de Mo-
goda construirà 152 trens d'al-
ta capacitat per renovar la flota 
de Rodalies Renfe de Madrid 
i Barcelona. La multinacional 
francesa s'ha adjudicat aquest 
contracte amb una proposta 
elaborada en la qual han par-
ticipat enginyers de França i 
l'Índia, a més dels tècnics de la 
planta catalana.
 Aquest és l'encàrrec més 
gran que ha rebut aquesta fà-
brica. La comanda garanteix 
l'activitat a la planta durant al-
menys els pròxims 5 anys. Els 
responsables de la companyia 
també preveuen que serà ne-

cessari l'ampliació de la plantilla 
amb la incorporació d'unes 500 
persones en diversos departa-
ments, i al llarg dels cinc anys. 
En una primera fase s'incorpo-
raran al voltant de 150 perso-
nes i d'aquí a dos anys, quan 
comenci la fase de construcció, 
es faran la resta de contracta-
cions.
 Alstom invertirà 150 milions 
d'euros per construir noves 
naus i automatitzar parts de la 
planta. A les instal·lacions de 
Santa Perpètua s'hi fabriquen 
també vagons de tren per Sin-
gapur, tramvies per Frankfurt, 
Colònia o Casablanca, i els va-
gons del metro de Barcelona.

L’Ajuntament de Sentmenat 
està impulsant una iniciativa 
de promoció del seu Patrimoni 
Natural i Cultural de la mà de 
la plataforma Natura Local. Es 
tracta d’una proposta turística 
360º que engloba els diferents 
atractius locals.
 Amb l’ajuda de la Platafor-
ma Web i de l'aplicació Natura 
Local, s’ha dissenyat una pro-
posta atractiva vertebrada en 
diferents tipologies de contin-
guts: itineraris autoguiats i in-
terpretats a la natura, recursos 
turístics culturals geolocalitzats i 
patrimoni immaterial. Com a eix 
de la proposta s’han dissenyat 
2 itineraris autoguiats per seguir 

mitjançant la mencionada apli-
cació. Es tracta, en concret, de 
la Ruta Modernista de Sentme-
nat, i la Ruta de Sentmenat al 
saltant de Guanta.
 L’aplicació, que pot funcionar 
sense cobertura, guiarà als vi-
sitants per seguir els itineraris 
alhora que anirà explicant els 
diferents continguts com si una 
guia de museus es tractés. Tots 
els continguts de la proposta es 
podran visualitzar en una pàgi-
na web dins de la Plataforma 
Local, però serà l’aplicació la 
que permetrà al públic accedir 
a les diferents propostes sobre 
el terreny, portant tota la infor-
mació a la butxaca.

El director general d’Infraes-
tructures i Mobilitat, Isidre Ga-
vín, va visitar l'alcalde de Caldes 
de Montbui, Isidre Pineda, per 
comunicar l’inici de les obres 
de construcció del pas inferior 
per a vianants i ciclistes en l’ac-
cés a la C-59 des del carrer de 
Bigues. El projecte, la contrac-
tació del qual se signa aques-
ta setmana per començar les 
obres a principis de maig, con-

templa també la inclusió d’un 
tercer carril per al gir a l’esque-
rra en sentit nord i de carrils 
d’acceleració i d’alentiment. Els 
treballs tenen un termini d’exe-
cució de 10 mesos i un pressu-
post d’adjudicació de 800.000 
euros. El pas inferior de la C-59 
és una històrica reivindicació 
municipal que soluciona la co-
municació entre el centre urbà i 
el Cementiri Municipal i entorns. 
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La població 
s'estanca en la 
segona dècada 
del segle

