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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

Un canvi a fi de bé

EDITORIAL

Canviar una cosa que funciona sempre té 
els seus riscos, encara que el canvi es faci 
a fi de bé. El Palau Informatiu fa més de 
32 anys que surt cada mes al carrer, i des 
del primer dia que compta amb el suport 
de lectors i anunciants. Més de tres dèca-
des sent la revista de referència del poble 
és prova suficient que Santi Lumbreras, el 
fundador de la capçalera, va endevinar la 
fórmula.
 Així doncs, el més còmode seria man-
tenir les coses com estaven, fer petits 
retocs i anar tirant fins que la idea original 
comences a donar senyals d'esgotament. 
Però no és el cas. De vegades els canvis 
també són senyal de bona salut, de força, 
d'il·lusió, d'empenta. El Palau Informatiu 
que teniu a les mans ha canviat. Ara és 
L'Informatiu de Palau-solità i Plegamans.
 Noves idees, noves seccions, nova for-
ma, nous col·laboradors, però la mateixa 
filosofia de fons: donar servei al poble, a la 
seva gent i al seu comerç. La revista creix, 
fa un pas endavant, també en el terreny 
digital, on les xarxes socials agafen més 
protagonisme. I tot amb l'objectiu últim de 
ser testimoni, present i futur de l'activitat 
d'un poble que demostra dia a dia una vi-
talitat envejable. La necessitat de connec-
tar la població amb les activitats i la vida 
social i comercial de la vila van ser l'origen 
d'aquesta revista. Així segueix sent en 
aquesta nova etapa, perquè aquest és 
un canvi a fi de bé. És a les vostres mans 
decidir si el risc ha valgut la pena o no. 
Esperem que sí.
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Publicació associada a:

JOSEP MARIA VILARDELL
L'empresari palauenc, propietari de Petardos CM, 
parla sobre la seva detenció i posterior allibera-
ment a causa d'una acusació de tràfic de drogues.

TARDOR O PRIMAVERA?
Arribar el temps dels bolets i les castanyes i els 
amants de la tardor s'omplen el pap. N'hi ha, però 
que enyoren la primavera. Tu de quins ets? 

EL CAS DE LA COOPERATIVA
Els terrenys de l'antiga Cooperativa, al mig del 
poble, són motiu de litigi entre l'Ajuntament i els 
pagesos propietaris. 

TARDOR DE CINE I TEATRE
El remodelat Teatre de la Vila li espera una tardor 
plena d'activitat, amb teatre i cinema català com a 
ingredients principals.

HOQUEI
El Generali HC Palau torna a la pista i comença la 
temporada defensant el primer títol, el de la Lliga 
Catalana. 

GANES DE FANCON
PsiP va acollir de nou la Fira Internacional de l'Oci 
Alternatiu (FANCON), amb un gran èxit de públic 
per satisfacció d'espònsors i comerciants.

ELIMINA EL BORRISSOL CORPORAL DE 
MANERA EFECTIVA, SEGURA I SENSE DOLOR

NOVETAT!

DEMANA CITA PER PROVAR-HO

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

Depilació amb làser de 
diode d’alta potència

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

93 864 55 51
696 22 92 80

CAMÍ REIAL, 106 08184

EXPERTS EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Mai es  tard 
pe r  tornar a 

comencar

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

En Can Rovira. 270 m2. 4 
hb. Piscina. Garage de altura. 
Parcela 800 m. 298.000€ 

En la entrada de Palau. 80 m2, 
3 hab. Parquing, trastero y pis-
cina comunitaria. 199.000€ 

TERRENY CASA PIS

En el centro de Palau. 135 m2. 
4 hb, 2 b, sala polivalente, 
terraza de 60 m,   325.000€ 

En Can Falguera. 180 m2, 4 hb, 
3 b, Barbacoa. Parcela de 430 
m2.  328.000€ 

En Palau, zona La Sagrera. A 
tres vents. 4 hab, 2 b. piscina i 
garatge gran 359.000€ 

DUPLEX CASA 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€ 

En Can Falguera.  250 m2, 4 
hb, 2b, con piscina i parcela de 
600 m2  285.000€ 

CASA CASA CASA

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

Can Rovira Vell, a tocar de 
Palau. 760m2 plans. Amb edi-
fi cació de 40m2  118.000€ 

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

DUPLEX

En Can Rovira Vell, 215 m2, 6 
hb, 2 bñ. Parcela de 550 m2. 
Garaje 335.000€ 

CASA

Piso en el centro (no està en 
piscinas), soleado. 85 m2, 3 
hb, 1 b. Terraza  205.000€ 

PIS CASA PARCEL·LA

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
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El 10 de febrer, Palau-solità i Plegamans es va des-
pertar amb el soroll d'un helicòpter dels Mossos 
d'Esquadra. Era l'inici d'una operació en diferents 
indrets del poble i que va acabar amb 4 detinguts. 
Josep Maria Vilardell va ser un d'ells.

L'ENTR E V IS TA L'ENTR E V IS TA

Lloc i data de neixament:
Palau-solità i Plegamans, 
01/07/1963
Estat civil: 
Casat, amb dos fills
Estudis: 
Fins a 2n d'enginyeria
Professió: 
Empresari del sector de la 
pirotècnia
Aficions: 
L'hoquei patins.
Un llibre: 
La catedral del mar
Una sèrie: 
Blue bloods
Música: 
El Último de la Fila, Sau
Al poble: 
Col·labora amb Càritas i ha 
estat molts anys vinculat a 
l'HC Palau.

--Què va passar 
el 10 de febrer?  

--A les sis del matí va saltar 
l'alarma de casa i van entrar 
molts policies. Jo vaig pensar 
que ens entraven a robar. Ens 
van rebentar la porta de fora i 
jo vaig obrir la porta interior i 
vaig sortir. Va ser un moment 
surrealista. "Policia, policia!... 
m'enfoquen, em va agafar i 
em van dir que era el cap d'un 
clan familiar que finança, trafi-
ca i blanqueja capital i que te-
nia plantacions de marihuana. 
"M'ha entès?", em va pregun-
tar... "Sí, sí, l'entès", però et 
quedes que no saps com reac-
cionar. M'emmanillen. Després 
parlant amb altra gent m'han 
dit que a altres persones els 
han emmanillat quan els nens 
ja no són presents, a mi em van 
tenir emmanillat i apuntant-me 
durant les sis hores que va du-
rar el registre. Va ser com una 
pel·lícula, no pots reaccionar. 
Suposo que van patir més els 
que ho estaven veient que jo 
mateix. Recordo la mirada del 
meu fill amb terror.
--Ha patit personalment al-
gun efecte psicològic arran 
de la detenció?

--Quan una persona és in-
nocent, reacciona amb més 
força, es fa més forta. Si jo fos 
culpable no tindria la gosadia 
de treure la cara, m'amagaria, 
no voldria ni parlar-ne del tema. 
Però jo sí que vull parlar-ne. 
Això serà llarg. Tot el que es va 
dir en la nota de premsa dels 
mossos és fals. Que les em-
preses de pirotècnia són pan-
talles que serveixen per traficar 
i blanquejar diners és tot men-
tida i ho puc demostrar. Que 
vingui hisenda i qui vulgui.
--Quina relació té vostè 
amb la resta de detinguts 
aquell dia?
--Jo he tingut relació amb els 
gitanos, sí. Ells han comprat 
una empresa que es gestio-
nava des d'aquí, també algun 
cop han tingut casetes que les 
gestionaven des d'aquí, per-
què aquí tenim també la seu 
de l'Associació de Majoristes 
de Pirotècnia de Catalunya, de 
la que soc president. La rela-
ció dels gitanos amb aquesta 
casa va començar a partir del 
segrest dels meus pares, l'any 
2010. Mai no s'ha detingut 
als culpables, però la policia 
sap qui van ser. A partir de lla-
vors els vaig contractar com 

a col·laboradors i se'm van 
acabar els problemes de segu-
retat. Jo he hagut de protegir 
la meva família i la meva gent 
d'aquesta manera. I sempre 
han treballat amb contracte, 
assegurats i tot legal, i això 
s'ha presentat al jutjat.
--Mantindrà la relació amb 
ells després de tot això?
--La relació amb ells no m'ha 
ajudat en aquest cas, està clar. 
Però a mi, la feina que m'han 
fet aquí m'ha servit, em van 
ajudar a eliminar tots els pro-
blemes de robatoris de furgo-
netes, caixes fortes, era una 
tortura. Jo ho tinc clar, però la 
gent quan parles de gitanos 
s'espanta.
--Quins arguments li donen 
per ficar-lo a la presó?
--De moment no hi ha cap 
acusació, el cas està en ins-
trucció. Aquell dia van detenir 
21 persones, i molts dels que 
van sortir en llibertat el mateix 
dia han hagut de deixar el pas-
saport i han d'anar a signar 
cada mes. Jo vaig sortir al cap 
de dos mesos sense haver de 
deixar el passaport ni cap obli-
gació d'anar al jutjat ni res. Jo 
ara estic investigat, res més, 
com ho pot estar qualsevol al-

JOSEP MARIA VILARDELL OLIVER  PROPIETARI DE PETARDOS CM

"Soc innocent i es 
demostrarà, però ara la 
merda ja està escampada"

tra gent. De moment no m'han 
acusat de res. Els quatre que 
vam quedar en presó després 
del 10 de febrer hem quedat 
alliberats amb passaport i sen-
se cap obligació de res.
--Va passar dos mesos i 
deu dies a la presó de Can 
Brians. Deu haver estat una 
experiència dura.
--Crec que ho han patit més 
els que queden a casa. Allà 
no tens temps de pensar-ho. 
Quan estàs allà dins t'hi adap-
tes. Coneixes gent de tota 
mena, però jo no vaig tenir cap 
problema amb ningú. Aprofites 
per pensar, llegir, escoltar a la 
gent. Jo prefereixo veure-ho 
com una experiència, sen-
se que soni frívol, eh, perquè 
evidentment és una experièn-
cia que t'embruta, perquè la 
societat és com és i després 
d'això hi ha gent que s'aparta.

--Què es va trobar quan va 
sortir?
 --Si hagués sigut culpable no 
hauria tornat aquí amb tota la 
força com he vingut. He viscut 
molt amb personatges i auto-
ritats d'alt nivell i ja sé com es 
mou tot. Si fos culpable faria 
autocrítica, m'apartaria, em 
dedicaria al meu negoci. Per 
mi m'és igual el que diguin, 
però no puc permetre que als 
meus fills els diguin "el teu pare 
era tal o qual..." Jo m'he de 
defensar. Soc innocent i tard o 
d'hora s'ha de demostrar. Sé 
que serà lent, però ja sortirà. 
Això sí, ara la merda està es-
campada.
--La gent del seu entorn 
com ho porta?
--Hi ha gent que ho ha patit 
molt. Aquí som una empresa 
familiar, tots ens coneixem, 
som amics, i això els ha fet 

mal. Ells ho saben que aquí no 
es fa res de tot això.
--Com s'explica doncs un 
operatiu tan considerable, 
amb helicòpters, furgons, 
cotxes i tants policies?
--No ho sé, jo mateix quan ho 
vaig veure vaig pensar: "no sé 
què he fet, però alguna cosa 
hauré fet, en alguna cosa m'he 
equivocat". Però ara que veig 
que tot això no té fonament el 
que crec és que ells es pen-
sen que això de la pirotècnia 
és un muntatge per blanque-
jar, que aquí només treballem 
cinc dies... Només tenen tru-
cades, que són interpretades, 
i on diuen que quan jo parlo 
de mascaretes estic parlant 
de marihuana, i es queden 
tan pantxos. Jo tenia llogat 
un local meu a Barcelona on 
hi havia una plantació. Tinc 
un contracte de lloguer i em 

diuen que és fals. Ells estan 
convençuts que jo soc el cap 
d'alguna cosa. La meva única 
relació amb la marihuana és 
que jo vaig ser soci d'un grow 
(botiga de llavors i accessoris 
pel cultiu de marihuana) que 
es va instal·lar en una nau que 
jo tenia llogada. Jo en tenia un 
15%. Però el negoci no va anar 
bé i feia un any que estava tan-
cat. Després també diuen que 
és meva una plantació que hi 
ha en una masia que jo tenia 
llogada. Quina necessitat tinc 
jo de posar a casa meva una 
cosa així?
--Quin calendari té la causa?
--No en tinc ni idea. Quan vam 
sortir, el 15 d'abril, la jutge va 
dir que en una setmana ho tan-
cava i encara no està tancat. 
No sé el que estan fent. A mi 

PEP PUIG

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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OPINIÓ

Mariano GarcíaLA VINYETA

Ja havíem fet altres partides, feia molts anys que 
les jugàvem amb un reglament rònec, mig florit i 
menjat pels peixets de plata. Però com que les 
apostes eren de poca ambició i l’amo del casi-
no sempre havia guanyat, ja els agradava aquell 
reglament, i a més l’interpretaven sempre al seu 
favor. Hi havia, però, el benentès que en cas de 
dubte, aniríem a consultar als manuals de fer re-
glaments i als experts internacionals.
 En altres contrades, al nord, diríem, s’havien ju-
gat partides llarguíssimes i molt dures. En aquells 
temps aquí estàvem gaudint d’un clima suau i 
anestesiats en una mena de migdiada col·lectiva 
en l’oasi català. La majoria no ens vàrem adonar 
del què realment passava. Si haguéssim estat 
més atents i vigilants hauríem vist que en aquest 
casino, els amos respecten les normes fins a un 
punt. Si es veu amenaçada la seva màxima no 
escrita de «la banca sempre guanya» se salten a 
la torera els reglaments, els manuals, la decència, 
fins i tot el Dret Internacional i els Drets Humans. 
Aquell tauler de joc, però, ens semblava llunyà, 
en un país plujós de gent adusta i de llengua es-
tranya. A més, la versió que ens arribava era es-
crita per plomes sempre amigues del casino.
 Fins i tot els pocs que veien que el casino 
s’extralimitava, ho percebíem com un fenomen 

autòcton d’aquelles terres, de cap manera extra-
polable.
 Això aquí no passarà, dèiem, aquí és diferent, 
no llencem ni un paper a terra i això té una re-
compensa. Si som bons minyons podrem anar 
on vulguem, pensàvem. No ens entra al cap que 
si nosaltres juguem net, l’altra part no ho faci. 
Malauradament no ha sigut així de cap de les 
maneres.
I fa poc, han fet l’últim estirabot en el marc de 
l’Operació Judes, que semblava ja un ensurt su-
perat. El 20 d'agost de 2021 es feu públic que la 
Fiscalia de l'Audiència Nacional mantenia l'acu-
sació contra els membres dels CDR, de pertàn-
yer a una organització terrorista. Vindran més 
estripades de normes, més trepitjades de regla-
ments, fruit de l'última i forta aposta. Allà al nord, 
l’amo del casino es va fer gat vell i ara aplica aquí 
el què va aprendre. Haurem d’anar paint que en 
aquest casino es juga així.
 Un cop sabut i assimilat, podrem decidir si 
quedar-nos immòbils, tornar al casino a redoblar
l’aposta rebent el què ara ja sabem, o anar a al-
tres casinos més grans on ens sembla, a priori,
que es juga més net, tot i que això està per veure.

Silvestre Entredàlies

Col·lectiu integrat per Jordi Bolao, Mònica Vela, Norbert Froufe i Alfons Parés 
entre d'altres. (Finestra oberta, RadioPalau, dimarts, 20.00)

La banca sempre guanya?

FINESTRA OBERTA OBITUARI

EN MEMÒRIA DE JOSEP 
MARIA SERRAVINYALS

En Josep Maria Serravinyals 
ens va deixar el passat 19 de 

juliol als 87 anys. Va ser d'una 
manera sobtada, tant, que 

encara no ens fem càrrec que 
ja no estigui aquí amb nosal-

tres.... Les persones que el 
coneixien ens han fet arribar 
paraules precioses sobre ell, 

records que  reconforten i se-
ran per sempre. Agraïm a tots 

els qui heu estat al  nostre cos-
tat en moments tan estranys 

com els que t'envaeixen quan 
perds  un ésser estimat.

Ell va saber estimar els seus 
d'una manera incondicional. 

Però no volem estar tristos ni 
nostàlgics perquè el tenim pre-

sent com era, positiu, capaç 
d'arrencar sempre un somriure 

amb el seu bon humor i amb 
les anècdotes pròpies d'una 

persona que ha viscut de ma-
nera intensa.

Segur que en Josep Maria ara 
diria... «sabeu qui s'ha mort? 

Un que era viu!»

Per tots aquells que no vau 
poder dir-li adeu i que voleu 

recordar-lo amb un somriure 
com els seus, farem una missa 
en memòria seva a Sant Genís 

de Plegamans el pròxim 16 
d'octubre a les 7 de la tarda.

