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D'ENTR A DA

AQUEST MES DESTAQUEM...

3, 2, 1... precampanya

EDITORIAL

Recordatori a tots els lectors: si no hi ha 
cap daltabaix, el diumenge, 28 de maig 
del 2023, hi haurà eleccions municipals 
a Palau-solità i Plegamans. Ve al cas fer 
memòria de la data perquè els qui la 
tenen molt present, és a dir, els partits 
polítics, han començat ja el seu particu-
lar compte enrere. Senyores i senyors, 
entrem en precampanya electoral.
 Encara que sembli mentida, quan falta 
un any (i en un any es poden fer moltes 
coses) algunes forces ja han començat 
a estirar la corda electoral. Ja hem vist 
les primeres carpes en mercats i fins i 
tot el primer míting. Alguns candidats 
ja estan confirmats, altres no tant, però 
gairebé, i els més endarrerits comencen 
a moure fitxes per veure quina foto hau-
ran de penjar dels fanals quan arribi el 
moment.
 Així doncs, estem tots advertits. A 
partir d'ara farem bé en interpretar els 
missatges, les intervencions, els discur-
sos i les publicitats en clau electoralista. 
Uns i altres defensaran la feina feta, ca-
dascú la seva, és clar. I uns i altres, això 
ja és més trist, miraran de desprestigiar 
al rival (no hauria de caldre). Ja que no 
tindrem més remei que assistir a aquest 
estira-i-arronsa fins a saber qui s'em-
porta la vara el 28-M, seria bonic que els 
missatges fossin sempre constructius i 
en positiu.
 Ah, i mentrestant que no s'oblidin del 
dia a dia, que és el que ens interessa a 
tots.
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PU B L IC ITAT

REDUCCIÓ DE CONTORN EN 
CUIXES, MALUC I CINTURA

ELEVACIÓ DE GLUTIS
MILLORA DE L’ASPECTE DE LA PELL
ALLEUJAMENT DE LA SENSACIÓ 

DE PESADESA A LES CAMES
DESAPARICIÓ DE LA PELL DE 

TARONJA

C/ CoMerÇ, 8 - PalaU-soliTÀ i PleGaMaNs - 93 010 18 92 / 625 906 726
Nutricionista titulada / nua.estetica@gmail.com

N U A
N Ú r i a  M a Ñ a s
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

Sistema intens 
de massatge 

físio-actiu

PREPARAT PER L’ESTIU!! 

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

93 864 55 51
696 22 92 80

CAMÍ REIAL, 106 08184

EXPERTS EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Casa en La Pineda. 160m2 en 
parcela de 400 m2, 3 hb, 3b 
Barbacoa. 429.000€ 

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

Tipo masia, en el centro, con 
jardín. 140 m2. 3 hab, 2 b. 
Buen estado. 389.000€ 

CASA CASA CASA

En el centro de Palau. 135 m2. 
4 hb, 2 b, sala polivalente, 
terraza de 60 m,   290.000€ 

La Sagrera,  3 vientos. 280 m2, 
4 hb, 3 b. Terraza con vistas. 
Jardin de 300m2  389.000€ 

Oportunidad, 250 m2. 4hb 
3b Con garaje. Buen estado. 
389.000€ 

DUPLEX CASA CASA

Piso con piscina, barbacoa y 
traster. Reformado. 65 m2, 2h  
175.000€ 

Parcela de 870 m2, en Can 
Rovira, soleada y bien situada. 
95.000€ 

Preciosa casa en Palau centro. 
140m2. 4 hb dobles, 2b, Jardín 
convistas. 350.000€ 

PISO TERRENO CASA

A Palau, zona Can Maiol. 3 h, 
2b. Parking i trastero. Amplio 
comedor.  215.000€ 

ALTO STANDING. Casa en Can 
Falguera. 402 m2, 670 m2 de 
parcela. 489.000€ 

En Can Falguera. Ideal 2 fami-
las.  2 com y 2 cocin  260 m2. 
550 m2 terreno.  369.000€ 

CASA

En Can Falguera. Venta sobre plano. 
Acabados a escoger. Entrega en 12 
meses. 400 m2 parcela.  428.000€ 

En Can Falguera. Venta sobre plano. 
Acabados a escoger. Entrega en 12 
meses. 400 m2 parcela.  380.000€ 

CASA CASA

PIS0 CASA

QUANT VAL LA TEVA PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE 

TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

93 864 46 722v[Al costat parada Can Cortés]

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

A p r é n  a  d e s e n v o l u p a r  l a  t e v a  c r e a t i v i t a t  i  l a  t e v a  t è c n i c a . 
E s p a i  p e t i t ,  a m b i e n t  p r o p e r,  a t e n c i ó  m o l t  p e r s o n a l i t z a d a .