EIX RIERA DE CALDES 

La primera dècada del segle 
XXI la població als municipis 
de l'Eix de la Riera de Caldes 
va créixer al voltant del 33 per 
cent, passant de 69.000 a prop 
de 92.000 persones. Aquest 
creixement, però s'ha frenat 
en sec durant la segona dèca-
da del segle. En els darrers 10 
anys l'increment de població ha 
estat de només un 5%, fins a 
arribar als 96.392 habitants de 
la zona. El cas de Palau-solità 
i Plegamans respon al mateix 
patró que el conjunt de l'eix. 
PsiP tenia 11.000 habitants en 
el canvi de mil·lenni, i va créixer 
un 27% durant 10 anys, fins a 
acollir 14.190 persones el 2010. 
Una dècada més tard, però, el 
cens palauenc es col·locava en 
14.892, tan sols un 4% d'incre-
ment en 10 anys.
 Una conseqüència directa 
d'aquest estancament és el 
progressiu envelliment de la 
població. Cada cop guanya 
més pes la gent de més de 40 
anys. En el 2000 la franja d'edat 
predominant era la d'homes i 
dones entre 25 i 30 anys, men-
tre que avui són els compre-
sos entre els 40 i els 45 anys 
els qui més pes tenen en una 
piràmide de població que es va 
eixamplen per la part alta. En el 
cas de Palau-solità i Plegamans 
l'actual corba d'edats presenta 
igualment un pes molt significa-
tiu de les persones amb edats 
entre 40 i 65 anys.
 A PsiP la gent de més de 65 
anys suposa un 16,9 per cent 
de la població. Aquest col·lec-

tiu creix un 4,3 % el 2020 res-
pecte al 2019. A l'altre extrem 
de la piràmide, la franja de 0 a 
15 anys, que suposa també un 
16,9 per cent de la població, té 
un creixement negatiu (-2,3%) 
en el darrer any de la segona 
dècada del XXI.
 Davant del creixement ve-
getatiu negatiu, els municipis 
de l'eix veuen en la immigració 
l'únic factor correctiu d'aquest 
envelliment de la població. En 
el conjunt de municipis, la po-
blació estrangera suposa ac-
tualment un 8,7 % del total de 
la població. Són Marroc, Ro-
mania, Pakistan i Colòmbia, per 
aquest ordre, els quatre països 
de procedència. A PsiP el pes 
de la població no espanyola és 
del 6,3 %, juntament amb Sent-
menat i Polinyà, dels qui menys 
estrangers té en el seu cens. 
A Palau-solità i Plegamans la 
comunitat ucraïnesa és la que 
compta amb més gent cen-
sada, seguida del procedent 
d'Uruguai, Marroc i Romania, 
per aquest ordre.
 En volum d'habitants, PsiP 
es situa en el terme mitjà dels 
municipis adjacents a la riera de 
Caldes. Santa Perpètua, amb 
26.000 habitants és el més po-
blat. El segueixen Caldes, pa-
lau i La Llagosta, tots tres amb 
xifres similars al voltant dels 
15.000 habitants. I tanquen 
Sentmenat, Polinyà i Sant Feliu, 
que no arriben al 10.000. 
Font:
https://www.rieradecaldes.com/ 
demografia.html

sentmenat

polinyà

DADES DEMOGRÀFIQUES DELS MUNICIPIS     DE L'EIX REIRA DE CALDES
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sant feliu de codines

caldes de montbui

palau-solità i plegamans

Santa Perpètua

sentmenat

polinyà

la llagosta

DADES DEMOGRÀFIQUES DELS MUNICIPIS     DE L'EIX REIRA DE CALDES DADES DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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La Copa d'Europa es juga a casa
HOQUEI FEMENÍ

Palau-solità i Plegamans serà 
l'escenari de la Final Europea 
a 8 d'Hoquei Femení. Entre el 
dijous 27 i el diumenge 30 de 
maig, la pista del pavelló Maria 
Víctor acollirà els 7 enfronta-
ments que decidiran qui són les 
campiones d'Europa d'hoquei. 
La notícia es va saber a finals 
de març, quan la World Skate 
Europe-Rink Hockey, l'equi-
valent a la Federació Europea 
d'aquest esport, va optar per la 
candidatura presentada pel Ge-
nerali HC Palau per organitzar la 
competició.
 Altres equips, com ara el Tele-
cable HC havien també mostrat 
interès a organitzar la final, però 
va ser la proposta palauenca 
l'escollida pels mandataris eu-
ropeus. L'aval i suport incondi-
cional de l'Ajuntament de Pa-
lau-solità i Plegamans ha estat 
un argument important per de-
cantar la balança i poder portar 
al pavelló el millor hoquei femení 
del món.
 La final la protagonitzaran 8 
equips: tres portuguesos, un 
asturià i quatre catalans (vegeu 
informació adjunta). La primera 
jornada de competició serà el 

dijous, 27 de maig, en què es 
disputaran els quatre partits de 
quarts de final. El divendres 28 
serà jornada de descans i no hi 
haurà partits, només entrena-
ment pels quatre classificats per 
semifinal. Aquell mateix dia tin-
drà lloc la cerimònia inaugural. 