Maria Antònia Arumi Padrò, 
Josep Maria, Jordi i Xavi

CARTES DELS LECTORS: Podeu enviar la carta al  correu electrònic psipinfo@gmail.com signada i amb el número DNI de la persona que l’envia. Les 
cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un representant del grup. Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters, en 
cas contrari L'Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran traduïts. Les 
opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opinió són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

OBRIM LA 
FINESTRA 
A LA 
INFORMACIÓ 
MÉS PROPERA

• La premsa de proximitat informa, integra, 
dinamitza i cohesiona la comunitat. 

• El periodisme és la millor garantia davant 
les falses notícies. Sense mitjans, la societat 
s’empobreix i és menys plural, participativa 
i s’afebleix la democràcia local. 

• Les empreses i sobretot les administracions 
públiques han de prioritzar els mitjans de 
proximitat com a suport publicitari. Una 
inversió que sempre retorna. 

• Sense publicitat no hi ha mitjans i sense 
mitjans no hi ha informació veraç i 
contrastada.

L'ENTR E V IS TA

JOSEP MARIA VILARDELL OLIVER  PROPIETARI DE PETARDOS CM

m'han dit que si dura tant és 
que estan buscant, no deuen 
tindre-ho tot.
--Vostè se sent vigilat?
--Sí. Em vigilen, em fan se-
guiments, en tinc constància. 
Però no sé què vigilen. Jo em 
dedico a la meva feina, que ja 
és prou complicada.
--Està tranquil?
--Home, estic tranquil i pre-
ocupat, perquè la justícia en 
aquest país... Els advocats 
m'ho diuen: "quan estàs en el 
focus, atenció!".
--El seu negoci ha patit a 
causa de la seva detenció?
--Aquest any hem venut més 
que mai. A mi el que em sap 
més greu és que aquí la notí-
cia hauria de ser algun dia que 
Palau té les dues empreses 
de pirotècnica més importants 
d'Espanya, Comercial de Fes-
tes i Petardos CM. I la notícia 
és que trafiquem, i això és molt 

trist. Dir gratuïtament que aquí 
es trafica i es blanqueja és molt 
greu. Sembla que la gent dona 
per fet que som uns feriantes 
que venen tot en negre i que 
tot és fals, però no és així. El 
sector ha patit la pandèmia 
en el dia a dia, perquè venem 
a restauració, però les grans 
campanyes les hem salvat, 
amb facturacions similars al 
2020.
--Vostè és president de di-
verses associacions del 
sector. Segueix en els 
càrrecs?
--Sí, de fet mentre estava a la 
presó, va haver-hi una reunió 
per ratificar-me.
--Com ha canviat el sector 
arran de la pandèmia?
--La pirotècnia ja està inventa-
da. La directiva europea ja fixa 
tots els límits. Cal diferenciar 
entre la pirotècnia de botiga i 
la que es dispara. La innovació 
és més adaptació a la covid 
que a altra cosa.

--Vostès van iniciar la tra-
dició del castell de focs de 
la Festa Major de PsiP, i des 
que va morir el seu pare, 
Josep Maria Vilardell Arge-
mí, es feia en homenatge a 
ell. Aquest any no ha estat 
així. Què ha passat?
--Nosaltres ens vam oferir a 
l'Ajuntament. Vam començar 
fent-los amb els treballadors 
d'aquí, tirant bateries, fa uns 

deu anys. El meu pare enca-
ra era viu. I un cop va morir, 
els feiem en homenatge a ell. 
Quan es va voler professionalit-
zar es va contractar a Pirotèc-
nia Igual, empresa de la qual 
també soc soci, i nosaltres 
ens fèiem càrrec de la meitat 
del cost. Aquest any vaig par-
lar amb l'alcalde per seguir-ho 
fent, però em va dir que fins 
que no hi hagués una resolució 
del meu cas que millor que no 
em vincules amb l'Ajuntament. 
I això fa mal, perquè han tret la 
menció al meu pare, i el meu 
pare quina culpa en té.
--Li agradaria doncs recu-
perar aquest homenatge al 
seu pare?
--Sí, però el faré jo, i el faré fora 
de la festa major, encara que 
m'hagi de gastar més. Ho faré 
amb Càritas, no amb l'Ajunta-
ment, perquè no ens han tin-
gut mai en compte. Som una 
empresa que dona feina a 600 
persones.

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR "L'única relació 
meva amb la 
marihuana és 
que vaig ser soci 
d'un 'grow' que 
es va instal·lar en 
una nau que jo 
tenia llogada"
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PU B L IC ITAT A  TAU L A

El teatre de la vila llueix una nova imatge amb la remodelació del pati de butaques.
La regidora de cultura, Eva Soler, i l'alcalde, Oriol Lozano, van ser els encarregats
d'inaugurar-ho el passat 18 de setembre. La promoció i difusió de la cultura és un
dels eixos programàtics principals d'ERC.

Una representació de la secció local de jovent
Republicà a Palau-solità i Plegamans vam
participar en l'Escola Nacional de Formació
Maria Mercè Marçal.

Instruir-se i formar-se per ser més
forts

La secretària de ciutadania i regidora de
govern, Patricia Freire, va visitar el
Parlament de Catalunya tot reunint-se amb
diferents diputats del grup parlamentari
d'Esquerra Republicana.

La secció local d'ERC i els membres del Jovent
Republicà vam participar un any més als actes oficials de
la Diada amb l'ofrena floral a Rafael Casanova.

La Teta, la simpatia com a plat del dia
Ubicat al rovell de l'ou, just al costat de 
la Casa de la Vila, el bar La Teta és punt 
de trobada i taula obligada de tothom que 
passa per l'Ajuntament per fer una gestió 
o un tràmit administratiu. Això no impedeix 
que aquest petit local compti amb una fidel 
clientela que dia a dia gaudeix del seu ex-
cel·lent servei.
 Part de l'èxit s'explica per la simpatia i 
el tracte proper que despleguen darrere la 
barra el Víctor Díaz, la Silvia Borta i la Ma-
delina Iacob, aquesta última encara absent 
a causa de la pandèmia.
 El de La Teta és un espai senzill, pulcre, 
petit i acollidor. En la decoració, marcada 
pels tons clars i el blanc de les parets, con-
trasta amb l'explosió de colors dels qua-
dres que s'exposen. Són obra d'en Toni 
Díaz, pare del Víctor, aficionat a la pintura 
i que demostra una indiscutible capacitat 
expressiva.
 A la dreta s'ubica la barra, que s'estira 
fins a la porta de la cuina. A l'esquerra, una 

bateria de 6 taules per a 4 comensals apro-
fiten al màxim el local. La Teta completa el 
seu aforament amb un espai de terrassa 
equipat amb els pertinents para-sols, sem-
pre benvinguts els matins d'estiu.
 La proposta gastronòmica que plantegen 
Víctor i el seu equip fuig de grans preten-
sions, però compleix a la perfecció el seu 
objectiu. En el dia a dia, La Teta és un bar 
ideal per un esmorzar ràpid o per fer un en-

trepà amb un punt de sofisticació com a 
plat del dia. "No renunciem a ser originals, 
però tampoc tenim ni l'espai ni la capacitat 
per fer plats elaborats. Tampoc és la nostra 
intenció", explica el Víctor.
 L'originalitat la busquen en la combinació 
d'elements típicament catalans: entrepà de 
bull i ceba dolça, la truita amb formatge de 
cabra i salseta de vi, escalivada entre pa i 
pa, pernil planxat amb brie... a banda d'una 
gran varietat de propostes de 'bocates' 
freds per aquells que no volen pensar gaire 
i que tenen més pressa.
 Això no vol dir que no valgui la pena 
provar les patates braves, o fer un vermut 
acompanyat d'escopinyes adornades amb 
la salsa Espinaler, que també tenen el seu 
espai en la carta de la Teta.
 Sigui quina sigui l'elecció, el que està ga-
rantit és el somriure del servei, segurament 
heretat de la Montse Torres, mare del Víc-
tor, ara jubilada, que va ser també durant 
anys darrere la barra de La Teta.

Tallar ceba i plorar al mateix temps, sol 
ser una cosa bastant habitual. La causant 
d'aquesta irritació ocular és l'alinasa, una 
substància que segrega una molècula ano-
menada syn-propanotial-S-òxid o propano-
tial. Afortunadament existeixen alguns trucs 
per a evitar passar una mala estona. Ve-
gem-ne alguns:

1.-El primer consell és dels més recomanats 
pels professionals de la cuina: tallar amb un 
ganivet ben esmolat. Si realitzem talls nets 
(evitant destrossar la ceba) disminuirem l'ex-
pulsió dels gasos, i per tant, aquests no ens 
afectaran tant.
2.-Un altre que té molts adeptes, és el d'ex-
treure el bulb interior de la ceba, per ser en 
aquesta zona on resideix la major part de la 
substància en concret.
3.-Fregar una llimona 
sobre la taula de tallar 
abans de començar a 
picar la ceba.

4.-Ficar la ceba en el congelador almenys 30 
minuts abans de començar a utilitzar-la.
5.-En la mateixa línia del punt anterior, seria 
el de tallar la ceba per la meitat i submergir-la 
en aigua freda durant 5 minuts.
6.-Posar un tovalló mullat en aigua al costat 
del lloc on picarem la ceba.
7.-Encendre la campana extractora durant el 
temps de tall. 

8.-Humitejar el ganivet en vi-
nagre.

 9.-Allunyar el màxim pos-
sible la taula de tallar 

de l'altura dels ulls.

LA RECOMANACIÓ

EL TRUC

Com fer-ho per que la ceba 
no ens faci plorar

MIL I UN ENTREPANS
Sigui amb pa integral, de barreta o 
de xapata; sigui calent, fred o planxat, 
qualsevol entrepà de la Teta té aquell toc 
personal que afegeix sabor al ja de per si 
excel·lent producte que treballa aquest 
local. L'oferta es complementa amb una 
gran varietat de brioixeria i de productes 
de pastisseria.

PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU
 AMB EL 629 262 682

C/ESTACIÓ, 1
PALAU-SOLITà I PLEgAmANS
TELf. 607 307 243

BAR  
LA TETA
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ELS RECOMANATS

SOMMIATRUITES
MÚSICA.

És el nou tema 
editat pel can-

tautor palauenc 
Xavier d'Edim-

burg, nom artístic 
de Xavier Marí. 

Està disponible a 
Spotify, Youtube, 

Apple Music, Amazon. Aleix Garriga 
s'ha encarregat de la gravació, arranja-

ments i composició, i el tema compta 
amb la col·laboració del també pa-

lauenc Santi Pozo com a segon vocalis-
ta, afegint els fragments de beatbox.

ESPAI 213
NOVA SALA D'EXPOSICIONS

Palau-solità i Plegamans disposa 
 d'un nou espai d'ús social. El número 

213 de l'avinguda Catalunya dona nom 
a una petita sala d'exposicions i d'ús 

divers que la dissenyadora palauenca 
Txell Castells i Veronique Berlagne han 

habilitat en els baixos de la casa on 
tenen el despatx professional. Podeu 
contactar amb elles trucant al 617 65 

08 43.

REEDICIÓ
GOLPEADO PERO NO DERROTADO
El jove palauenc 

Brian Giner ha 
llançat aquest 

setembre una ree-
dició del seu llibre 

Golpeado pero 
no derrotado, on 

narra la seva prò-
pia vivència com 
a estudiant que 

va patir bulling. El 
podeu demanar a les llibreries de PsiP i 
també està disponible a través d'Ama-

zon i El Corte Inglés (23 €).

FOTOGRAFIA

Qui coneix Óscar 
Fillola sap que la 
seva creativitat és 
no pot estar tanca-
da. Torner de pro-
fessió, però fotògraf 
de vocació, aquest 
palauenc va apro-
fitar el confinament 
per experimentar en 
l'art de la fotografia. 
"Ja havia fet alguns 
treballs en cianotí-
pia quan vaig fer el 
projecte sobre l'au-
tisme, però se'm va 
ocórrer seguir ex-
perimentant, amb la 
intenció d'aconse-
guir fotografies úniques, irrepetibles".
 I així va sorgir A escondidas, la sèrie de 
cianotípies que Fillola exposa fins a finals 
d'octubre a l'Espai 213, a l'avinguda Cata-
lunya 213, de Palau-solità i Plegamans. La 
mostra presenta 10 fotografies fetes amb 
aquesta tècnica, però que són en realitat un 
muntatge fet manualment per l'autor. Cada 
quadre és en realitat una barreja de dues 
cianotípies. "La base és una cianotípia seca 
amb un nu femení, i sobre aquesta hi he 
afegit una cianotípia humida amb un motiu 
botànic", explica Fillola. El resultat és una 
imatge única, suggerent, on l'espectador 
s'atura per mirar de discernir el contingut 
real de la imatge i acaba creant mentalment 
la seva pròpia composició. Les obres estan 
a la venda, per 200 euros cadascuna. És el 
primer cop que Fillola decidís posar obra a 
la venda, "no tant pel que en pugui treure 
de diners, sinó per la satisfacció que algú 
en pugui comprar alguna".
 Fillola va ser convidat a exposar aquests 
treballs  l'any passat a la Bienal d'Olot. Ara 
es poden gaudir tots els divendres fins a fi-
nal d'octubre, de 18 a 20 hores, a la nova 
sala d'exposicions de PsiP.

Doncs per què defenso la tardor? És evident, mar-
xen les al·lèrgies i els maleïts mosquits tigre. Anar 
amb el roll on de citronel·la o el pot de repel·lent 

de mosquits penjat del coll com aquells canuts amb una corda 
del principi dels 90, és un horror força horrorós acabar amb els 
turmells inflats com l'esquena d'un zepelí.
 La sentiu? És l'olor d'una bona truita de rossinyols i camagrocs. 
Deixat estar de primaveres, floretes i que si la sang altera.
 És temps de castanyes i moniatos (de terra) per què moniatos 
de dues cames, els trobes tot l'any, ballant la dansa de l'ànec.
 Aquell foc a terra i la torrada amb una arengada o anxoves sen-
se passar calor, no com a la primavera que et poses a menjar al 
pati alguna cosa i apareixen 16.588 mosques, 37.543 mosquits 
tigre i 45.687 vespes contant que no siguin asiàtiques per què 
s'emporten el teu menjar i a tu si et descuides. A la tardor no hi 
ha aquella xafogor intensa que fa fins i tot angúnia estar al llit i 
despertar a la papillot després de la migdiada. Quina angúnia!!
 L'única cosa bona de la primavera és quan s'acaba. Però des-
prés arriba l'estiu que és encara pitjor. Però això ja serà tema per 
un altre dia.
 Deixeu-vos d'històries i no sigueu primaveres que la tardor ho 
té tot. Bolets, fresca, boira i a les sis ja és fosc, no sigui cas que 
us doni per anar a collir floretes al camp. Ja desitjo que arribi el 
bon temps. 
 Apa, siau.

En aquesta secció, dos lectors de L'Informatiu reflexionen en clau d'humor sobre els grans dilemes de la nostra vida quotidiana. 
Si t'agrada escriure i vols participar en un duel, truca al 629 26 26 82 i informa't de com fer-ho.

En algun moment de l’any, cap a finals de febrer, 
noto que el paisatge i la llum comencen a canviar. 
El cel sembla més alt, i el “meu” ametller, a tocar 
de casa, gairebé ha florit. La primavera s’atansa, la roda del món 
segueix el seu curs. El sol pessigolleja la cara. I de retruc, el meu 
pressupost en melatonina es minimitza! Li explicava aquest fet a 
una amiga, i creieu-me que és del tot cert.
  Soc insomne des de fa temps, i arribo a gastar molts diners en
melatonina, amb les seves variants, que vaig provant per allò que 
diuen de no acostumar-se: amb valeriana, d’alliberament perllon-
gat, en format gotes... Totes aquestes suplementacions són sa-
níssimes, diuen... i molt cares. Compteu a dues o tres pastilles 
cada nit, i entendreu més bé la meva alegria quan arriba la prima-
vera: la serotonina i el triptòfan que, pel que sembla, em falten a 
la tardor i a l’hivern, tot d’una comencen a generar melatonina a 
partir d’abril i aconsegueixo dormir amb dosi molt baixa, i així fins 
al setembre.
 A la tardor, caldrà de nou ingerir melatonina. Els dies es fan més 
curts, i anuncien l’arribada de l’hivern, de les nits llargues i de la 
rutina, que prenen un protagonisme que abans no tenien.
 De ben segur que, malgrat les bondats de la insolació, n’hi 
haurà que encara pensaran que la primavera és una estació ines-
table, amb una altra protagonista: l’al·lèrgia! Des que vaig desco-
brir, i això us ho diu una al·lèrgica insomne, els repel·lents naturals 
i l’aromateràpia, no canvio la primavera per res!