N o  r e q u e r e i x  e x p e r i è n c i a .  A p r e n s  m e n t r e  t ’ h o  p a s s a s  b é ! !
V i n e  a  u n a  c l a s s e  d e  p r o v a ,  t ’ a g r a d a r à ! !

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

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

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles
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Lloc i data de neixa-
ment: Palau-solità i 
Plegamans, 15/04/1974
Estudis: Administratius.
Professió: Admnistratiu.
Aficions: Fútbol, bàs-
quet, el hoquei i l'esport 
en general.
Un llibre: El llibre roig, 
de Jordi Pujol. 
Una pel·lícula: El club de 
los poetas muertos
Una sèrie: The good 
doctor.
Quina música li agrada: 
Tota, però en especial el 
pop rock català.

--Com van sorgir 
la idea de crear 
un grup de dimo-
nis a Palau?

--Va sorgir d'un grup de gent 
que formàvem part de la co-
missió de festes que hi havia 
en aquella època, on em vaig 
trobar amb Josep Viaplana, el 
Rafael Nualart. Juntament amb 
el Marc Suriac, que llavors era 
el tècnic de festes, vam co-
mençar a parlar que a Palau 
no hi havia castellers, ni bas-
toners, ni diables. Cada any 
l'Ajuntament pagava una colla 
perquè vingués a fer el corre-
foc i vam pensar que podríem 
fer-ho nosaltres. Ens vam tirar 
la manta al cap i fins aquí.
--Així n’és membre funda-
dor
--Sí.
--Com van ser aquells ini-
cis?
--Ens vam posar en contacte 
amb els diables de Caldes i els 
de Parets. Vam trobar una gent 
de faula que ens van ajudar 
moltíssim. Ens vam posar en 
contacte amb la federació ca-
talana de Diables i allà ens van 
explicar el que calia fer. El més 
important era que s'havia de 
fer un curs per aprendre tota 
la normativa, el que es coneix 
com a RGCRE (Responsables 
de Grups de Consumidors Re-
coneguts com a Experts) i CRE 

(Consumidors Reconeguts 
com a Experts), que l'imparteix 
la Generalitat. A PsiP els dos 
primers que van tenir el RG-
CRE van ser l'Esteve Rabadan 
i el Marc Cuello.
 --Aquest mes l'han tornat a 
reelegir president, que fa un 
president de dimonis?
--Moltes coses. Ser president 
vol dir que ets el contacte amb 
totes les colles, ets el contacte 
amb la federació de diables. 
També estem a l'agrupació del 
bestiari. Que el que vol dir és 
que pagues per tenir una sèrie 
d'avantatges a l'hora de fer les 
assegurances, que és una de 
les coses més importants que 
cal garantir en una colla de dia-
bles. Cal una assegurança de 
responsabilitat civil de la colla, 
una altra de la bèstia i nosaltres 
en fem una altra que és la de 
personal de la colla.
--Juguen amb foc, fan for-
mació?
--Si ets tabaler no fem cap for-
mació perquè és tocar el tim-
bal i prou. A qui vol ser diable 
sí que li fem formació, li fem el 
curs de CRE, que l'imparteixen 
els membres de la colla que 
tenen el títol de RGCRE, que 
som varis.
--Com estan organitzats?
--Estem dividits en especiali-
tats. Malabars i bufadors per 
un cantó, els de la bèstia per 
un altre, els diables d'un altre 