Els responsables de l'HC Palau, 
conjuntament amb la regidoria 
d'Esports de l'Ajuntament, es-
tan treballant en el disseny de 
l'acte, que inclourà la presenta-
ció dels 8 equips participants i 
fins i tot una actuació musical 
(encara per determinar).

 Dissabte, 29, a les 5 de la 
tarda es jugarà la primera semi-
final, i a les 8 del vespre la sego-
na. L'endemà, a les 12.00 del 
migdia tindrà lloc la gran final, 
que conclourà amb l'entrega de 
la copa.
 És previsible que estigui per-
mès l'accés de públic al pave-
lló. Els organitzadors treballen 
amb l'opció que sigui possible 
acollir un 30 per cent, tot i que, 
si l'evolució de la pandèmia ho 
permet, s'ampliarà aquest mar-
ge fins al 50 per cent, la qual 
cosa permetrà viure un bon 
ambient a les grades del Maria 
Víctor.
 
IMPARABLES A LA LLIGA. Men-
tre arriba la copa d'Europa, les 
lleones del Generali HC Palau 
segueixen intractables en l'OK-
LligaF. Són l'únic equip que no 
ha perdut cap partit, i s'han 
plantat en el play-off pel títol 
cedint només dos empats, el 
darrer contra el Cerdanyola HC 
el 17 d'abril a Palau. Han aca-
bat líders del Grup A amb 10 
punts d'avantatge sobre el CP 
Manlleu. Aina Florenza, amb 46 
gols, segueix pitxitxi del torneig.

Els vuit aspirants
Telecable HC.- L'equip as-
turià és un dels fundadors de 
l'OKLligaF, competició que ha 
guanyat vàrius cops. És un 
referent de l'hoquei espanyol. 
Campo de Ourique.- Ubicat 
a Lisboa, són les campiones 
de Copa de Portugal. Un club 
veterà amb ambició i un ampli 
planter de jugadores.
Astro Stuart HC.- El menys 
conegut i més jove dels tres 
equips portuguesos de la fi-
nal. La cita de PsiP és un rep-
te molt il·lusionant per elles.
Generali HC Palau.- El seu 
paper d'amfitriones i l'ex-
cel·lent temporada que es-
tan realitzant a l'OKLligaF les 
col·loquen com a favorites.

Benfica de Lisboa.- Les lis-
boetes són fermes candida-
tes al títol. Un club amb una 
gran tradició d'hoquei i amb 
un palmarès impressionant. 
CP Voltregà.- Actuals cam-
piones d'Europa, no estan 
tenint sort en la Lliga, però la 
defensa del títol els dóna un 
plus de força. 
Cerdanyola HC.- Les valle-
sanes no arriben  en el seu 
millor moment, però juguen a 
prop de casa i segur que tin-
dran suport de la grada.
CP Manlleu.- Les osonen-
ques són un altre dels equips 
a batre. L'any passat van 
caure en semis davant el Ge-
nerali HC Palau.

FINAL EUROPEA D'HOQUEI FEMENÍ

1a semifinal
dissabte 29/05 - 17.30 hores

final
diumenge 30/05

12.00 hores

2a semifinal
dissabte 29/05 - 15.00 hores

vs

dijous 27/05 - 18.00 hores

benfica lisboa cp voltregà

vs

dijous 27/05 - 16.00 hores

cerdanyola ch cp manlleu

vs

dijous 27/05 - 20.00 hores

astro stuart hc generali hc palau

vs

dijous 27/05 - 14.00 hores

telecable hc campo de ourique

Palau-solità i Plegamans
del 27 al 30 de maig del 2021

pavellò municipal maria víctor
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Clàudia Bernabé.- L'equip 
palauenc de bitlles catalanes 
Va, Tornem-hi, ja torna a com-
petir. Els palauencs participen 
en la competició única organit-
zada per la federació.
 La competició es va iniciar 
l'11 d'abril i s'allargarà fins al 23 
de maig. La final, en la que par-
ticiparan els 6 millors equips de 
primera divisió, es disputarà el 6 
de juny. La jornada del diumen-
ge 9 de maig es farà al nostre 
poble, a les pistes de bitlles ca-
talanes situades al nou complex 
esportiu de Can Falguera.
 A les jornades ja disputades, 
els Va, tornem-hi han obtingut 

bons resultats però que no van 
ser suficient per abandonar la 
part baixa de la classificació. En 
la jornada del dia 11, a la prime-
ra partida un total de 251 punts 
i 19 bitlles, i a la segona parti-
da 192 punts i 9 bitlles. Aquest 
equip va estar format per Juan 
Plaza, Eva Garreta, Quim Cots i 
Joan Ros. Pel que fa a la jorna-
da del 25, a Castellar del Vallès, 
a la primera partida van obtin-
gut un total de 259 punts i 16 
bitlles, i a la segona partida un 
total de 239 punts i 16 bitlles. 
Els tiradors d'aquesta jornada 
han sigut Juan Plaza, Joan Ros, 
Eva Garreta i Christian Blesas.