A ESCONDIDAS És una col·lecció 
oberta, composta per un còctel de cia-
notípies seques, cianotípies humides, 
cossos i altres herbes... tot ben barrejat 
sobre paper d'aquarel·la.
  Els cossos que apareixen després 
de les plantes, uns més evidents que 
d'altres, fan la sensació a l'espectador 
d'estar mirant des d'un lloc ocult, sense 
ser vistos... fan la sensació d'estar 
observant d'amagat, sense que l'altra 
persona se'n adoni... fan la sensació 
d'estar envaint la intimitat de l'altra 
persona.
  Cadascuna d'aquestes obres és única i 
impossible de reproduir. Des del caràc-
ter de les pinzellades d'emulsió fins 
als agents utilitzats per contaminar la 
barreja. Des de la qualitat i quantitat de 
la llum del sol, i els núvols que també 
han participat, a les hores d'exposició 
de cadascuna d'elles.

Definició de l'autor a oscarfillola.com

Exposició del palauenc Óscar Fillola

A la recerca de la 
foto irrepetible

La sentiu? És l'olor 
d'una truita de rossinyols

Les pessigolles
del sol a la cara

LA LLIGA FOTOGRÀFICA D'ARTS & FOTO
Tema de setembre

FINESTRES
Foto guanyadora: 

Obstinación, d'Oscar Fillola

LA PRIMERA PROPOSTA de la lliga 21/22 
era Finestres, obertures a la pared des de 
les que es pot veure el món o darrera on 

s'amaguen molts móns. 

Si voleu més informació sobre les activitats del grup 
de fotografia del Taller de les Arts envieu un  correu 

a artsifoto@gmail.com  

Podeu veure la resta de fotos de  la Lliga Fotogràfica a  
fototallerdelesarts.blogpost.com

ZON A  ECLÈC T IC A ZON A  ECLÈC T IC A

TARDOR PRIMAVERAEL DILEMA

JORDI RUANO SUSANNA LLORET

PATROCINA AQUESTA SECCIÓ

Tenim els colors de la tardor
en pijames, bates, camisoles

i conjunts de llenceria
Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans

930 243 863 - 660 25 63 18
selmy.palau@gmail.com /       @selmy.palau

NOU TELÈFON 

LA PROPOSTA
RUTES NATURALISTES PER PSIP

La naturalista palauen-
ca Glòria Rodríguez 

s'ofereix per organitzar 
passejades gratuïtes per 

conèixer la flora i fauna 
del nostre poble. Exper-
ta en reconeixement d'empremtes i coneixe-

dora del nostre entorn natural, Rodríguez 
proposa organitzar una ruta d'unes 3 hores, 
el primer diumenge de cada mes. Seran sor-
tides aptes per a tots els públics, però amb 

l'aforament restringit a un màxim de 9 perso-
nes. Els interessats poden contactar amb ella 

per WhatsApp al 606 303 484.
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SA LU T PU B L IC ITAT

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

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

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

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

CARMEN TELLEZ LÓPEZ
C/Sant Galdrich, 23 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es

Col·legiat número: 1471

JAUME OLIVERAS I MALLA
C/Barcelona, 43 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

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

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

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

Col·legiats 1.346, 2.304, 2.386, 2.642 i 3.048

FARNÉS ADVOCATS
Avda. Catalunya, 241. - 08184 Palau-solità i Plegamans 

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

Fruites hidratants i de tots els 
colors, verdures al punt òptim 
de maduració, peix fresc, aigua 
freda en la nevera... L'estiu és 
ric en aliments saludables i es 
presta a menjar més lleuger. No 
obstant això, durant les vacan-
ces pugem de pes.
 Si hem tornat de les vacances 
amb algun quilo de més, corre-
gir el problema és senzill, però 
no necessàriament ràpid. De la 
mateixa manera que els quilos 
es guanyen amb una rutina, la 
pèrdua també requereix uns 
hàbits. Hi ha unes indicacions 
bàsiques per a cuidar la nostra 
alimentació, la nostra salut i el 
nostre pes de manera habitual.

 Basar la dieta en aliments 
d'origen vegetal, com a frui-
tes, verdures, cereals inte-
grals, llegums, fruita seca i oli 
d'oliva verge. La pasta, el pa i 
l'arròs, si són integrals, millor.
 Consumir fruites i hortalis-
ses de temporada. 
Limitar el consum de greixos. 
És important limitar (no elimi-
nar) la quantitat de greix de la 
nostra dieta i assegurar-nos 
que la que prenem és salu-
dable. Els greixos "bons" (els 
presents en l'oli d'oliva verge, 
la fruita seca, les llavors, l'al-
vocat o el peix blau), aporten 
àcids grassos essencials i 
vitamines liposolubles que el 

Tingueu cura de la 
vostra salut emocional

Quan les vacances et deixen 2 quilos de souvenir

11.000 pautes 
complertes a PsiP

VADEMECUM

LA PÍNDOLA

LA CONSULTA

Setembre s'acaba amb 11.000 per-
sones que tenen la pauta completa a 
Palau-solità i Plegamans d'alguna de 

les vacunes. Fins i tot n'hi ha 126 que ja 
tenen la tercera dosi, prescrita per per-

sones molt grans o que viuen 
a la residència. N'hi ha 

prop d'un miler que 
només tenen la 

primera dosi. 
En la darrera 
setmana de 

setembre unes 
75 persones 

es van vacunar 
per primer cop 
amb alguna de 
les variants de 

l'inoculable. Pel 
que fa a contagis, 

en aquest mateix període 
s'han comptabilitzat cinc casos de co-

vid-19. Pel que fa a les escoles, a finals 
de mes només hi havia constància d'un 
grup de 27 alumnes confinat a l'escola 
Marinada, d'entre els 70 grups classe 
que hi ha a tots els centres educatius 

del municipi.

L’octubre és un mes que per molts signi-
fica la immersió oficial en les rutines habi-
tuals. I en ocasions, això comporta un cert 
decaïment anímic en algunes persones. 
Allargar els efectes beneficiosos del des-
cans, l’activitat social i física i del temps 
a l’oci, tot plegat més propici en època 
d’estiu, contribueix al benestar mental.
  Des del CAP Palau, volem oferir-vos 
uns consells per mantenir una bona salut 
emocional durant tot l’any.
• Sigueu actius. L'activitat física regular 

s'associa a un major benestar mental 
i s'ha vist que pot disminuir el risc de 
patir una depressió i en el deteriorament 
cognitiu propi de l'edat. No és necessa-
ri que sigui molt intensa: caminar, pujar 
escales, anar amb bicicleta, ballar o ju-
gar a petanca.

• Enfortiu les relacions personals i dedi-
queu-vos temps. S'ha vist que tenir una 
xarxa social de suport és un factor de 
protecció davant 
d'alguns problemes 
de salut mental. In-
vertiu temps en les 
relacions que us 
ajuden a sentir-vos 
valorats i estimats. 
Feu-ho també en 
activitats que us fa-
cin gaudir, com llegir 

o pintar.
• Procureu-vos un descans suficient, tant 

físic com mental, i eviteu estats de can-
sament o fatiga especialment si són pro-
longats. Conegueu els vostres signes de 
cansament (irritabilitat, falta de concen-
tració...), per incorporar un temps per al 
descans o, fins i tot, canvis en hàbits o 
horaris. Descansar pot significar moltes 
coses en funció de la causa del cansa-
ment: introduir petites pauses per des-
connectar, fer alguna activitat física per 
relaxar-vos...

• Seguiu una dieta variada i equilibrada 
en nutrients i quantitat: és fonamental 
perquè el sistema nerviós funcioni ade-
quadament. Alguns estudis relacionen 
el tipus de dieta amb el risc de patir una 
depressió. En concret, s'ha vist que la 
dieta mediterrània podria tenir un efecte 
positiu per al benestar psicològic. 

• Beveu força aigua per al bon fun-
cionament del vostre 
cervell. La deshidra-
tació, encara que si-
gui moderada o lleu, 
pot tenir efectes ne-
gatius en el benestar 
(irritabilitat, menys 
capacitat de concen-
tració i del rendiment 
intel·lectual).

cos no pot sintetitzar per si sol.
 Moderar el consum de carn. 
Menys carn vermella i més peix. 
El peix blau és especialment 
saludable. Quant a la carn ver-
mella, és millor triar talls magres 
i evitar embotits. L'ou és una 
bona font de proteïna, i és sa.
 Eliminar les begudes calòri-
ques. L'aigua és la beguda més 
saludable que existeix.
 Evitar la brioixeria, els dolços 
i els productes hiperprocessats. 
No tenen interès nutricional, 
però sí moltes calories. Triar lac-
tis simples, com la llet o el iogurt 
natural.
 Moderar la ingesta de menjar. 
Cal fugir dels menjars copiosos.
Incrementar l'activitat física. Per 
a no augmentar de pes, hem de 
gastar més calories.
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PU B L IC ITAT PATR Im ONI

El castell de Plegamans 
s’alça al capdamunt d’un 
turó des del que s’observa a

quilòmetres de distància al seu voltant. In-
dret que havia estat poblat des de segles 
enrere, localitzant-se restes del neolític, de 
l’edat de bronze, dels ibers i dels romans.
Al segle IX, amb el procés de reconquesta, 
el riu Llobregat marca la frontera entre els 
dominis cristians i musulmans. Es repo-
blen les zones recent conquerides, que en 
molts casos havien quedat deshabitades. 
I per tal de protegir a aquests nous pobla-
dors de possibles incursions per part dels 
àrabs, es fa necessari crear una estructura 
de defensa basada en diversos castells i 
torres que s’edifiquen al territori.
 Del Castell de Plegamans, la part més 
antiga que es conserva és la torre de la 
cantonada nord-oest. Edificada al XI però 
sobre una altra de més antiga, que dataria 
dels segles IX o X. Al terra de la torre es 
conserva encara una gran sitja, construïda 
sobre una altra més antiga.
 A principis del XII, es va construir una 
muralla per envoltar el perímetre de la torre. 
Tot i les transformacions que hi ha hagut 
al castell, part d’aquesta muralla encara es 
conserva, i actualment encara es poden 
apreciar diverses espitlleres, observant-se 
també a la paret de ponent, indicis de mer-
lets que posteriorment s’haurien reomplert.
 Durant el segle XII, a la part exterior de la 
muralla de migdia es va construir una sala 
que encara es conserva, de la que destaca 
un arc de mig punt que la divideix en dos i 
un segon arc a la part de llevant que possi-
blement comuniqués amb un espai lliure.
També en estil romànic, s’hauria edificat un 
pis a sobre l’antiga sala, i es va ampliar el
castell per la part nord-est. El castell que-
daria configurat amb una planta quadrada 
al voltant d’un pati central.
 A mitjans del XV Antoni de Vilatorta, im-
portant mercader i conseller de Barcelona, 
adquireix el castell. El rei Alfons IV li con-
cedeix autorització per tal d’enderrocar i 
reconstruir l’antiga fortalesa romànica. Tot 
i que l’antic castell no va ser enderrocat del 
tot (i gràcies a això es conserva l’antiga to-
rre i part de les dependències romàniques), 

sí que va ser reformat, convertint-lo en el 
casal gòtic que es contempla actualment.
 Durant el XV, es construiria el tinell o sala 
noble de la primera planta, incorporant fi-
nestres coronelles d’arc retallat i lobulat, 
a cavall entre l’estil gòtic i renaixentista. 
A part de les dues sales grans de la cara 
sud, Vilatorta també va fer edificar les de-
pendències de la part nord i l’actual pati 
central.
 Les golfes de les façanes de llevant i 
nord, són construccions posteriors a la re-
forma realitzada per Antoni de Vilatorta. A 
partir del XVIII el castell deixa la seva funció 
de residència senyorial i passa a estar ha-
bitat per agricultors.

 A la dècada de 1960, el 
castell va quedar deshabi-
tat, i es va començar a en-
runar, iniciant-se l’any 1988 
unes obres de reconstrucció 
que han donat al castell l’as-
pecte actual.

Les petjades de la historia al castell

Ramon de Plegamans va ser, probable-
ment, el membre més important de la 
familia. Va ser veguer de Barcelona i Jau-
me I el va nomenar lloctinent del Rei. Li va 
encarregar l’aparellament de l’expedició 
per anar a conquerir Mallorca. El monar-
ca menciona a Ramon de Plegamans 
en dues ocasions, concretament en els 
capítols 106 i 108 de la Crònica reial, o 
“Llibre dels Feits”.
Segles després, en la obra de Joanot 
Martorell “Tirant lo Blanc” 
publicat el 1490, un dels per-
sonatges que apareixen en 
diversos passatges de l’obra 
és el “Comte Plegamans”
(sense que l’autor li doni un 
nom concret).

Plegamans a la 
literatura medieval

El castell de Plegamans 
resum més de mil anys 
d'historia. En la seva 

arquitectura actual es 
poden contemplar les 
petjades que ha deixat la 

història recent, des del 
segla X fins els nostres 
dies.

JOSEP FARNÉS AGRAMUNT
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Des del PSC denunciem la nefasta gestió en la 
recollida d’escombraries per part del govern d’ERC

L’abandonament dels carrers de la vila i l’increment descontrolat de 
les escombraries a l’espai públic s’ha convertit en el model de gestió 
del govern d’Esquerra Republicana. Lluny de reforçar la recollida 
d’escombraries, com han fet molts ajuntaments de l’entorn, el 
govern municipal va decidir fa més d’un any eliminar una de les cinc 
recollides setmanals de la fracció orgànica. 

En pocs mesos s’implantarà un nou sistema porta a porta de totes 
les fraccions, un nou model que no compta amb el consens de la 
població i que de ben segur agreujarà el problema en reduir els dies 
de recollida, eliminar tots els contenidors i no donar cap alternativa.

Aviat s’implantarà 

el nou sistema 

porta a porta total 

que agreujarà 
el problema en 
reduir-se els dies de 
recollida i no donar 

cap alternativa a la 

ciutadania.

“

El govern d’ERC i Junts 
denega la declaració de 
Palau com a àrea amb 
mercat d’habitatge tens, fent 
que no es puguin limitar els 
preus dels lloguers
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fU N DACIÓ  fOLCH  I  TOR R E S PU B L IC ITAT

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

L'arxiu-museu, 
un projecte consolidat

DE PLEGAMANS
AL MÓN

MONTSERRAT COMELLES I FOLCH

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

Dins de les tasques de gestió i conserva-
ció del patrimoni propi, el primer trimestre 
d’aquest any la Fundació ha emprès la rea-
lització de l’inventari de l’arxiu documental. 
Un equip de voluntaris assessorat i coor-
dinat per l’arxivera professional Anna Riera 
ha completat una primera fase dedicada a 
l’arxiu històric, que constitueix aproximada-
ment la meitat de l’arxiu documental i n’és 
alhora la part més valuosa. El projecte de 
realització d’aquesta feina ha estat possible 
gràcies a una donació anònima.
 L’arxiu-Museu de la Fundació Folch i To-
rres es compon d’un arxiu fotogràfic, en 
creixement constant i acces-
sible a la web; un arxiu docu-
mental i una sala museu.
 L’inventari és un primer pas 
per posar a disposició públi-
ca a través de la web la con-
sulta sobre els tipus de ma-
terials que es poden trobar 
a l’arxiu. A diferencia del ca-
tàleg, que actualment cons-
ta de prop de 20.000 fitxes, 
l’inventari no descriu els do-
cuments un per un, sinó que 
informa de l’organització dels 
materials a l’arxiu i dels tipus 
de documents que s’hi con-
serven. L’Arxiu històric s’or-
ganitza en cinc fons, un per a 
cada un dels germans Folch 
i Torres: Manuel, Lluís, Josep Maria, Ignasi 
i Joaquim. I dins de cada fons, l’inventari 
permet navegar per tipus de documents 
(d’àmbit personal, familiar, professional, 
o públic, incloent-hi la correspondència, 
agendes, diaris, notes de viatges, notes de 
premsa, etc.). La consulta de l’inventari a 
través de la web farà accessible als estu-
diosos el coneixement dels documents que 
conserva l’arxiu.
 La feina feta fins ara és una primera fase 
de l’inventari complet de l’Arxiu de la Fun-
dació. En fases subsegüents es completarà 
amb l’obra original (manuscrits, obra pu-
blicada, obra inèdita, esborranys d’obres, 
col·leccions), obra d’altri sobre algun dels 
germans Folch i Torres; publicacions periò-
diques, i l’arxiu resultat de l’activitat de la 

pròpia Fundació, que acumula actes, pu-
blicacions, correspondència, etcètera, de 
prop de 30 anys.
 Finalment, els documents que consti-
tueixen l’arxiu documental històric van ser 
catalogats en una base de dades que té 
prop de 20.000 fitxes. El catàleg descriu 
en una vintena de camps els documents 
un per un, i n’indica la localització dins de 
l’arxiu. La Fundació treballa per aconseguir 
reprendre la feina de catalogació dels ma-
terials que conserva. D’una banda, perquè 
cal actualitzar constantment la informació 
sobre el patrimoni documental de l’arxiu; 

de l’altra, perquè la generalització de la do-
cumentació digital obliga a repensar l’orga-
nització de la base de dades; i finalment, 
per adaptar la base de dades a la Norma 
de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC) fixada pel Departament de Cultu-
ra com a part del desplegament del Pla de 
Gestió Documental de Catalunya aprovat 
per la Generalitat el 2018.
 També dins d’aquest any s’ha aconse-
guit que l’arxiu entri a formar part del DAC 
(Directori d’arxius de Catalunya) amb l’ape-
l·lació Arxiu-Museu Folch i Torres – Castell 
de Plegamans (acrònim AMFT) i el podreu 
trobar en el CAC (cercador d’Arxius de Ca-
talunya) aquí: 
http://arxius.cultura.gencat.cat/cercadors/
Directori

LA TORRE 
FOLCH

La inauguració 
de la Torre Folch 

--rehabilitada amb 
una subvenció 
de la Diputació 

de Barcelona els 
darrers anys-- es 
farà aquesta tardor. És una part de la 

casa on va estiuejar i va passar la Gue-
rra Civil Josep Maria Folch i Torres i la 

seva família. És al capdamunt d’aquesta 
torre, al darrer pis, on l’escriptor tenia 
l’estudi i on va enllestir algunes de les 

obres que escriví durant els estius a 
Plegamans. Ara, la torre serà un viver 
cultural per a entitats del poble. L’ha 

redissenyat l’Ajuntament amb la col·la-
boració de la Fundació pel que fa a una 
part del contingut, per tal que sigui fidel 

a la memòria de la família i del mateix 
escriptor.