L'equip masculí de Padelcat B 
del Club Tenis Palau, que juga 
en la sèrie A de quarta catego-
ria, s'ha classificat per jugar la 
final del màster corresponent 
a la lliga 2020. La final, que es 
juga en terreny neutral, es dis-
putarà el diumenge 9 de maig, 
a les 9 del matí, i enfrontarà als 
palauencs amb el CT Vilanova.
 Els 20 integrants de l'equip 
del CT Palau han anat superant 
les diferents eliminatòries fins a 
col·locar-se com a aspirant al tí-
tol. El darrer partit de semifinals 
es van enfrontar al Gironella. 
Les tres parelles palauenques 
(foto) van guanyar 2 dels tres 

enfrontaments, assegurant-se 
així el pase a la final. Els par-
tits de classificació del màster 
es van haver d'ajornar a causa 
de la pandèmia i ara s'estan 
compaginant amb els enfronta-
ments de la lliga 20-21. Es dóna 
la circumstància que ara l'equip 
masculí de Padelcat B del CT 
Palau ha pujat una categoria, i 
juga en el grup D de tercera.
 En aquesta competició cada 
jornada s'enfronten tres pare-
lles de cada club, amb una pun-
tuació de 3, 2 o 1 punt per par-
tit guanyat segons el rànquing 
dels jugadors que integren el 
tàndem.

Va, tornem-hi torna a tirarEl CTPalau, a la final
BITLLES CATALANESPÀDEL

Era la segona vegada que Xou 
Palau, el grup de patinadores 
del Club de Patinatge Artístic 
Palau, presentava en concurs 
la coreografia D'origen rebel. I 
era el primer cop que les pati-
nadores palauenques arribaven 
al campionat d'Espanya, en la 
modalitat de xou petit. L'apos-
ta era doncs arriscada, però el 
resultat va ser molt satisfacto-
ri, ja que les palauenques van 
obtenir un meritori 8è lloc a la 
classificació final. Un total de 22 
clubs participaven en aquesta 
competició, que es va celebrar 
el cap de setmana del 24 i 25 

d'abril a Lleida.
 Xou Palau està integrat per 
12 patinadores, d'entre 14 i 
24 anys. El grup va aconseguir 
la classificació pel campionat 
d'Espanya el 27 de març, en 
quedar sisenes del campionat 
de Catalunya. En opinió de les 
mateixes patinadores, l'actua-
ció de Lleida va ser pitjor que 
la que els va donar la classifi-
cació. Amb aquest campionat 
Xou Palau tanca la temporada. 
Les patinadores es retrobaran 
al juny, quan començaran a 
preparar la nova coreografia per 
l'any vinent.

8è lloc de Xou Palau al 
campionat d'Espanya

PATINATGE ARTÍSTIC
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El 10 i 11 d'abril es van dispu-
tar els Campionats d'Espanya 
de Grappling i Grappling Gi or-
ganitzats per la Federació Es-
panyola de Lluites Olímpiques, 
a la Ciutat Deportiva Camilo 
Cano a la localitat de la Nucia, 
Alacant. La palauenca Jazmin 
Arjona Hammersley, campiona 
de diverses disciplines de lluita, 
debutava en un campionat na-
cional de la modalitat Grappling 
Gi, de la qual ja era Campiona 
de Catalunya. 
 Jazmin va afrontar cinc llui-
tes, i de seguida es va veure 
que tot i sent nova en aquesta 
disciplina, no vènia de visita. La 
palauenca va aconseguir guan-
yar totes les lluites i així pujar 
al més alt del pòdium, procla-
mant-se campiona d'Espanya 
de Grappling Gi. Una modalitat 

que està creixent a escala mun-
dial i dins de la UWW (United 
World Wrestling). Arjona venia 
de guanyar la medalla d'or en 
el seu debut al campionat de 
Catalunya, celebrat el passat 
20 de març a Sant Adrià del 
Besòs.
 De l'equip d'Arjona també va 
destacar l'actuació de Maximi-
liano Ochocki, que va guanyar 
una medalla de bronze, ad-
quirint una gran experiència i 
demostrant que és un altre es-
portista de qui també es parlarà 
molt. La selecció catalana diri-
gida pels tècnics Ray Boixader, 
Òscar Magre i Santi Poncelas, 
va aconseguir un gran resultat: 
en Grappling 5 medalles d'or, 3 
de plata i 6 bronzes i en Gra-
ppling Gi, 7 medalles d'or, 4 
plates i 4 bronzes. 

Els palauencs Liam Arjona, en 
la categoria -66 kg, i Julio Ar-
teaga, en la categoria -77 kg, 
es van proclamar campions de 
Catalunya de MMA (Arts Mar-
cials Mixtes, en les seves sigles 
en angles) en els primers cam-
pionats autonòmics que van 

tenir lloc el cap de setmana del 
24-25 d'abril al poliesportiu La 
Mina de Sant Adrià de Besòs. 
La Federació Catalana de Lluita 
i DDAA va reunir a més de 90 
participants pertanyents a 14 
clubs diferents procedents de 
tot el territori català. 

Jazmin Arjona, campiona 
de España de Grappling Gi

Dos campions de Catalunya

LLUITA

MMA

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Vols fer un regal original? Regala

perquè totes les bones notícies 
mereixen una portada 

Vols sorprendre 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.

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

i només per

(marc no inclòs)
15 €



40 REPORTATGEMaig 2021

Temps era temps, a 
Palau-solità i Plegamans

LLIBRE 

"Aquest llibre arriba un any 
tard", va dir Jaume Ventura, el 
seu autor, en l'acte de presen-
tació que es va fer el dimecres 
21 d'abril al teatre de la vila. Es 
referia al fet que la pandèmia va 
impedir que Temps era temps 
(II) es presentés per la diada 
de Sant Jordi de l'any passat. 
Però en realitat aquest és un lli-
bre que no pot arribar mai tard 
perquè és un llibre que congela 
el calendari.
 Les 288 imatges que Jaume 
Ventura ha reunit en aquesta 
segona entrega de Temps era 
temps són retalls del passat de 
Palau-solità i Plegamans en els 
que el rellotge s'ha detingut. 
Des que va presentar la primera 
part, el 2015, l'autor s'ha de-
dicat a reunir nou material i ha 
rebut fotografies de multitud de 
veïns i veïnes del poble, totes 
elles entre 1910 i 1970. Com 
diu Roque Lucas en el pròleg, 
"aquesta és una obra coral", 
fruit de la passió i l'amor de la 
gent del poble pel seu poble.
 Temps era temps (II) està 
dividit en 14 
apartats: Ball 
de gitanes; 
Ca l'Estruch; 
el castell de 
P l e g a m a n s ; 
les escoles; 
l'activitat de 
pagès; fes-
tes populars, 
excursions i 
oci; indrets, 
cases i edifi-
cis; la religió; 
l'esport; per-
sones; corals; 
Sant Genís 
de Plegamans; Santa Maria de 
Palau; i l'hostal de l'Ast. En tots 
ells hi ha un gran treball de do-
cumentació, ja que Ventura ha 

mirat d'identificar sempre tant 
els llocs com les persones que 
apareixen a les imatges. I val a 
dir que se n'ha sortit molt bé, 
ja que impressiona la quanti-
tat de noms que apareixen en 
el llibre. "Encara hi ha algunes 
persones que no he pogut 
identificar, i que estan mar-
cades amb un signe d'inte-
rrogant", va explicar l'autor, 
alhora que feia una crida als 
lectors per completar l'obra: 
"si coneixeu alguna de les 
persones sense identificar, 
si us plau, digueu-m'ho, a fi 
d'afegir-la en la informació 
de la foto i que si el dia de 
demà es torna a publicar, es 
pugui saber".
 I és que l'afició de Ventura 
per conservar la memòria 
de Palau-solità i Plegamans 
s'ha convertit en un actiu 
importantíssim del patri-
moni palauenc. Aquest pa-
lauenc ha utilitzat la seva 
coneixença amb la gent 
del poble per reunir mate-
rial inèdit i documentar-lo amb 
testimonis de gent coetània de 
les imatges. És per això que 

la llista d'agraï-
ments que obra 
el llibre inclou 
més d'un cente-
nar de persones, 
moltes d'elles 
amb cognoms 
força arrelats a 
la història del 
nostre municipi. 
"14 d'aquestes 
persones ja no 
són entre no-
saltres, malau-
radament", va 
lamentar Jaume 
Ventura el dia 

de la presentació. Elles ja no hi 
són, però la seva memòria se-
guirà sempre viva en les pàgi-
nes de Temps era temps.