MÀRIUS  SERRA
L'escriptor Màrius Serra 

--que va descobrir 
mots com "escarransit" 
gràcies al creador d'en 

Massagran-- és un altre 
dels grans admiradors de l'obra de Jo-
sep Maria Folch i Torres i ha declarat el 

seu gran interès per l'obra de l'escriptor. 
Ho ha fet mitjançant un vídeo que ha 

gravat per a la Fundació, on reivindica 
Folch i Torres com al gran difusor de la 

literatura popular catalana. A més de 
Màrius Serra els escriptors Blanca Bus-
quets, Rafael Vallbona o Carles Duarte 

-declarats folquitorristes- també han fet 
una crida per remarcar la conveniència 
de donar suport a la Fundació perquè 

pugui seguir bategant.

AUDIOLECTURES
La campanya “Donants de Veu” (un re-
cull digitalitzat d’àudiolectures d’autors 
catalans), en què la FFiT ha col.laborat 
activament, ha demostrat l’estima que 

tenen molts lectors per Josep Maria 
Folch i Torres. Ben aviat es podran 

escoltar lectures d’obres de la cèlebre 
Biblioteca Patufet i d’altres de l’escrip-

tor penjades al web de la campanya:  
www.lletra.uoc.edu/ca/donants-de-veu.

LA FIRMA CONVIDADA

L’Anna Riera Álvarez, arxivera professional i filla de 
Plegamans, donant indicacions als voluntaris de la FFiT.
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NOTÍCIE S NOTÍCIE S

El nou curs polític comença amb més
ideologia que qüestions pràctiques

La primera decisió d'aquest ple 
suposa un canvi de papers en-
tre dos protagonistes de la vida 
política del poble. Jordi Plaza ha 
deixat de ser portaveu d'ERC i 
del Govern per cedir aquest 
honor a Ignasi Fargas. Fargas, 
regidor d'Educació, Joventut i 
Participació, augmentarà tam-

bé la seva cartera de responsa-
bilitats, ja que assumirà també 
tot el referent a Govern Obert. 
Aquestes atribucions estaven 
fins ara dins de l'àrea de Co-
municació i Noves Tecnologies, 
sota comandament d'Eva So-
ler. En aquesta reestructuració, 
Govern Obert passa a inte-

grar-se dins de l'àrea de Parti-
cipació Ciutadana depenent del 
nou portaveu.
 Precisament sobre participa-
ció va tractar el punt següent 
de l'ordre del dia. El Govern de-
mana que el canvi presentat en 
la gestió de l'aigua se sotmeti a 
consulta mitjançant un procés 

participatiu, en lloc de fer-ho a 
través d'un referèndum tal com 
estava previst. L'argument, bà-
sicament, l'alta probabilitat que 
el Govern central negués el per-
mís per fer-lo. La moció va ser 
aprovada per tots els grups, no 
sense que alguns aprofitessin 
per retreure al Govern que no 

Sola (o quasi) davant el Polígon
El ple de setembre va comptar 
amb una afluència de públic 
més gran del que és habitual. 
Una desena de persones, per-
tanyents a la plataforma Cui-
dem Gallecs, Salvem Palau es 
van presentar en la sala Poli-
valent i van desplegar cartells 
reivindicatius quan la repre-
sentant de Primàries, Núria 
Solà, va exposar la seva moció 
sobre defensa del patrimoni.
 La proposta de Primàries es 
desgranava en cinc punts que 
van ser votats individualment. 

El més destacat demanava 
aturar la construcció del polí-
gon de Llevant i va tenir poc 
recorregut. Cap grup munici-
pal , uns per herència d'altres 
mandats i altres per obliga-
cions adquirides en l'actual, 
va votar a favor. L'única re-
presentant de Primàries es va 
quedar sola davant els altres 
setze regidors del consistori. 
Només des de la platea de la 
sala Polivalent va tenir suport 
la seva proposta de tirar enre-
re els acords amb l'Incasol.

El ple municipal 
de setembre inau-
gura un nou curs 
polític. La majoria 
de punts de l'ordre 
del dia van derivar 
més cap a qües-
tions ideològiques 
que cap a temes 
que afectin direc-
tament al ciutadà 
de PsiP.

Una Diada tranquila amb guió repetit

L'11 de Setembre, Diada Na-
cional de Catalunya, va ser 
aquest any una calcomania de 
la de l'any passat. Tot i que les 
mesures anti Covid-19 eren una 
mica més laxes, l'ordre del dia 
va ser idèntic. Fins i tot la pluja 
del dia abans va posar el dubte 
sobre si seria possible o no dur 
a terme tots els actes, igual que 
va passar el 2020.
 La matinal va tenir dos blocs. 
El primer, entre les 9 i les 10.30 

del matí, va ser la tradicional 
ofrena floral davant el monu-
ment de Rafael Casanova, a la 
plaça 11 de Setembre. Les 37 
entitats participants, espaiades 
en el temps per tal de respec-
tar distàncies i evitar aglomera-
cions, van deixar les seves ofre-
nes i es van fer la foto de rigor 
sense cap incident ni anècdota 
remarcable.
 La segona part es va desen-
volupar entre les 12 i la una del 
migdia. L'acte institucional de 
l'Ajuntament va arrancar amb 
el Cant de la Senyera i l'aixeca-
ment de la catalana per part de 
la Policia Local de PsiP. L'alcal-
de, Oriol Lozano, va obrir l'acte 
amb un parlament breu, però 
en to reivindicatiu dels drets 
nacionals i del dret a decidir. El 
segon discurs va tenir tres intèr-
prets. Tres monitores de l'esplai 
El Botó van llançar un al·legat 

en defensa del lleure de l'edu-
cació no formal com a eina de 
creixement d'infants i joves.
 La festa va continuar amb 
una ballada de sardanes, un 
petit recital de Músics per la 
Llibertat (que fins i tot es van 
veure obligats a fer un bis) i la 
lectura del poema Himne a Ca-
talunya, d'Àngels Guimerà, en 
veu de Ramon Ferran Tolosa. 
Es va acabar la trobada amb 
la interpretació d'Els Segadors 
per part de l'Escola Municpal 
de Música. 
 En tots els actes es va ab-
sentar Ciudadanos, que com 
és tradicional va excusar la seva 
absència per entendre que la 
Diada, és utilitzada de manera 
interessada per les institucions 
catalanes para fomentar la di-
visió, el ressentiment, i la con-
frontació i exaltar la indepen-
dència de Catalunya.

PsiP va celebrar 
l'11 de Setembre 
amb ofrenes flo-
rals i un acte insti-
tucional calcat del 
que es va fer l'any 
passat.

Mor l'ex regidor Rafael Nualart Rocabruna
Rafael Nualart Rocabruna, 
que va ser regidor d'Esports 
per Convergència i Unió CiU a 
l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, va morir l'1 de se-
tembre, a l'edat de 93. Nualart 
va ser edil en el període 1983-
1987 i va assumir la cartera 
d'Esports.
 Abans de ser regidor, Rafael 
Nualart, va ser president del 
Futbol Club Palau-solità i Plega-

mans, càrrec que va abandonar 
quan va entrar a formar part 
del consistori. Com a president 
del club de futbol, va ser un 
dels primers a treballar per a la 
construcció del camp municipal 
Francesc Serracanta.
 Molt implicat des de sempre 
en l'activitat esportiva palauen-
ca, va formar part també durant 
molts anys del Club ciclista de 
Palau.

apliqui les consultes ciutadanes 
a altres temes igualment trans-
cendents de l'acció municipal. 
De fet, el PSC va titllar la consul-
ta sobre la gestió de l'aigua de 
"maquillatge, ja que la decisió 
està presa" independentment 
del que opini la ciutadania.
 Tot seguit, el ple en pes va 
aprovar el reglament inicial per 
la creació de dos carnets, un 
per la gent gran i un altre pels 
joves. La idea és poder oferir 
accés a descomptes i serveis 
en condicions especials per 
aquests col·lectius. La proposta 
està encara en fase molt inicial.
 El tema del cost de l'ener-
gia va generar debat en el ple. 
El rebut de la llum tenia dues 
mocions, una presentada pel 
PSC i un altre presentada per 
ERC, amb l'adhesió de JxPsiP 
i Primàries. Òbviament, tots els 
grups estan per la labor de re-
duir el cost de l'electricitat. Però 
els matisos polítics i les respon-
sabilitats sobre la ineficàcia po-
lítica per controlar aquesta es-
calada van impedir el consens. 
Finalment, la majoria de Govern 
amb el vot afegit de Primàries 
va aprovar la moció d'ERC i va 
tombar la del PSC. Això sí, el 
rebut de la llum segueix pujant 
cada dia.
 La unanimitat va arribar amb 
les mocions de condemna a la 
violència contra les persones 
del col·lectiu LGTBIQ+ i con-
tra la violència amb els animals 
afectats per la violència de gè-
nere. En el cas de la situació 
a Afganistan, que també va 
protagonitzar dues mocions, el 
consens no va ser possible. La 
presentada pel PSC condem-
nant la situació de les dones a 
aquell país va rebre 17 vots fa-
vorables. Ara bé el PSC es va 
abstenir la presentada pels par-
tits independentistes del ple per 
considerar que hi havia crítiques 
partidistes al paper del Govern 
espanyol en aquest conflicte.
 Poc més va donar de si el 
retrobament dels regidors i re-
gidores de PsiP després de les 
vacances. Caldrà veure si amb 
l'arribada de la tardor l'ordre del 
dia se centra més a arreglar els 
problemes locals que en solu-
cionar conflictes internacionals 
o grans infraestructures de 
país.
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PU BL IC ITATNOTÍCIE S

     

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

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

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

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

MATRÍCULA OBERTA
CURS 21/22AVDA CATALUNYA, 189 - PSIP / 93 864 48 58 - 629 020 424 

 guber@gubercatalunyaserveis.com

SOM ESPECIALISTES EN 

NETEJAR
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

     Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

   FORD PUMA

PLAÇA DE LA VILA
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L'estira-i-arronsa de la Cooperativa
El 2 de setembre el govern mu-
nicipal va convocar un ple ex-
traordinari amb un únic punt del 
dia: una modificació del POUM 
que afecta els terrenys on ac-
tualment es troba l'edifici de 
l'antiga Cooperativa, al centre 
del poble.
 Aquesta modificació venia 
obligada per la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), que va 
admetre parcialment un re-
curs de la Societat Agrícola 
Palauenca SL, propietària dels 

terrenys, contra l'apro-
vació del POUM en 

aquest espai. La 
decisió judicial 
va deixar sense 
efectes una part 
de la delimitació 
d'aquest polígon 

d'actuació ur-
banística, que 
s'ha hagut 
de reformu-
lar.

 

La convocatòria urgent respo-
nia al fet que el 15 de setembre 
expirava el termini legal per fer 
noves modificacions i en cas 
de no fer-se els propietaris dels 
terrenys haurien estat legitimats 
per començar a fer noves edi-
ficacions. La zona en litigi està 
delimitada pels carrers Estació 
i Camí Reial, just al costat de la 
plaça de la Vila, concretament 
als edificis de la bàscula i l'antic 
moli. L'edifici de la Cooperativa 
no es pot derruir, ja que està 
catalogat.
 Les negociacions entre 
l'Ajuntament i els propietaris 
dels terrenys es remunten a fa 
anys, i mai no han prosperat. 
Davant de la falta d'acord, l'ac-
tual govern ha esgrimit l'interès 
ciutadà i la necessitat de "des-
congestionar la zona centre del 
poble, creant noves oportuni-
tats d'equipaments municipals 
a l'edifici de l'antiga botiga de la 
Cooperativa", segons paraules 
de Jordi Plaza, regidor d'Urba-
nisme.

Els terrenys de 
l'antiga Cooperati-
va, al mig del po-
ble, són motiu de 
litigi entre l'Ajun-
tament i els page-
sos propietaris. 
Ara, un canvi en el 
POUM pot accele-
rar la resolució

 La proposta del ple extraor-
dinari va ser aprovada per una-
nimitat. La modificació planteja, 
a grans trets, la creació d'una 
plaça adjacent a l'actual plaça 
de la Vila, enderrocant el vell co-
bert del molí i la bàscula. L'edifi-
ci de la Cooperativa es dedica-
ria a usos socials i serveis del 
municipi. En compensació, la 
Societat Agrícola Palauenca rep 
uns terrenys ubicats a la zona 
del Castell, al carrer Salzes, que 
han estat també modificats en 
l'àmbit del POUM per fer-los 
edificables.
 El nou plantejament no sem-
bla que hagi agradat tampoc 
als actuals propietaris dels te-
rrenys afectats. Albert Bernadí, 
advocat que representa els in-
teressos de la societat de pa-
gesos propietaris dels terrenys 
en el centre del poble, ha ex-
plicat a L'Informatiu que estan 
estudiant tota la documentació 
presentada per l'Ajuntament, 
però sembla molt probable que 
acabin presentant al·legacions. 
Segons Bernadí, la proposta 
d'actualització del POUM no 
respecta els drets dels seus 
clients i lògicament aquests es 
reserven fer totes les actua-
cions legalment al seu abast 
per salvaguardar al màxim els 
seus interessos.
 El període d'al·legacions és 
d'un mes a partir de la publi-
cació de la modificació. Caldrà 
veure doncs com evolucionen 
aquest estira-i-arronsa per sa-
ber si s'amplia o no l'espai pú-
blic al centre del poble.