pep puig



41REPORTATGE Maig 2021

Algunes de les 
imatges que es 
poden veure en la 
segona entrega de 
'Temps era temps', 
de Jaume Ventura
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La festa del cementiri

Aquest 8 de maig va fer 117 
anys que es va inaugurar el ce-
mentiri de Santa Maria de Pa-
lau-solità.
 Un dia em va telefonar la Do-
lors Oromí, de Can Sors, i em 
va comentar, tota il·lusionada, 
“acabo de trobar una cosa que 
de ben segur t’interessarà molt, 
es tracta del programa d’inau-
guració del cementiri de San-
ta Maria de Palau-solità l’any 
1905".
 Evidentment el document 
és interessantíssim posant-lo 
en el context històric de l'èpo-
ca. Redactat amb el català del 
moment posa de manifest que 
teníem tren, el mitjà que va 
fer servir el Sr. Bisbe per des-
plaçar-se des de Barcelona, 
via Mollet, fins al nostre poble. 
Després el devien traslladar 
amb tartana fins a l'església de 
Santa Maria.
 A continuació, el programa 
ens dóna tota una colla de 
noms i cognoms de veïns de 
Palau-solità que avui en dia 
ens són molt familiars donat els 
seus descendents i els quals 
varen formar part de la junta 
d'obres. També apareix el nom 
de qui va fer la donació del te-

MiQueL TRuYOLS 

Els calaixos de casa guar-
den sovint tresors difícils 
d'imaginar. No es tracta de 
diners, ni joies, ni metalls 
preciosos, molts cops, el que 
s'amaga en els calaixos o en 
les velles capses de cartó del 
traster és la nostra pròpia 
història. Aquest és el cas del 
curiós recordatori que, ara 
fa unes setmanes, va tornar a 
la llum després de més de 100 
anys amagat en un racó de 
Can Sors.

Reproducció del 
tríptic editat el 1904 
amb motiu de la 
inauguració del 
cementiri parroquial 
de Santa Maria de 
Palau-solità.

rreny el senyor Pere Duran i 
Plantada.
 En el programa també s'es-
menta el Sometent un cos ar-
mat format per gent del munici-
pi, que davant de qualsevol fet 
eren els que actuaven de segui-
da abans que es desplacessin 
ajudes externes com la Guàrdia 
Civil, establerta a Caldes de 
Montbui.
 L'obra va ser projectada pels 
arquitectes i germans Josep Mª 
i Antoni de Falguera, membres 
de la família propietària de la 
masia de Can Falguera. En Jo-
sep Mª va ser qui va transformar 
la façana de l'esmentada masia 
a un estil noucentista i algunes 
estances les tenia reservades 
per a ús propi. Avui orgullosos 
podem gaudir de la masia des-
prés de la seva restauració.
 A part de la portalada d'en-
trada al cementiri, també es va 
construir un bloc de vuit nínxols 
seguint el mateix estil moder-
nista de tot el conjunt arquitec-
tònic de l'obra. Cal destacar 
també la porta de ferro forjat, 
de gran qualitat artística, i que 
posa de manifest la qualitat del 
treball artesanal dels forjadors 
de l'època. Importants també 
els detalls simbòlics a la mort 
de les columnes i la innovadora, 
en aquells moments, decoració 
amb trencadís dels tancaments 
superiors de les parets i la faça-
na dels nínxols, ben conservats 
actualment.
 Antoni Falguera, aquells anys 
de principi del segle XX, era l'ar-
quitecte municipal del nostre 
municipi i també de Sentmenat 
i de Castellar del Vallès. Va dis-
senyar les portalades d'entrada 
als respectius cementiris muni-
cipals. La de Sentmenat està 
dissenyada en estil modernista 
com el de Santa Maria. El ce-
mentiri de Castellar del Vallès, 
en canvi, el va planejar urba-
nísticament amb un estil afran-
cesat amb avingudes i jardins 
postromàntics.