EN VENTA LOCAL/LOFT A TRES VIENTOS 
EN CAMÍ REIAL/CAN CORTÈS

SUPERFICIE: 140 m2     TERRAZA: 70 m2

Precio: 229.000 €   --  Tel.- 618 291 640

LOCAL CON 4 ESPACIOS  (UNO PROVISTO DE COCINA-OFFICE), 2 WC , 1 DUCHA Y UN 
LAVAMANOS. PUERTAS DE ENTRADA FRONTAL Y LATERAL. CRISTALERA A LA CALLE PRINCIPAL Y OTRA A LA 

TERRAZA TRASERA (DELANTE DE UN PARQUE).  DOS BOMBAS DE FRIO/CALOR
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Comerços i serveis de PsiP
ocupen la Porxada

La pandèmia ha obligat al co-
merç local a un sobreesforç, de 
resistència i d'imaginació. Des 
de l'Associació de Comerciants 
de Palau-solità i Plegamans ens 
són conscients i per això miren 
de fer tot el possible per visibilit-
zar aquest esforç i conscienciar 
la població de la necessitat de 
recolzar el comerç local. Amb 
aquesta idea es va fer, diumen-
ge 19 de setembre, l'anomena-
da Fira del Comerç i de Serveis. 
16 botigues del poble i 2 nego-
cis (un immobiliari i una asses-
soria psicològica) van respon-
dre a la crida de l'Associació i 
van oferir productes i ofertes a 
la plaça de Ca l'Estruch.
 El bon temps va acompan-
yar la jornada i a les 10 del 
matí el tancat habilitat a la Por-
xada estava ja llest per rebre 
els vianants. L'Associació va 
dinamitzar la trobada amb un 
sorteig d'un lot de productes 
cedits pels mateixos comerços. 
També es va aprofitar la fira 
per celebrar el primer aniver-
sari de l'Ainet, el capgròs que 
és la imatge de l'Associació de 
Comerciants. L'alcalde, Oriol 
Lozano, es va encarregar per-

sonalment d'entregar-li el pas-
tís. L'aniversari va coincidir amb 
l'edició del segon conte prota-
gonitzat per l'Ainet, i que es va 
poder recollir gratuïtament du-
rant la fira.
 Durant el dia van passar 
2.400 persones pel recinte, tot 
i ser una xifra considerable. El 
balanç de la jornada va ser molt 
dispar. Mentre que alguns dels 
negocis presents es van mos-
trar satisfets, altres, la meitat 
aproximadament, arrufaven el 
nas quan se'ls preguntava so-
bre per la caixa feta. La ubica-
ció i la temporada eren els argu-
ments majoritàriament esgrimits 
com a explicació dels resultats 
fluixos, també condicionats per 
la pandèmia, que encara fa que 
molta gent no es mobilitzi en 
aquest tipus d'esdeveniments.

L'Associació de 
Comerciants de 
PsiP va organitzar 
una fira per apro-
par el comerç local 
a la població. La 
trobada va reunir 
una vintena de ne-
gocis que van pre-
sentar ofertes en-
tre les 10 del matí i 
les 8 del vespre del 
diumenge 19.

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

El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat

&

Estem a la Plaça Ernest Lluch de Palau-solità i Plegamans
Reserves: 665 539 186 També disponible a

Cuina oberta de 08.00 a 23.00
Menjar casolà

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

Oferta: braves + 2 canyes = 5,50 €

RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895

Gaudeix de la nostra 
BRASSA i no et perdis 
els nostres 
caragols a la llauna

Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

MENÚ DIARI DM A DV - 11,95 € CAP DE SETMANA - 22 €dilluns tancat

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

I gaudeix dels nostres diferents 
còctels a la nostra exclusiva 
zona chill out

RESERVES: 931 45 30 45

Av. Catalunya, 206 - Palau-solità i Plegamans
segueix-nos a         @elviejooestebcn

Burritos, tacos, nachos, quesadillas...

Celebra el dia 
dels morts amb 
l’autèntica cuina 

mexicana  de

Compraprop, la plataforma online del 
comerç local, prepara novetats
La regidoria de Comerç, amb 
Ovidi Popescu al capdavant, 
no va deixar passar l'oportu-
nitat i va aprofitar la Fira del 
Comerç i Serveis per promo-
cionar Compraprop entre co-
merciants i visitants. 
 Compraprop és el nom 
que rep la botiga online que 
agrupa comerços i negocis 
de tots els municipis de l'eix 
Riera de Caldes. Popescu va 
explicar a L'Informatiu que la 
plataforma està ara en fase 
d'expansió, i que està a punt 
d'entrar en funcionament un 
sistema de pagament únic 
que permetra fer diverses 

compres en botigues dife-
rents i acumular-les en un sol 
tiquet. Amb aquesta millora 
es respon al requeriment de 
comerciants i botiguers, que 
volen equiparar el modo de 
compra al de les grans boti-
gues online amb les qui volen 
competir.
 Actualment Compraprop 
compta amb un total de 97 
comerços adherits, 29 d'ells 
de Palau-solità i Plegamans, 
el municipi que més botigues 
té. El segueixen Santa Per-
pètua (23), Sentmenat (14), 
Caldes i Polinyà (11) i La Lla-
gosta (9).
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LES NITS MUSICALS TORNEN A MITGES -- Les XLVII Nits Musicals de Santa Maria de Palau-solità tenien dos concerts programats per aquest setembre, els diumenges 19 i 26. Després del paro pandèmic, la música 
clàssica va tornar a sonar a l'església romànica, però el programa no es va complir totalment. Després del primer concert, i davant la pèrdua d'acústica que suposa fer l'audició en l'exterior de l'ermita, els Amics de la 
Música Clàssica de PsiP van decidir ajornar el segon concert fins que sigui possible fer-lo dins de l'església. Així doncs, les Nits van tornar, però només amb el concert del grup de vent Stentor Brass.

Ĺ I N F O R M A T I U
PA L A U -S O L I TÀ
I  P L E G A M A N S

S E T E M B R E
20 21
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La plataforma Cuidem Gallecs, 
Salvem Palau?, constituïda poc 
abans de l'estiu per un grup de 
veïns que volen evitar la cons-
trucció del polígon industrial de 
Llevant, ha organitzat aquest 
mes de setembre dos actes re-
lacionats amb el patrimoni local.
 Per tal de donar a conèixer 
l'afectació que la construcció 
d'aquest nou espai industrial 
tindrà sobre el territori i la his-
tòria del nostre poble, la plata-
forma va convidar la doctora 
en arqueologia i veïna de PsiP, 
Nàdia Tarifa a fer una xerrada 
il·lustrativa sobre el nostre pa-
trimoni. Una cinquantena de 
persones van seguir les seves 
explicacions el dilluns, 6 de se-
tembre a la sala Polivalent.
 Com a complement d'aques-
ta conferència, diumenge 12 
es va organitzar una passejada 
pels escenaris afectats per la 
construcció del polígon indus-
trial. La mateixa Nàdia Tarifa va 

guiar el grup per tal de veure 
sobre el terreny alguns dels jaci-
ments arqueològics esmentats 
a la xerrada de dilluns. Tarifa va 
fer menció dels jaciments de Ca 
n'Arimon, Can Periquet, Can 
Planes i Can Maiol. La seixante-
na de persones que van assistir 
a la caminada van aprofitar que 
els camps estaven segats per 

seguir una part del recorregut 
de la Via Augusta que passava 
pel nostre poble.
 Els membres de la plataforma 
Dani Cama i Jordi Méndez van 
aprofitar per explicar l’afectació 
territorial del polígon industrial. 
També van informar que s'han 
pres mesures dels nivells de 
contaminació actuals (ja per so-

bre de les directrius europees) 
per a fer evident que la cons-
trucció del nou polígon les em-
pitjorarà de manera dramàtica.
 La plataforma Cuidem Ga-
llecs, Salvem Palau durà a 
terme noves accions per tal 
d'augmentar la seva pressió 
vers l'objectiu d'evitar el desen-
volupament del polígon.

Aquest setembre s'ha obert el 
període de caça del senglar, 
que s'estén fins a mitjans de 
març. El dissabte 11 de setem-
bre, la Societat de Caçadors 
l'Alzina, de Palau-solità i Plega-
mans, va organitzar la primera 
batuda de la temporada en el 
terme municipal.
 Entre les 8 del matí i les 12 del 
migdia, 25 escopetes es van 
apostar per la zona del bosc de 
Can Burgués i de l'antic càm-
ping de la carretera de Sabadell. 

En acabar la jornada s'havien 
abatut cinc exemplars, i quatre 
més havien escapat per poc.
 Segons, Joaquin Zarzo-
so, president dels caçadors 
palauencs, la proliferació de 
senglars segueix sent un pro-
blema greu per la pagesia. 
Zarzoso diu que mentre duri la 
temporada faran batudes se-
lectives, apostant per l'efectivi-
tat, per tal d'ajudar a minimitzar 
els danys que aquests animals 
fan als cultius.

El Casal de la Gent Gran per fi 
ha pogut recuperar l'activitat. 
Després de molts mesos d'es-
tar-se a casa per prudència i 
per por al virus, per fi els avis 
i àvies del Casal han pogut re-
trobar-se al seu espai de Can 
Cortés. Això sí, sense descui-
dar les mesures de protecció 

essencials, l'amenaça encara 
és vigent.
 El dilluns 13 de setembre 
van començar els tallers de 
memòria i els grups de pintu-
ra i dibuix. I a partir d'aquí, un 
vano d'opcions molt ampli. Els 
dimarts, francès (de 10 a 11 ho-
res), i també dos grups de taller 
de memòria (d’11 a 13 hores); i 
els dimecres taller de memòria 
(de 10 a 11 hores), i dos grups 
de noves tecnologies (d’11 a 13 
hores). Els dijous, més francès 
(de 10 a 11 hores) i posterior-
ment es fan els dos grups de 
taller de lectura i tertúlia (d’11 a 
13 hores). Finalment, els diven-
dres les classes de gimnàstica 
suau (de 10 a 12 hores), i tam-
bé noves tecnologies (de 10 a 

12 hores). Les activitats es fan 
a una de les sales que utilitza el 
Casal de la Gent Gran a la Ma-
sia de Can Cortés, a excepció 
de la gimnàstica suau, que es 
fa al pati de Can Cortés.
 La nova agenda de la gent 
gran ha tingut força èxit, ja que 
la majoria de grup es van om-
plir poc després de posar-se 
les places a disposició del pú-
blic. L'aforament de les activi-
tats està limitat per les mesures 
anti covid. El nombre màxim de 
participants per grup és de 15 
persones, i el total de persones 
que participaran en els cursos 
és de 105 (tot i que n'hi ha que 
participen en més d'una activi-
tat). Mascareta i distàncies se-
gueixen sent norma obligada.

Conèixer el patrimoni per poder defensar-lo

Batuda de senglars a la 
zona de Can Burgués

La Gent Gran es mou de nou

Ronda de Zamenhof, 100 • 08208 Sabadell • T. 938 581 029

Ajusta la teva tarifa de la llum i gas
T’assessorem de manera gratuïta

Sol·licita la teva cita prèvia  
o videotrucada

www.eco-efficient.cat

Realitzem estudis d’Eficiència i estalvi energètic 
analitzant en profunditat els consums energètics i 
proposem les messures que comportin un estalvi 
significatiu en les factures de tots els nostres 
clients.

L’autoconsum elèctric és legal i viable, i aporta uns 
importants beneficis ambientals i econòmics. 
Disposem d’un equip tècnic capaç de dimensionar 
la Instal·lació solar d’acord a les necessitats del 
client. Calculem la inversió de la instal·lació perquè 
l’amortització sigui la més òptima possible.

Solucions en eficiència energètica  
i autoconsum

Aprofita la nostra Tarifa Única a 58€ MWh Amb 
1 mes 

GRATIS

Serveis i assessorament integral  
en instal·lacions domèstiques,  
petit negoci i industria.

Després de mesos 
de tancament, avis 
i àvies recuperen 
el seu espai a Can 
Cortés i tornen a 
fer activitats con-
juntes.

2.500 alumnes 
tornen a les aules 
a Palau-solità i 
Plegamans
Dilluns 13 de setembre, 2.465 
alumnes van iniciar el curs es-
colar 2021-22 a Palau-solità i 
Plegamans, novament amb el 
rerefons de la Covid-19. A les 
escoles Can Cladellas, Folch i 
Torres, Palau i Marinada van ini-
ciar les classes 1.307 nens i ne-
nes de segon cicle d'educació 
infantil i primària. Els 734 joves 
d'Educació Secundària Obliga-
tòria (ESO) i els 289 d'educació 
postobligatòria cursaran estu-
dis distribuïts entre la Marinada, 
l'Institut Ramon Casas i Carbó i 
l'institut Can Periquet. Les dues 
escoles bressol municipals, Pa-
tufet i el Sol, ja van començar 
les classes la setmana anterior, 
i acullen un total de 135 alum-
nes.
 El curs finalitzarà el 22 de juny 
de 2022. Les vacances de Na-
dal es faran del 23 de desembre 
del 2021 al 7 de gener del 2022 
i les de Setmana Santa, de l'11 
al 18 d'abril de 2022, ambdós 
inclosos. Enguany, els dies de 
lliure disposició no lectius són 
l'11 d'octubre i el 7 de desem-
bre del 2020 i el 28 de febrer i el 
3 de juny del 2022. Tampoc se-
ran dies lectius els dies de festa 
local: el 6 de juny i el 29 d'agost 
del 2022.
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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

Des de dimecres 22 de setem-
bre Palau-solità i Plegamans té 
quatre parcs més dedicats a 
dones. No són en aquest cas 
fèmines il·lustres, o reconegu-
des pels seus actes o els seus 
pensaments. De fet, de dues 
d'elles no se'n sap ni el nom. 
Són les dones que el 1619 van 
ser detingudes, condemna-
des i executades acusades de 
bruixeria. Quatre-cents anys 
més tard, la campanya No eren 
bruixes, eren dones, de la re-
vista Sapiens, les va treure a 
la llum. L'Ajuntament del po-
ble ha volgut recuperar la seva 
memòria i reivindicar la seva 
innocència dedicant-les-hi un 
espai públic.

 
 

   La regidora d'Acció Social, 
Igualtat, Feminisme i polítiques 
LGTBI+, Patrícia Freire, junta-
ment amb altres membres del 
consistori van fer un acte inau-
gural en el parc que ara porta el 
nom de Francina Marrast, l'úni-
ca de les quatre acusades de 
bruixeria de la qual se'n coneix 
el nom. La seva plaça és la que 
està entre els carrers Piscines, 
l'Hospitalet i Bonança.
 Els altres tres parcs el de Na 
Riera, ubicat entre el carrer de 
Florida i el carrer de Susqueda; 
el de Na Fustera, emmarcat en-
tre els carrers Bartomeu Soler, 
Bonavista i Sabadell: Na Fuste-
ra; i el de Na Margarida, que es 
troba entre el carrer de les Illes 

Balears i el camí de la Serra de 
Ponent.  Amb aquests qua-
tre afegits al nomenclàtor, Pa-
lau-solità i Plegamans ja comp-
ta amb 10 espais públics amb 
nom de dona, després que el 
passat mes de març es bate-
gessin els parcs de Clara Cam-
poamor (abans Pla de l'Alzina), 
d'Enriqueta Gallinat (abans parc 
de Can Falguera), i de Neus Ca-
talà (abans parc de Can Duran).

CONFERÈNCIA.- Amb motiu 
d'aquest canvi al nomenclà-
tor, va tenir lloc a l'auditori de 
Can Cortès una conferència de 
l'historiador Agustí Alcoberro. 
Alcoberro, un dels experts que 
ha participat en l'estudi publicat 
per Sapiens, va repassar les ca-
racterístiques i condicions dels 
processos per bruixeria que van 
tenir lloc al nostre país durant el 
segle XVII.
 La part final de la xerrada, 
seguida per força públic, la va 
dedicar al procés concret que 
va posar fi a la vida de les qua-
tre palauenques que avui donen 
nom als quatre parcs.

No eren bruixes i ara 
tenen un parc a PsiP

230.000 euros 
per millorar 
la nau dels
serveis 
municipals
Ja estan en marxa les obres 
de millora de la nau de serveis 
municipals. Les actuacions 
principals que s’hi realitzaran 
són la pavimentació dels patis 
exteriors (actualment de terra), 
l’ampliació de l’altell actual per 
a ús de magatzem, la millora de 
la ventilació de la zona de ves-
tidors, la millora en l’aïllament 
de l’oficina de la planta pis, la 
instal·lació de prestatgeries per 
l’emmagatzematge en palets i 
la pintura exterior de la xapa de 
la façana. 
 Es preveu que les obres, ini-
ciades el passat 20 de setem-
bre, durin aproximadament 4 
mesos i el cost de les mateixes 
serà de 229.292,54€.
 La nau de serveis municipals 
és el lloc des del qual operen les 
brigades municipals de jardine-
ria, obres i electricitat. A la nau 

es guarden els vehicles munici-
pals d’aquestes brigades, així 
com materials de manteniment 
(tant de via pública com dels 
edificis propietat del consisto-
ri) i les eines de treball pròpies 
d’aquestes brigades.
 A la nau també es guarden 
elements com els guarniments 
de Nadal, tots els materials de-
dicats a actes i festes -com po-
den ser carpes, taules, cadires, 
escenaris.