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

Actualitat Residencial Palau 

A Residencial Palau ja estem de primavera 

A Residencial Palau ja estem de primavera i amb la primavera arribar Sant Jordi. El culte a 
Sant Jordi es va estendre plenament a tots els Països Catalans, durant l'edat mitjana, per bé 
que al segle VIII ja n'hi havia devoció. I des de l'any 1456 és el patró oficial de Catalunya. 
Tot i que la festa se celebrava amb més intensitat o menys des del segle XVI, és al final del 
XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, quan s'instaurà Sant Jordi com la 
diada patriòtica, cívica i cultural més celebrada a Catalunya.  

Al segle XV ja es feia a 
Barcelona una fira de roses 
amb motiu de Sant Jordi. Hi 
acudien sobretot nuvis, 
promesos i matrimonis joves, 
i això fa pensar que el costum 
de regalar una rosa té l'origen 
en aquesta festa, que se 
celebrava al Palau de la 
Generalitat de Catalunya. Des 
del segle XV, a Catalunya la 
diada de Sant Jordi és el dia 
dels enamorats, i és costum 
que les parelles es regalin una 
rosa vermella «com la sang» i 
un llibre. A la popularitat del 
sant hi van contribuir els 
monarques Pere el Catòlic, 
Jaume I o Pere el Cerimoniós. Tot i ser 
tradicional, la popularització del fet de 
regalar roses es va restablir activament el 
1914, gràcies a l'impuls de la 
Mancomunitat. 

L'origen de la diada associada 
al llibre el situem als anys vint 
del segle passat. El 1929, en 
plena Exposició Internacional 
de Barcelona, els llibreters van 
sortir al carrer i la iniciativa va 
tenir tant èxit que es va 
decidir que el Dia del Llibre 
seria el 23 d'abril, una data 
primaveral i que, a més, 
coincidia amb l'enterrament 
de Miguel de Cervantes i de la 
mort de Williams 
Shakespeare. A més, Josep 
Pla, el 1981, també moriria en 
la mateixa data.  

A Residencial Palau vivim la 
vida intensament. 

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

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

PUBLICITATMaig 2021
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AUXILIAR de enfermería y geriatría, para 
cuidado de gente mayor en horario de 
mañana. 611 211 685. Gabriela.
ESTUDIANT de Psicolgia, amb First Cer-
tificate i monitora d’esplai, per a donar 
classes de repàs de Primària i ESO o per 
a fer de cangur. Aina 636 423 177
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o labores de limpieza. Digna 632 
606 195.
NOIA amb el batxillerat acabat per a fer 
classes de repàs de primària i d'ESO. 
Sara. 674 224 692
SEÑORA para limpieza para el horario de 
la tarde en Caldes. 643 286 136 Nancy
SE OFRECE Sra para tareas de limpieza. 
Rosa. 631 842 540
CHICA para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Silvia. 642 548 147
CHICA  responsable para trabajo de lim-
pieza por horas. 603 171 644 Lily
ESTUDIANT universitari de filologia ca-
talana i anglesa (amb First Certificate) per 
a fer classes de repàs de primària, ESO i 
Batxillerat.  638 655 597 Aleix
CHICO de 22 años para cualquier traba-
jo. Disponibilidad horaria por las maña-
nas. Jonathan. 642 568 034
CHICA responsable y seria para trabajo 
de limpieza en el hogar, en Palau o Cal-
des. Con referencias. 603 820 710 Sve-
toslava.
JOVEN responsable para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia en 
cocina. Maribel  602 311 513
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, 
cuidados de niño y personas adultas. Or-
ganizada, puntual, con experiencia 642 
573 355.Jessica
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 

casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 
persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tuto-
rias de inglés y castellano. Iveth. 632 022 
338.
SE OFRECE señora para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. Ex-
terna o interna. Mariana. 688 406 909.
SEÑORA para cuidar personas mayores 
como externa, con experiencia.  Ángeles. 
633 197 902.
CHICA para cuidar personas mayores. 
Interna o externa. También para limpieza 
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.
SOY RESPONSABLE y puntual. Busco 
trabajo de limpieza, cuidado de niños  o 
personas mayores o para compañía de 
señoras. 722 86 93 49. Cleo
VECINA de Palau, se ofrece para el cui-
dado de niños y personas mayores. Sra 
María. 617 707 837
ESTUDIANT de 3r. de Filologia Anglesa  
amb nivell Proficiency fa classes d'an-
glès a Primària, ESO i Batxillerat. Anna 
617753438.
TÉCNICA en cuidados de enfermería 
con 17 años de experiencia, vehículo pro-

pio, se ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores. 654 745 682 Loli. 
SE OFRECE chico para trabajos de gran-
ja los fines de semana. 671 303 838. Víc-
tor Manuel
PERSONA de 48 años con referencias 
para cuidar finca o vivienda, a cambio de 
alojamiento. Persona seria y realmente 
responsable! 642 737 451.  Jorge
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent 
gran, de neteja o d'atenció al client. Expe-
riència i disponibilitat immediata. Interna o 
externa. 698 361 453. Nohemy
BUSCO trabajo de tareas de limpieza y 
hogar,interna o fines de semana. 626 508 
894. Ximena.
SEÑORA se ofrece como interna para 
cuidar personas mayores. También por 
horas. Con experiencia. 615 701 601. 
Marcia

 ANUNCIS   GRATUÏTS   DE SERVEIS PER A LA LLAR

Per a anunciar-vos 
en aquesta secció
Envieu un missatge de 

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

PUBLICITAT Maig 2021
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Durant les caminades i excursions, o 
quan feu esport, respecteu la feina de  
les persones que cuiden i treballen en  
el sector agrícola

Per cuidar els espais agraris  
i zones de conreus:

Dugueu els animals lligats i recolliu 
els seus excrement

Respecteu la fruita, verdura o qualsevol 
material dels camps de conreu, són 

propietat privada

Respecteu els camps de conreu  
(estiguin cultivats o no).

Seguiu els camins marcats.

Deixeu l’entorn net i sense deixalles

Respectem i protegim
el nostre espai agrari

L’activitat agrària té beneficis ambientals i ens 
ajuden en l’adaptació al canvi climàtic, a part 
del valor com a identitat cultural i patrimonial del 
municipi.
Sabies que els camps de conreu...
• Conserven la biodiversitat.
• Són refugis climàtics que redueixen l’impacte de 

l’escalfament global.
• Regulen els fluxos d’aigua, nutrients i carboni.

Gaudeix del paisatge agrari sense malmetre'l

PRINCIPALS CONREUS A L'ESPAI AGRARI DE LA VILA
Els cereals: blat, civada, sègol i especialment l’ordi 
són els conreus majoritaris; seguit dels farratges, 
destinats a l’alimentació del bestiar: trepadella, naps, 
alfals i raigràs; i de les lleguminoses: mongetes i faves.
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La vespa asiàtica
Una espècie exòtica en expansió

Com és?
La vespa asiàtica (Vespa velutina  
nigrithorax) és més grossa i fosca  

que les espècies de vespes autòctones  
comunes a les quals estem acostumats.

Cicle biològic

Picades
Les picades són similars  

a les provocades per vespes  
autòctones, causen dolor  
i inflamació local. Tan sols  

ataquen en cas  
d’amenaça, evita  

apropar-te a un vesper.

Col·labora per  
reduir-ne l’expansió

L’Ajuntament fa:
-Un control integrat d’ extracció  
de vespers primaris i secundaris

-Captura d’individus amb trampes atraients

Avisos
Si veus un vesper envia’ns la seva ubicació i  

fotos a través del següent enllaç.

El Servei de Salut Pública  
prendrà les mesures necessàries. 

Vespa 
comuna

Vespa  
asiàtica

3,
5 

cm

1,5
 c

m

Impactes
BIODIVERSITAT 

Ataca insectes beneficiosos,  
com per exemple pol·linitzadors.

APICULTURA 
Té predilecció per les abelles  

i redueix la producció de  
mel dels ruscos.

Les reines hiver-
nen a l’espera del  
bon temps

Les reines creen el vesper primari  
on neixen les primeres obreres. 
                           El vesper primari sol  
                                    ser petit i el fan  
                                         un lloc protegit,  
                                              molt sovint  
                                                 en construccions  
                                                      humanes.

                            La colònia es  
                           trasllada al vesper  
                           secundari i creix  
                          l’activitat. Aquest 
                     vesper és molt més gros 
                   i sol estar a gran alçada  
              en arbres de fulla caduca 
         (pollancres, àlbers,plataners, 
 robínies...) a prop de rieres.

Neixen les  
noves reines  
i s’aparellen  
amb els mascles.  
Surten entre 200 i  
500 reines del vesper.

Hivern

Primavera

Estiu 

Tardor
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ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET
Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 

| Portes lacades | Tarimes d’exterior

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

¡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!