La revista Sapiens va identificar quatre 
dones que van ser jutjades a PsiP per 
bruixeria. Ara se'ls hi ha rescabalat 
l'honor i se'ls ha dedicat un parc  a ca-
dascuna, en memòria seva i de les que 
com elles van morir a la foguera.
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L'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans s'ha adherit al Cicle 
Gaudí per a la promoció i divul-
gació del cinema en català. Grà-
cies a això, el tercer dissabte de 
cada mes, a les 19.00 hores, el 
teatre de la Vila es convertirà 
en cinema. El preu de les en-
trades és de 4,5 € (general), de 
3 € (carnet jove, menors de 25 
anys i majors de 65 anys, socis 

Federació d’Ateneus de Cata-
lunya), 2x1 (Club Vanguardia) i 
ja es poden adquirir pel sistema 
habitual a través de l'enllaç del 
web a l’aplicació Koobin.
 El cicle es va iniciar el dis-
sabte 18 de setembre amb la 
projecció del film La dona il·le-
gal (foto), dirigida per Ramon 
Térmens, un film nominat a dos 
premis Gaudí en les categories 

de millor pel·lícula i millor actor 
secundari. La projecció va in-
augurar també formalment la 
remodelació de la sala.
 La pel·lícula programada per 
l'octubre, el dissabte 16, és Les 
dues nits d'ahir, de Pau Cruan-
yes i Gerard Vidal Barrena. Una 
road movie protagonitzada per 
tres joves que s'escapen amb 
les cendres d'un amic mort.

PsiP s'apunta al Cicle Gaudí de cinema

El Piromusical tanca la FM amb 
una setmana de retard

Molta teca per la nova platea

Espai per a perinatals al cementiri

La Festa Major d'enguany es 
va allargar, simbòlicament, qua-
si una setmana. El Piromusical 
que es va haver d'anul·lar per 
recomanacions de seguretat es 
va celebrar finalment el diumen-
ge 5 de setembre a dos quarts 
de 10 de la nit. 98,5 quilos de 
pólvora van il·luminar durant 15 
minuts el cel de Palau-solità i 
Plegamans. L'espectacle, ofert 
per la Pirotècnia Igual, una de 
les més importants del sector, 
anava acompanyat d'una ban-
da sonora que es va poder es-
coltar també pel dial de Ràdio 
Palau, al 91,7 de l'FM.
 El Piromusical va tancar ofi-
cialment una Festa Major que 
els responsables de l'Ajunta-
ment van qualificar d'èxit orga-
nitzatiu i de públic. Jordi Plaza, 
regidor de Festes, va destacar 
"que s'han recuperat molts dels 
actes que es feien en festes 
majors passades, especialment 
aquells de cultura popular més 
vinculats a les entitats, com els 
correfocs, les matinades i els 
castells, que malgrat que no 
s'han pogut fer amb absoluta 
normalitat, sí que n'hem pogut 
gaudir després de més d'un 
any i mig sense fer-ho".

El dissabte 18 de setembre es 
va inaugurar la remodelació del 
teatre de la Vila. La platea té ara 
un plànol inclinat que millora la 
visibilitat de totes les butaques. 
Els seients han estat entapis-
sats de nou, ara en color blau. 
S'han perdut 15 seients, ara 

n'hi ha 190, però s'ha guanyat 
en acústica i en visibilitat. En 
l'entrada principal s'ha habilitat 
un bany adaptat. El vell teló ver-
mell ha estat substituït per un 
de negre, amb opció d'obertura 
italiana o americana. La remo-
delació ha costat 55.572 euros, 

dels quals la Diputació de Bar-
celona n'ha aportat 53.426.
 La remodelació coincideix 
amb la relaxació de les mesu-
res anti covid i això ha permès 
que el teatre torni a l'escenari 
del poble. El 12 de setembre 
es va presentar la programa-
ció de tardor. La primera obra 
d'aquest darrer quadrimestre 
va ser Fairfly, de la companyia 
La Calòrica, que es va repre-
sentar el divendres 24 de se-
tembre, a la sala Polivalent .
 El títol d'octubre serà Les 
dones sàvies de Molière, de la 
companyia El Maldà, que es 
representarà el divendres 22. 

Aquest espectacle va acon-
seguir el Premi al Millor Actor 
ex aequo per Enric Cambray, i 
també va ser nominada als pre-
mis Butaca de 2017 i als premis 
de la Crítica 2017.
 La seguirà, el mes següent,  
Un tal Shakespeare, de Marcel 
Tomàs i Cascai Teatre, que es 
representarà el divendres 19 de 
novembre. Aquest espectacle 
té reconeixements importants 
com el premi al Millor Especta-
cle de Petit Format a Ràdio City 
de València, el premi del Públic 
a la Mostra Santa Eugènia o el 
premi BBVA Teatre 2013 al Mi-
llor Espectacle i Millor Actor. El cementiri municipal de Pa-

lau-solità i Plegamans comp-
tarà amb un nou espai de dol 
dedicat a les morts gestacio-
nals i/o perinatals. Les obres 
per crear aquest espai van co-
mençar a mitjans de setembre i 
tindrán un cost de 6.000 euros 
aproximadament.
 Aquesta àrea es destinarà 
acollir les restes dels nadons 
morts durant la primera setma-
na de vida o els d'aquells que 
han mort durant l'embaràs sen-
se arribar a nèixer. El memorial 
comptarà amb un espai amb 
una olivera, xiprers, nandines, 
un banc i una placa d’acer amb 

una frase que recordarà totes 
les pèrdues.
 Aquesta iniciativa s’ha dut a 
terme amb la col·laboració i 
suport d’ANHEL (Associació 
de famílies en dol del Vallès), 
creada pel desig d'ajudar a les 
famílies que passen per la de-
vastadora situació de viure un 
dol relacionat amb la maternitat 
i la paternitat.
 La mort gestacional és aque-
lla que es produeix abans del 
naixement --en general quan el 
fetus té més de 22 setmanes--, 
i la mort perinatal és aquella que 
es produeix quan el nadó té una 
setmana de vida.

El teatre de la Vila s'ha remodelat. La 
platea és ara en plànol inclinat i totes 
les butaques s'han entapissat de blau. 
S'ha guanyat visibilitat i sonoritat. Els 
mesos vinents, molt teatre i molt cine 
posaran a prova la nova instal·lació.

NOTÍCIE SNOTÍCIE S

 Finalment, el divendres 10 de 
desembre tancarà la temporada 
de tardor Likes, de la compan-
yia Dara Teatre. Aquest espec-
tacle va estar durant 2 tempo-
rades a la Sala Versus Glòries 
de Barcelona, 3 temporades 
al Teatre Aquitània de Barcelo-
na i durant els anys 2020-2021 
va estar de gira per València i 
Catalunya. Els quatre títols pro-
meten altes dosis d'humor però 
sempre acompanyades de re-
flexió i missatge.
 A la programació teatral cal 
sumar-hi les projeccions de 
cine que el teatre acollirà dins 
del Cicle Gaudí (vegeu informa-
ció adjunta), més tota l'activitat 
d'associacions i entitats que 
aquest espai sol acollir. Tot un 
repte per posar a prova la re-
modelació. 
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L'AMERC impulsa l'@Emprensocial 

L’Associació de Municipis de 
l’Eix Riera de Caldes (AMERC), 
constituïda des de l’any 2014 i 
formada pels municipis de Cal-
des de Montbui, La Llagosta, 
Palau-solità i Plegamans, Polin-
yà, Santa Perpètua de Mogoda 
i Sentmenat presenta la prime-
ra edició de @Emprensocial. 
El programa té com a objectiu 
impulsar nous projectes i ini-
ciatives econòmiques dins de 
l'economia social amb impacte 
positiu al territori. El programa 
vol acompanyar a les persones 
que hi participin a crear empre-
ses autosostenibles sota els va-
lors de l'Economia Social.
 Després d’una primera edició 
de l’@emprensocial organitzada 
per l’Ajuntament de Palau-solità 

i Plegamans per a projectes del 
municipi  durant el curs 2020-
2021, l’AMERC ha treballat per 
a tirar endavant una nova edició 
del programa i fer-la extensible 
a la resta de municipis de l’Eix 
Riera de Caldes.  
 En aquesta edició resultaran 
elegibles 15 projectes per par-
ticipar del programa @empren-
social. Els seleccionats gau-
diran de sessions de formació 
presencials i telemàtiques gra-
tuïtes per la construcció i in-
cubació del seu projecte, amb 
càpsules formatives, conceptes 
teòrics i pràctics, accés a una 
plataforma de formació virtual, 
sessions de treball i d’acom-
panyament individualitzat per 
anar desenvolupant el projecte 

enfocant tots els àmbits a tre-
ballar. Alhora, també s’ajudarà 
en la difusió del projecte i la di-
vulgació per a la transformació 
social, assessorament jurídic i 
fiscal i sobre subvencions.
 El període d’inscripció al pro-
grama va començar dilluns 13 
de setembre i fins al dilluns 4 
d’octubre a través d’un for-
mulari online.  El 7 d’octubre 
es comunicarà a les persones 
inscrites les seleccionades per 
ingressar el programa. Les pri-
meres càpsules formatives co-
mençaran el 13 i 14 d’octubre 
i es realitzaran fins al mes de 
desembre de 2021.
  Podran presentar-se al pro-
grama @Emprensocial perso-
nes físiques i persones jurídi-

ques que tinguin una idea de 
projecte  amb  voluntat de ge-
nerar impacte social, ambiental 
o cultural al territori i amb voca-
ció transformadora. Les perso-
nes participants hauran d’estar 
empadronades a un dels muni-
cipis de l'Eix. També s’hi podran 
presentar projectes ja en marxa 
amb menys d’un any de crea-
ció. El projecte haurà de des-
envolupar-se en un (o diversos) 
dels municipis de l’AMERC.
 Les sol·licituds es valoraran 
sobre una puntuació màxima 
de 10 punts segons els se-
güents criteris: idea o model 
de negoci del projecte; impacte 
social, mediambiental o cultural 
al territori; i coherència del pro-
jecte amb el programa.

L'Associació de 
Municipis de l'Eix 
Riera de Caldes 
agafa una idea sor-
gida l'any passat a 
PsiP i l'exporta a 
tots els municipis 
de l'Eix. Objectiu: 
l'impuls de l'eco-
nomia social.

La cursa de MTB PER ELLS PKU – OTM és 100% solidària. Tota la 

recaptació provinent de les inscripcions es donarà integrament 

a la Fundació PKU i Altres Trastorns Metabòlics Hereditaris pel 

desenvolupament del BIOSENSOR.

P E D A L A  A  F A V O R  D E  L A

I  A LT R E S  T R A S T O R N S  M E TA B Ò L I C S  H E R E D I TA R I S

CATEGORIAS
FILA 0 / 15km / 25km 
/ 35km / 35km(ebike)

www.mtbperells.ong

CURSA MTB 100% SOLIDARIA 

31.10.21
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

Palau Avança ofereix classes de 
carretons elevadors, informàtica i excel
Aquest mes d’octubre el Servei 
de Promoció Econòmica Pa-
lau Avança ofereix tres cursos 
presencials sobre Pont grua i 
carretons elevadors, d’iniciació 
a la informàtica i d’Excel nive-
ll mig, que seran d’ajuda per 
tothom que vulgui formar-se i 
desenvolupar-se professional-
ment en qualsevol d’aquestes 
eines.
 Els cursos presencials tenen 
places limitades i reduïdes. 
Les d’informàtica es realitzen 
a l’edifici de Palau Avança i el 

de pont grua i carretó elevador 
a Barcelona i es duran a terme 
seguint tots els protocols de 
seguretat i prevenció degut a 
la pandèmia de la Covid-19. El 
de pont grua i elevadors dispo-
sa de 15 places, el d’iniciació 
a la informàtica de 8 places i el 
d’Excel de 8.
  Les tres formacions s’ofe-
reixen amb pressupost íntegra-
ment municipal per facilitar la 
inserció laboral de les persones 
del poble.
  La informació sobre els cur-

sos, dates i horaris és la se-
güent:  
--Curs per a pont grua i carre-
tons elevadors, 8 hores. Dates: 
Dissabte 2 d’octubre de 9 a 17 
hores i dilluns 4 d’octubre de 9 
a 17 hores.
--Curs d’iniciació a la informàti-
ca, 12 hores. Data: Del 6 d’oc-
tubre al 2 de novembre, dimarts 
i dijous de 9:15 a 10:45 hores.
--Curs d’Excel nivell mig, 16 
hores. Dates: Del 6 d’octubre al 
29 d’octubre, dimecres i diven-
dres de 9:15 a 11:15 hores.
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Els pessebristes encaren 
recta final de Nadal

L'Agrupció Sardanista de 
PsiP recupera els cursets

Oberta l'inscripció per al  
Palau Ressona d'enguany

L’Associació Pessebrista enfila 
ja la recat final que els ha de 
portar a l'exposició de Nadal.  
Divendres 17 de setembre va 
arrencar el curset de pessebris-
me amb el màxim de la capaci-
tat de participants. Els 15 apre-
nents de pessebristes treballen 
ja en els seus diorames  per ter-
nir-los apunt per l'exposició que 
s'ha d'inuagurar al desembre.
 Si no hi ha res que ho im-
pideixi, la d'aquest any serà 
la 39a mostra de diorames i 
fragments que presenta l'as-

sociació palauenca. Can Malla, 
amb les sales renovades amb 
plafons nous, marcs nous i ins-
tal·lacions elèctriques noves, en 
serà uncop més l'escenari.
 L’Associació Pessebrista de 
Palau confia també en poder 
dur a terme altres activitats 
proìes d'aquestes dates, com 
ara una nova publicació del 
butlletí El Grèvol,  fer cagar el 
tió, presentar el patge Reial, la  
nit del pessebre, i la festa de la 
vigília de Reis amb el brou i la 
botifarrada. 

Les sardanes van a poc a poc 
sortint també del confinament. 
Afectades encara per les limita-
cions del Procicat, les rotllanes 
són difícils de veure, però cada 
cop estan més a prop. De mo-
ment, el que ja torna a ser aquí 
són els cursets gratuïts que des 
de fa anys imparteix l'Agrupació 
Sardanista de Palau-solità i Ple-
gamans.
 A partir d'octubre, el tercer i 
l'últim dissabte de cada mes, 
de dos quarts de 5 a les 6 de 
la tarda, aquells que vulguin 

aprendre a puntejar o els qui 
vulguin perfeccionar el seu ball 
podran fer-ho sota les indica-
cions expertes de les sardanis-
tes palauenques. A l'octubre es 
faran classes el dissabte 16 i el 
30; al novembre, el 20 i el 27, i 
al desembre, el dissabte 18.
 Les classes es donaran a la 
sala Polivalent, i l'aforament, de 
moment, és limitat si no can-
vien les mesures anti Covid-19. 
L'únic necessari per fer les clas-
ses és el calçat còmode i la in-
evitable mascareta.

L’Ajuntament de PsiP convoca, 
un any més, el Concurs de Mú-
sica Jove Palau Ressona. S’hi 
poden presentar grups musi-
cals i solistes entre 12 i 30 anys 
que tinguin un repertori suficient 
de 20 minuts en el moment del 
concurs. Els grups interessats 
podran apuntar-s'hi fins al di-
vendres 22 d’octubre a les 20 
hores. Es poden consultar les 
bases a la web de l'Ajuntament 
(www.palauplegamans.cat).
 Existeixen dues categories de 
concurs. Una per a grups i so-
listes d’entre 21 i 30 anys (A) i, 
l’altra, per a joves entre 12 i 20 
anys (B). Tots els grups o solis-

tes participants menors d’edat 
hauran de designar una perso-
na major d’edat que formalitzi la 
inscripció i sigui la interlocutora 
amb l’organització.
 D’entre tots els treballs pre-
sentats, se seleccionaran un 
màxim de tres formacions fi-
nalistes per cada categoria, les 
quals actuaran al concert de la 
final del Palau Ressona, que tin-
drà lloc el pròxim 13 de novem-
bre, a la Sala Corral de l’Espai 
Jove l’Escorxador. A tots els 
grups que s’hi presentin, se’ls 
comunicarà els resultats de la 
selecció entre el 25 i el 29 d’oc-
tubre.

Posa’t el poble
a la butxaca

www.linformatiu.cat

Segueix les xarxes de

la revista de  referència de
Palau-solità i Plegamans

/Psipinformatiu @palauinformatiu 

@palauinformatiu /l-informatiu

PU B L IC ITAT
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Un estudi analitza la mobilitat en els 
municipis de l'Eix Riera de Caldes

Palau-solità i Plegamans pre-
senta un gran ventall geogràfic 
de destins i procedències, amb 
fluxos de mobilitat força repre-
sentatius.
 Quant a la mobilitat cap a 
l’exterior, els destins principals 
dels residents a PsiP són Lliça 
d’Amunt i Lliçà de Vall. En me-
nor mesura, destaca la inte-
rrelació amb municipis que no 
presenten una continuïtat geo-
gràfica, com Montcada i Reixac 
o Barberà del Vallès, entre d’al-
tres. En termes generals, el con-
junt de sortides des de Palau es 
dirigeixen a l’interior de l’àmbit 
comarcal, i residualment, cap a 
la capital barcelonina.
 Pel que fa a les entrades, 
el principal origen és Lliçà 
d’Amunt, però els desplaça-
ments també s’estructuren des 
de les poblacions que se situen 
a l’est i al sud del municipi. En 
el còmput global, la majoria 
d’entrades s’efectuen des de 
les comarques vallesanes, però 
ja prenen més protagonisme 
altres localitats del Barcelonès, 
com Badalona. En canvi, els flu-
xos provinents des de diferents 

SANT fELIU DE CODINES

CALDES DE mONTBUI

SENTmENAT

POLINyà

PALAU-SOLITà I 
PLEgAmANS

SANTA PERPÈTUA

LA LLAgOSTA

Amb motiu de la 
Setmana Europea 
de la Mobilitat, 
l'Observatori de 
l'Eix Riera de Cal-
des ha elaborat 
un informe sobre 
la mobilitat dels 
municips que in-
tegren l'AMERC. 
Aquestes són les 
conclusions pel 
que fa a PsiP i al 
conjunt d'aquest 
terrotori

Un vessament de fuel contamina la bassa 
de rec dels horts de la riera

L'Hospital de Mollet, estable 
en ingresos per Covid

CALDES DE MONTBUI

MOLLET

Un vell dipòsit de gasoil, sote-
rrat més de 6 metres i del que 
se'n desconeixia l'existència, 
va ser l'origen d'una fuga de 
combustible que a mitjans de 
setembre va afectar la bassa 
de rec i les canalitzacions dels 
horts de la riera de baix.
 El dipòsit era d’una antiga 
pelleria que fa anys que havia 
estat funcionant en aquesta fin-
ca, i del qual se’n desconeixia 
l’existència. Segons els tècnics, 
el dipòsit hauria rebentat i el 
combustible que encara hi ha-
via emmagatzemat dins s’hau-
ria filtrat fins a arribar a la cana-
lització de sortida de les aigües 
termals.
 El vessament va quedar con-

tingut a la bassa i a la depura-
dora, i no va arribar a la Riera 
de Caldes. El fuel no va afectar 
el medi natural i l’impacte en la 
fauna va quedar limitat a la que 
ha entrat en contacte directa-
ment amb l’aigua de la bassa.
 El juliol, alguns dels regants 
de les hortes, havien detectat 
petits indicis de fugues. A partir 
d’aquell moment, l’Ajuntament, 
conjuntament amb els agents 
rurals i els propietaris de la fin-
ca, havien començat les tas-
ques per esbrinar-ne l’origen. 
Per això, el propietari de la finca 
estava duent a terme cates per 
localitzar la font d’aquestes fil-
tracions.
 Un cop localitzada la fuita, es 

va procedir  a buidar completa-
ment la bassa i es va emmagat-
zemar en contenidors especials 
a la depuradora. Fet això, els 
tècnics van començar la neteja 
exhaustiva de la bassa.
 Una setmana després, el tre-
ball conjunt dels tècnics muni-
cipals i del Consorci Besòs Tor-
dera, amb  la col·laboració dels 
propietaris del terreny on es va 
localitzar el dipòsit abandonat, 
va permetre eliminar bona part 
de les restes del combustible 
que encara quedaven. La pre-
visió és que a primers d'aquest 
mes d'octubre es podrà donar 
per eliminat qualsevol rastre 
del combustible en tota la zona 
afectada.

L'Hospital de Mollet, el de re-
ferència a Palau-solità i Plega-
mans, manté estable el nombre 
d'ingressos per Covid-19 en la 
darrera setmana de setembre. 
A finals de setembre hi havia 7 
persones ingressades, tal com 
informa el centre en un comu-
nicat. 
 Malgrat aquestes bones no-
tícies, durant els darrers dies 

de mes s'ha hagut de lamentar 
una defunció a causa del virus. 
 Cal recordar que, gràcies 
a la millora de les dades epi-
demiològiques, l'Hospital de 
Mollet ha decidit ampliar les 
franges horàries de visites a les 
persones ateses d'hospitalitza-
ció. Ara es permet visita durant  
dues hores de matí i dues hores 
de tarda.

punts de la capital catalana no 
són representatius.

CONCLUSIONS GLOBALS.-  
En les seves conclusions glo-
bals, l'estudi apunta que en el 
període d’un any s’han produït 
una mitjana diària de 20.000 
moviments de sortida a l’Eix de 
la Riera de Caldes, dels quals 2 
de cada 10 sortides s’han efec-
tuat internament. En termes re-
latius, Sentmenat és el municipi 
que més població emet cap 
als altres municipis de l’àmbit 

territorial dins l’estructura de 
mobilitat del municipi (28,2%). 
Aquests fluxos es dirigeixen 
principalment a Palau i Caldes 
de Montbui. En contraposició, 
Santa Perpètua té el pes relatiu 
més baix de sortides cap a al-
tres nuclis de la Riera de Caldes 
(16,8%). En aquest cas, es pro-
dueix un repartiment dels des-
tins principals dels perpetuencs 
(dins de l’àmbit territorial), que 
es dirigeixen cap a la Llagosta, 
Palau i Polinyà.
 Les relacions entre municipis 

de l’àmbit territorial de la Riera, 
indiquen que tres municipis són 
receptors de persones resi-
dents al territori. Són els casos 
de Santa Perpètua de Mogoda, 
Palau-solità i Plegamans i Po-
linyà. La resta de municipis són 
emissors de població.
 En el mateix període, es 
comptabilitza una mitjana de 
22.156 entrades diàries a l’àm-
bit de la Riera de Caldes, de les 
quals gairebé 18.000 provenen 
de l’exterior. D’aquestes, més 
d’un terç es dirigeixen al nu-

cli de Santa Perpètua, mentre 
que un 17,8% ho fan a PsiPi un 
13,5% a Caldes de Montbui.
 El saldo entre les entrades i 
sortides externes a SPM, Pa-
lau, Polinyà i Sentmenat, indica 
que són localitats que reben 
més població que no pas la que 
emeten fora de l’àmbit de la 
Riera. Aquest fet, especialment 
en els primers casos, denota 
l’efecte d’atracció demogràfica 
que s’explica pel grau de des-
envolupament i el rol productiu 
d’aquests municipis.
 Pel que fa a la mobilitat ex-
terna, val a dir els fluxos més 
importants responen a un clar 
factor de proximitat geogràfi-
ca. La disposició de les vies de 
comunicació terrestres té una 
implicació rellevant en la direc-
cionalitat dels desplaçaments. 
Una bona interconnectivitat 
afavoreix la interrelació muni-
cipal, i en molts casos, n’és 
el motiu principal. La mobilitat 
externa, tant d’entrada com 
de sortida, pren protagonisme 
i major grau d’interacció entre 
les respectives localitats limítro-
fes de cada municipi de la Riera 
de Caldes. També s’observa un 
fort component de mobilitat in-
tracomarcal, sent l’àmbit de les 
comarques del Vallès, l’espai 
majoritari dels moviments -des 
de i cap- a la Riera de Caldes. 
No obstant, es produeix una in-
terrelació, tot i que amb fluxos 
força menors, amb les comar-
ques del Barcelonès, Osona i 
Moianès.
 La covid-19 ha tingut implica-
cions i ha generat canvis a tots 
els nivells, i evidentment també 
sobre la mobilitat. En aquest 
sentit, s’estima que la davallada 
de la mobilitat global de sortida 
del darrer mes (juny 2021) ha 
estat del 34,6% respecte els 
valors de referència de l’any 
2019; que en termes relatius es 
tradueix en prop de 10.000 sor-
tides menys des dels municipis 
de la Riera. En sentit invers, la 
pandèmia ha fet davallar la mo-
bilitat d’entrada global a la RdC 
en un 42,9%, una mitjana de 
16.500 entrades diàries menys 
que abans de la covid-19. La 
conjunció d’aquestes dades 
denota que la mobilitat encara 
no ha recuperat els nivells ante-
riors a la pandèmia.
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PsiP acollira una 
altra final de 
bàsquet en 
cadira de rodes
La pista nova del pavelló Ma-
ria Víctor serà escenari d'una 
nova final de bàsquet en cadi-
ra de rodes. Després de la final 
a quatre de la Copa Catalunya 
celebrada el 2019, el dissabte 9 
d'octubre, a les 18.00 es dispu-
tarà a Palau-solità i Plegamans 
la final de la Supercopa de Ca-
talunya.
 En aquest cas es tracta d'un 
enfrontament a partit únic entre 
el campió de la Lliga Catalana 
de Bàsquet amb cadira de ro-
des, el CEM L'Hospitalet, i el 
campió de la Copa Catalunya 
d'aquesta modalitat, el FC Bar-
celona.
 L'esdeveniment estat pactat 
per la regidoria d'Esports de 
l'Ajuntament amb la Federació 
Catalana d'Esports de Perso-
nes amb Discapacitat Física i 
compta amb la col·laboració de 
l'ACB Palau en l'organització. 
Per gaudir de la final només cal-
drà registrar-se en el moment 
d'accedir al pavelló.

L'HC Palau arranca 
defensant el títol de 
la Lliga Catalana

L'ACB Palau treballa per 
registrar nous equips

L'AC Palau prepara el 10è aniversari

El Generali HC Palau ha tornat 
ja a la competició. Després de 
l'aturada estival, l'equip triple 
campió de la temporada 20/21 
s'ha tornat a calçar els patins 
per defensar la seva hegemonia 
en l'hoquei patins femení. El pri-
mer repte de la temporada és 
la defensa del títol de campio-
nes de la Lliga Catalana, torneig 
que l'any passat es va celebrar 
per primer cop i que es va dis-
putar precisament al pavelló 
Maria Víctor.
 El format de la Lliga Catala-
na s'ha variat respecte al de 
la primera edició. Mentre l'any 
passat es va jugar en format de 
final four, aquest any s'ha or-
ganitzat en una lligueta a partit 
únic i dividida en dos grups. Hi 
participen els 10 equips cata-
lans de l'OKLligaF. Els primers 
classificats de cada grup dispu-
taran la final.
 El Generali HC Palau es va 
estrenar en la competició amb 
una victòria, però força ajusta-
da. Va ser dissabte, 25 de se-
tembre, al PsiP. El rival, el CHP 

Bigues i Riells, on aquest any 
militen diverses jugadores sor-
tides del planter palauenc, com 
ara Júlia Vilarrasa o Daniela 
Cañadó. El marcador va aca-
bar amb un ajustat 5-4, però 
té més mèrit del que sembla, ja 
que les locals tenien la baixa de 
sis jugadores que són amb la 
selecció espanyola per disputar 
el Campionat d'Europa.
 A més d'aquest rival, les 
groc-i-negres s'han d'enfrontar 
en el seu grup a l'Igualada CHP, 
el Girona CH i al CP Voltregà. La 
darrera jornada de les lliguetes 
es juga el 20 d'octubre, jornada 
en què l'HC Palau descansarà 
després d'haver jugat ja tots els 
seus enfrontaments. En cas de 
classificar-se per la final four, 
aquesta es jugarà el 23 i 24 
d'octubre a Santa Perpètua.

PRESENTACIÓ OFICIAL.-  Se- 
rà precisament el 20 d'aquest 
mes quan el club aprofitarà 
per fer la presentació oficial del 
primer equip. Aquell dimecres 
suposarà la posada de llarg 

Gairebé tots els equips de l'ACB 
Palau comencen a primers 
d'aquest mes la seva tempo-
rada. El bàsquet palauenc dis-
posa de nou alineacions, però 
és probable que en siguin més 
si prosperen les gestions de la 
directiva del club per crear nous 
equips. Segons Raül López, 
director general de l'entitat, en 
algunes categories "tenim més 
jugadors que els que permet la 
federació, i per això volem pro-
var d'ampliar alguna d'aques-
tes plantilles per poder inscriure 

nous equips a finals d'any". És 
per això que el club està fent 
una darrera crida per captar 
jugadors per aquesta tempo-
rada. López afegeix que s'està 
gestionant un tema que, en cas 
d'aconseguir-se, farà de l'ACB 
Palau un dels pocs clubs de la 
província que el tingui.
 L'ACB Palau va ser un dels 
clubs esportius que va partici-
par en els actes de commemo-
ració de l'11 de Setembre, amb 
l'ofrena floral a Rafael Casano-
va.

La crònica atlètica de setembre 
és definida per la presència dels 
corredors de l'Atlètic Club Palau 
en diferents curses. Diumenge 
19, Montse Garceso, presiden-
ta del club, va participar en la 
Mitja Marató Costa Maresme 
Calella. Garceso va baixar de 
les 2 hores, amb un crono d'1h 
56 min. La corredora va patir 
algun problema al voltant del 
kilòmetre 15, però així i tot va 
poder fer una bona marca.
 El mateix dia l'Òscar Durango 
(foto) va córrer a la 43a edició 
de la Cursa de la Mercè, uns 10 
quilòmetres pels carrers de Bar-
celona. El palauenc va fer tot el 
traçat de la cursa en 45 minuts, 
superant en 3 minuts la marca 
que va registrar en l'edició de 
l'any anterior.

 L'Antonio Moreno va sortir de 
la seva àrea de confort (proves 
de 5 km, en el que és un espe-
cialista) i va provar sort amb un 
trail de muntanya, la Cursa del 
Sot, a Monistrol de Calders. Es 
tracta d'un recorregut 12,5 km 
amb un desnivell important de 
470 metres. Moreno es va de-
fensar amb un gran temps, per 
sota de l'hora i mitja (11:12).
 Una competició un pèl més 
exigent és la que va comptar 
amb la presència d'Albert Ca-
llejero. Aquest membre del CA 
Palau va participar en el Triat-
ló Tritour Tossa de Mar que es 
va celebrar el dissabte 18 en 
aquesta localitat costanera. 
La cursa consisteix en la com-
binació de tres proves: córrer 
una distància de 9 quilòmetres; 

pedalejar en bici uns 40 més; i 
nedar en aigües obertes al mar 
una distància de 1200 metres. 
Callejero va superar la prova 
amb solvència.
 Aquesta és tan sols una part 
de l'activitat que despleguen 
els membres del CA Palau, que 
aquests dies està d'aniversari. 
Aquest any es compleix el desè 
aniversari de la creació del club, 
que té previst celebrar l'efe-
mèride amb una cursa comme-
morativa prevista pel 20 o 21 
de novembre. Mentrestant, per 
fer boca, el 12 de setembre un 
grup de socis van fer una ruta 
d'11 quilòmetres pels voltants 
del càmping Pasqualet. L'en-
trenament va culminar amb un 
àpat en les instal·lacions del 
mateix càmping.

d'una formació que presenta 
força novetats respecte a l'any 
passat, tant pel que fa a baixes, 
com pel que fa a noves incor-
poracions. La més destacada, 
sens dubte, la del seu entrena-
dor, Ivan Sanz, que substitueix 
a Ivo Jaquierz, que ha marxat a 
Portugal.
 El relleu a la banqueta va 
acompanyat de noves incorpo-
racions, però l'equip manté la 
columna vertebral amb les dues 

capitanes, Laura Puigdueta i 
Berta Busquets, la portera Lau-
ra Vicente i la pitxitxi Ainna Flo-
renza, sempre ben acompan-
yades per Carla Fontdegloria i 
Mariona Colomer.
 Superada la catalana, serà 
moment de preparar-se per de-
fensar el títol de campiones de 
l'OKLligaF, que arranca el seu 
calendari el 6 de novembre, jor-
nada en què les de PsiP reben 
a casa al Telecable HC.

La calderina Elna Francés, tercera 
d'Europa en patinatge artístic

Liam Arjona participa en 
l'Interclubs de Boxa Olímpic

La patinadora de Caldes Mont-
bui Elna Francès es va penjar la 
medalla de bronze en el Cam-
pionat d'Europa de Patinatge 
Artístic. La prova es va celebrar 
en la localitat italiana de Riccio-
ne (Itàlia), entre els dies 7 i 11 
de setembre. La calderina va 
competir en la categoria de ju-
venil. 
 La competició constava de 
dues actuacions, una curta i 

una llarga, i la puntuació s'ob-
tenia de la mitjana de les dues 
proves. Elna Francès va realit-
zar un primer exercici curt el dia 
10, obtenint la e millor puntua-
ció. L'endemà, amb el seu pro-
grama llarg, va aconseguir fer 
un disc impecable i va mantenir 
la 3a posició, aconseguint així el 
seu segon pòdium europeu.

Dissabte 18 de setembre va 
tenir lloc la 37 edició de l'In-
terclubs de Boxa Olímpic o 
Amateur, en les Instal·lacions 
del club Hop Hop. L'esdeveni-
ment es va celebrar a la loca-
litat d'Esplugues de Llobregat, 
organitzat per l'entrenador de 
boxa Vasile Surcica.
 Representant el club esportiu 
Palau Boxing i MMA, hi va parti-
cipar Liam Arjona Hammersley. 
Liam va realitzar dos combats, 
el primer contra un boxejador 

del club Zen Garraf i el següent 
contra un del Hop Hop Boxing 
d'Esplugues, en la categoria de 
pes de -67kg. En ambdós ca-
sos, va ser Arjona qui va portar 
el ritme en la major part dels dos 
combats, i el que va realitzar les 
combinacions mes clares.
 En aquest tipus d'esdeveni-
ments no hi ha jutges i es busca 
la preparació dels boxejadors 
per als propers campionats, per 
això no es dona campió a cap 
dels esportistes.
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La pandèmia dispara lesganes de Fancon
"La millor prova 
que el Fancon 
va ser un èxit és 

que els mateixos voluntaris van 
acabar el festival amb ganes 
que durés més", explica Juan 
Carlos Tinoco, un dels organit-
zadors de la Fira Internacional 
d'Oci Alternatiu que se celebra 
a Palau-solità i Plegamans. La 
que va tenir lloc els dies 3, 4 i 5 
de setembre va ser la VIII edició.
 Després de l'aturada força-
da de l'any passat, en la que 
només es va poder fer l'auto-
cine, hi havia el dubte de com 
respondria la gent, tant el públic 
com els expositors. I la respos-
ta no va poder ser més positiva. 
L'aforament limitat, imposat per 
la pandèmia, marcava una in-
cògnita de com aniria el flux de 
visitants. Però l'interrogant es 
va resoldre ràpidament. El ma-
teix divendres a la tarda ja es va 
registrar força afluència, i sense 
arribar a omplir el total permès, 
el flux d'aquell primer dia ja va 
deixar veure que la gent tenia 
moltes ganes de fira.

 Dissabte i diumenge es va 
haver de tancar l'accés en al-
guns moments a causa del to-
pall d'aforament, i en cap mo-
ment del dia es va baixar del 
50% d'ocupació.
 Tinoco apunta també a la sa-
tisfacció dels professionals del 
sector com un altre símptoma 
de la salut d'aquesta fira. "Les 
marques i els expositors han 
quedat molt contents, hi ha 
hagut moltes vendes, fins i tot 
més que en altres anys", co-
menta aquest representant de 
l'organització. Aquest fet con-
firma el que molts indicadors ja 
apuntaven, que el confinament i 
la pandèmia ha reforçat el mer-
cat del joc i en especial el dels 
jocs de taula.
 "Hem fet quasi ple en el nom-
bre d'inscripcions a les activi-
tats programades", confirma 
Tinoco, "teníem 1.200 places 
en diferents espais i vam acon-
seguir 1.160 inscripcions, i amb 
presència confirmada, que és el 
més important". L'exemple més 
clar és el de l'escape room que 
es feia a l'Escorxador. Es van 
fer 12 passes i els 12 van penjar 

La VIII edició de la Fira Internacio-
nal de l'Oci Alternatiu que se celebra 
a PsiP es va tancar amb un èxit de 
públic i de negoci. Visitants i expo-
sitors van sortir força contents del 
pavelló Maria Víctor tot i haver-se 
desenvolupat encara amb fortes res-
triccions d'aforament. Les ganes de 
Fancon confirmen que la pandèmia 
ha disparat el sector del joc.

el cartell de Complert!
 Les dues apostes d'aquest 
any van ser el joc de miniatures, 
el conegut com a Warhammer, 
i el món del podcast. El pave-
lló vell es va convertir durant 
tres dies en un autèntic camp 
de batalla. La pista on habi-
tualment se sent el fregar dels 
patins i els cops d'estic estava 
ocupada per mig centenar de 
taules. I damunt de cada taula, 
un món on lliurar una batalla. 
28 equips es van enfrontar en 
partides de 3 hores de durada 
on l'atzar i l'estratègia definien 
qui passava a la següent ron-
da. Cintes mètriques, daus de 
mil formes i colors, llibres d'ins-
truccions, cartes màgiques 
i encanteris secrets van ser 
l'atretzo d'aquest campionat de 
Warhammer, que pel que es va 
poder llegir a les xarxes socials 
dels més entesos, va deixar 
molt bones sensacions a tots 
els participants.
 El mateix va passar amb la 
segona aposta d'aquesta edi-
ció, el món del podcast. L'es-
cenari, en aquest cas, va ser la 
sala polivalent. Allà es va des-
envolupar un mini congrés de-
dicat a aquesta pràctica edito-
rial. Experts i professionals del 
món de la publicació àudio-di-
gital van impartir conferències 
i lliçons magistrals sobre com 
crear, editar i monetitzar un 
podcast. Les sessions van ser 
també molt ben aprofitades pel 
públic de la fira, que va omplir 

gairebé tot l'aforament disponi-
ble a la sala Polivalent, espai on 
es feia aquest vessant del FAN-
CON.
 No va faltar tampoc l'autoci-
ne, una cita ja clàssica d'aques-
ta convenció. Aquest cop la pe-
l·lícula seleccionada pel mateix 
públic a través de les xarxes 
socials va ser El escuadron sui-
cida. Com és habitual, aquesta 
activitat va esgotar les places 
en pocs dies.
 La força d'aquesta fira es va 
respirar durant els tres dies. 
Malgrat tenir aforament limitat, 
l'ambient tant dins com fora 
dels pavellons era extraordinari. 
Gent disfressada de personat-
ges mítics del còmic i del cine-
ma fantàstic, jocs de taula des-
plegats sobre tapetes vermells, 
famílies passejant i remenant 
entre expositors a la recerca 
del joc perdut, aprenents de 
Luke Skywalker brandant espa-
ses làser, tot convidava a pas-
sar-s'ho bé.
 "L'any vinent volem recuperar 
l'àrea dels videojocs i l'espai de 
recreació històrica, que és una 
de les coses que la gent dema-
na molt", apunta Tinoco. "Espe-
rem que si les coses vam bé pel 
que fa a pandèmia poder fer un 
festival sense restriccions", il·lu-
sionat amb la pròxima edició. I 
no n'hi ha per menys, perquè 
el Fancon és probablement la 
convocatòria no esportiva més 
important del calendari d'esde-
veniments palauenc.

PEP PUIG
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El 13 de desembre 
comença la recollida 
porta a porta
Vine a informar-te i a recollir el kit 
del porta a porta (cubells*, cubell airejat, 
bosses compostables, imant i targeta)

Organitza: 

www.residusvalles.cat

Amb el suport de:

*Si tens assignats uns contenidors comunitaris, se t’entregarà el cubell 
airejat, bosses compostables, imant i targeta que obre els contenidors.

Del 16 d’octubre a l’11 de desembre

Punts 
d’informació 
i recollida 
de kits

Organitza: 

www.residusvalles.cat

De dilluns a 
divendres d’11h a 
14h i de 16h a 20h
APARCAMENT 
DEL PAVELLÓ
(PG. DE LA 
CARRERADA)

Amb el suport de:

Dissabtes d’11h a 14h 
i de 16h a 20h 
16 d’octubre 
APARCAMENT DEL 
PAVELLÓ

23 d’octubre 
ESCOLA CAN 
CLADELLAS

30 d’octubre 
CASTELL DE 
PLEGAMANS

6 de novembre 
ESCOLA PALAU

13 de novembre 
INSTITUT CAN 
PERIQUET

20 de novembre 
MASIA DE CAN 
FALGUERA

27 de novembre 
MASIA DE CAN 
CORTÈS

4 de desembre 
APARCAMENT DEL 
PAVELLÓ

11 de desembre 
APARCAMENT DEL 
PAVELLÓ

13 de novembre 
INSTITUT CAN 
PERIQUET

20 de novembre 
MASIA DE CAN 
FALGUERA

27 de novembre 
MASIA DE CAN 
CORTÈS

4 de desembre 
APARCAMENT DEL 
PAVELLÓ

11 de desembre 
APARCAMENT DEL 
PAVELLÓ

Si vols més 
informació, vine 
a les sessions 
informatives

De 19h a 20h

18 d'octubre
ESCOLA CAN 
CLADELLAS

8 de novembre
ESCOLA PALAU

22 de novembre
MASIA DE CAN 
FALGUERA

8 de novembre
ESCOLA PALAU

22 de novembre
MASIA DE CAN 
FALGUERA

PER RECOLLIR 

EL KIT, HAS DE 

PORTAR LA CARTA 

QUE HAS REBUT

Diumenges 
tancat.
Diumenges 
tancat.

29 de novembre
SALA 
POLIVALENT

29 de novembre
SALA 
POLIVALENT
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Residencial Palau 
Residència Geriàtrica 
 

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 diem adeu a l’estiu 
 

Ja estan aquí les tempestes de final d’estiu i amb elles marxa la xafogor i comencen a 
baixar les temperatures. A Residencial Palau ja ens hem preparat per donar la benvinguda a 
la tardor. 

Costa habituar-se als 
canvis d'estació. Les 
hores de llum, els 
colors, la calor o el 
fred ... afecta al nostre 
estat físic i anímic. Per 
això, és necessari que 
ens preparem pels 
canvis, dies més curts, 
menys llum, 
temperatures baixant i 
l'hivern a punt 
d’arribar. Per això, a 
Residencial Palau 
dissenyem les nostres 
activitats per 
preparar-nos física i 
mentalment per la 
nova estació. És veritat que aquest any 
tenim el coronavirus, però no és excusa 
per no mantenir-nos actius. 

Després d'un estiu calorós, de fet, és molt 
enriquidor sentir l'aire fresc de tardor. A 
el mateix temps, veure com la pluja 
comença a formar part del paisatge en 

molts dels nostres dies i 
com les fulles canvien 
de color, és tot un 
esdeveniment. 

En aquesta època de 
l'any cal prendre certes 
precaucions. Sobretot 
les persones grans, ja 
que amb la tardor 
arriba el fred i és 
important armar-se de 
defenses per reforçar la 
salut i acostumar-se a 
el fred i de la falta de 
llum solar. Sense 
oblidar-nos, és clar, les 
mesures de precaució 

corresponents per evitar contagiar-se de 
l'COVID-19. 

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

ActuAlitAt ResidenciAl PAlAu

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

PU B L IC ITAT PER  PA R AU LE S

 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 

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 propio, 
se ofrece para el cuidado de personas 
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.
CHICA de 27 años, con experiencia en 
cuidado de niños y adultos. Puntual, ho-
nesta y respondable. Tambien para tareas 
de limpieza. Jessy. 642 850 378
ESTUDIANT universitària de Pedagogia, 
molt responsable, s'ofereix per cuidar i 
fer classes de reforç escolar, a infants de 
primària i d'ESO. Horari: tardes i durant 
l'estiu.  640 230 290 Mireia
BUSCO faena cuidando personas mayo-
res, de lunes a viernes , por horas o todo 
el dia. Susana. 671 782 690
S'OFEREIX senyora per cosir a mà i a 
màquina. Assumpció. 938 648 172
SRA CON EXPERIENCIA se ofrece el 
cuidado de personas mayores o tareas de 
limpieza. Disponibilidad de horario. Sonia. 
697 966 632
JOVEN RESPONSABLE se ofrece para 
cualquier tipo de tarea, mozo de almacén, 
camarero, jardineria... 643 822 960 Omar.
JOVEN TRABAJADORA y responsable 
se ofrece para cualquier tipo de trabajo.  
640 292 558 Andrea. 

CHICA RESPONSABLE con experien-
cias se ofrece para trabajar y poder pa-
garse los estudiosy ayudar a sus padres. 
672 407 274 Yara.
ME OFREZCO como empleada de hogar 
y canguro. Tengo experiència. Laura. 653 
681 250
BUSCO FEINA de xofer particular. Per-
mis B. Manuel. 662 201 928
SOY UNA MUJER uresponsable y pun-
tual. Busco faena de limpieza, cuidadora 
de niños o adultos, de lunes a viernes. 
Ami. 654 841 198
SEÑORA se ofrece para el cuidado a per-
sonas mayores, con experiencia. Contac-
tar con Margarita 671 197 269 
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent 
gran. Experiencia i disponibilitat. 666 886 
979 Bene. 
ESTUDIANT universitari de filologia an-
glesa i catalana per a fer classes de re-
pàs de totes les assignatures de primària, 
ESO i Batxillerat. 638 655 597 Aleix.
ESTUDIANTE de pedagogía para cuidar 
niños, recoger de la escuela y dar clases 
de repaso hasta la ESO y Bachillerato de 
letras. Paula 603 456 082
BUSCO trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores y también las tardes de 
lunes a viernes. Rebeca. 652 327 631
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AQ U E S TA  R E V I S TA  É S  P O S I B L E  G R ÀC I E S  A L S 
S EG Ü E N T S  CO M E R ÇO S ,  N EG O C I S  I  E N T I TAT S

EL  D I R EC TOR I EL  D IR EC TOR I

Farnés advocats

IurIsbarna  
torra argemI 
Jaume olIveras I malla

aJuntament de PsIP

JordI Payola - arquItectura

duran - molIns

tallers mateu vIla,  sl
auto taller taher

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

caldes Parquet

lar

assocIacIó de comercIants

club tenIs santa magdalena

bosa

magIc naIls

naturhouse

nua

ruIsan assessors

assesorIa gestorIa Palau s.l
gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Francesc saPes banus

Palau assessors

ImmobIlIarIa Farnes

JuanI baeza

FInques Palau

selmy

Psc Palau 
erc
bar l'esbarJo

avuI cuInem nosaltres

can boada

aten Palau

centre FIsIoteraPIa Palau

centre PodològIc solIta

clInIca dental valloc

roque lucas sanchez

menJa sa

entrenament Personal

resIdencIal Palau

centro odontologIc Palau

dental duarte

74 _ bugaderI autoserveI

e. arbo clImatIzacIones

guber catalunya serveIs

gIPPsa InFormatIca

electrIcItat masó

eco-eFFIcIent

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

taxI - x. caParrós

trans-radIo taxIs

taxI Palau - J.m aguIlar

etnna shoP

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments

Arquitectes

Asegurances

Automòvil

Construcció

Decoració

Entitats

Esports

Estètica

Gestories

Immobiliàries

Moda

Partits polítics

Restauració

Salut

Serveis tècnics

Taxis

Venda online

Veterinaris

1
17
13
13
42
17
17
21
29
29
29
48
3
48
48
33
29
1
3
3
3
17
17
17
13
13
17
1
3
17

10
8
14
23
23
23
13
13
13
13
13
23
29
44
48
48
13
21
21
21
21
27
29
29
29
23
23
23
7
13

FEM  P O B L E ,  CO MPR EM  A L  P O B L E

Farmàcies de guàrdia - OctubreAquest mes no  et perdis...

La xifra del mes

EMERGÈNCIES
POLICIA LOCAL
AJUNTAMENT, OFICINES
ASSISTENT SOCIAL
CAN CORTÈS
CAP. Ambulatori
CEIP CAN CLADELLAS
CEIP CAN PERIQUET 
CEIP FOLCH I TORRES
CEIP PALAU
IES (Ramon Casas i Carbó)
ESCOLA BRESSOL EL SOL
ESCOLA BRESSOL PATUFET  
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA  MARINADA
DEIXALLERIA MUNICIPAL 
JUTJAT DE PAU

112
938 649 696

938 648 056
938 643 012
938 644 177
938 649 898
938 644 710
938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
938 648 853

938  643 789
938 645 663

Telèfons d'interès

Les xarxes oficials de 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 següent 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/Secre-
tari Gil, 21 - 938 649 680 | Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046

674 74 06 00

Notificar 
incidències 

a la via pública

al Whatsapp

• Descriu la incidència
• Fes una foto
• Envia la ubicació

Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip

Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans

Aquest és el nombre d'es-
pais públics, carrers, parcs 
o places que té Palau-solità 
i Plegamans amb nom de 
dona. Fa dos anys només 
n'hi havia 3.

10

CINE
LES DUES NITS D'AHIR
Dissabte, 16, a les 19.00, segon 
títol que el Cicle Gaudí porta al 
teatre de la Vila. El film va ser 
nominat als Premis Gaudí en la 
categoria de millor pel·lícula.

ESPORTS
PRESENTACIÓ DE L'HC PALAU

Dimecres, 20, es presentarà 
oficialment el primer equip de 

l'OKLligaF del Generali HC 
Palau. Les actuals campiones 

d'Europa presenten una alinea-
ció amb novetats.

TEATRE
LES DONES SÀVIES
Divendres, 22, la companyia 
El Maldà, porta al Teatre de la 
Vila (20.00h) aquest clàssic de 
Moliere. 

ESPORTS
CURSA SOLIDÀRIA MTB 
Diumenge, 31, tindrà lloc la trobada ciclista en favor de la 
investigació de la PKU i altres trastorns metabòlics.
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes lacades | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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!