i els tabalers un altre. Però a 
la darrera assemblea es va 
decidir que aquesta divisió la 
deixarem de banda i que ara 
tots som de tot. Què ha pas-
sat? Que hem estat dos anys 
parats i ara costa molt tirar de 
la gent, així que quan fem una 
sortida farem una crida i que 
vingui tothom que pugui.
--Quants deixebles hi ha ac-
tualment?
--Ara devem ser uns 150, que 
no està gens malament, però 
el que voldríem és que la gent 
col·laborés més. Costa que 
la gent es mobilitzi, tret de la 
festa major, que allà participa 
tothom.
--Participen en  les festes 
d'altres pobles?
--A Polinyà, per exemple, no 
tenen diables i ens paguen 
perquè els fem el Correfoc, 
com a Bimbodí, a Tarragona, 
on també hi hem anat cremar.
Abans ho fèiem més, però ara 
entre el que ja fem a PsiP i amb 
els intercanvis ja en tenim prou.
--Què ho fa que el Correfoc 
és una de les coses més se-
guides per la gent?
--És l'adrenalina, és brutal. La 
gent quan ho prova al·lucina. 
No fa gaire vam fer una forma-
ció i una senyora es va posar a 
sota del foc i va xalar. Ara que 
estem preparant el tema del 
Guirigall ja em va dir que ella es 
volia apuntar a cremar.

Els dimonis palauencs estan d'aniversari. Ara fa 10 
anys un grup de palauencs on ja hi havia el Vicenç va 
decidir que PsiP no podia dependre del foc d'altres. 
Així van néixer els Deixebles del Dimoni de la Pedra 
Llarga. Avui les festes del poble tenen foc per anys.

L'ENTR E V IS TA

VICENÇ GRAU PRESIDENT DELS DEIXEBLES DEL DIMONI DE LA PEDRA LLARGA

"Quan et fiques sota 
el foc és brutal"

PEP PUIG
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L'ENTR E V IS TA

--I a la gent a qui no agrada 
gents el tema del foc i dels 
petards, que espanten els 
animals i que són perillo-
sos, que els diu.
--Tenen la seva raó, està més 
clar que l'aigua. El que passa 
és que hi ha maneres d'alleu-
gerir-ho, de relaxar l'animal. Al 
cap i a la fi, això és una tradi-
ció, dura només una estona, sí 
que emprenya, però no ens ho 
podem carregar tot.
--Han tingut algun ensurt 
gros?
--Toquem fusta però no. Sí que 
hem vist alguns casos que fan 
pensar, com a Sant Fruitós de 
Bages, on vam conèixer un noi 
que anava en cadira de rodes 
perquè li va explotar el carro de 
la pirotècnia.
--Quin tipus de petards uti-
litzen? 
--Nosaltres procurem no pas-
sar mai dels 50 quilos de pól-
vora. Nosaltres, per exemple, 

per fer un recorregut important 
comprem mil carretilles, que 
són uns 5 quilos de pólvora. 
Les carretilles són aquells tubs 
de cartó que llancen foc i en 
acabar peten. També utilitzem 
sortidors, que el que fan és tirar 
espurnes totes rectes amunt 
i al final tenen un tro més po-
tent. Nosaltres tot el que fem 
servir passa tots els certificats 
de la Unió Europea, no podem 
comprar directament a la Xina.
--Parlem de la fera. Quan va 
néixer l’Abraxas?
--L'Abraxas va néixer a partir 
de la idea de fer el Guirigall. 
Anava bé per la representació 
i nosaltres com a colla també 
volíem una fera, així que vam 
apostar per fer un gall. Vam 
de demanar assessorament a 
la gent de Caldes, on tenen el 
lleó, Godra. En el mercat hi ha 
diversos constructors, un és el 
Ramon Sarandaca i una altra 
és la Dolors Sans. Nosaltres 

vam optar per la Dolors, que 
és més idealista, més il·lumi-
nada. I crec que no ens vam 
equivocar, perquè a l'hora que 
et convidin a fer sortides, si 
la gent sap que la teva bèstia 
l'ha fet la Dolors Sans, ja tens 
un plus. Però bé, ara tindrem 
també dos exemples fets pel 
Sarandaca, perquè en el Guiri-
gall es presentaran dos pollets, 
que han estat fets pel Ramon. 
Ha estat una decisió merament 
econòmica. Amb els preus de 
la Dolors només podíem fer 
un pollet i amb en Sarandaca 
n'hem fet dos.
--Com es va dissenyar la in-
dumentària?
--Quan vam començar no te-
níem res. Però la llavors regido-
ra de cultura, Carme Sanz, ens 
va aconseguir una empresa de 
Tarragona que ens va pagar els 
primers vestits. I així vam po-
der cremar per la festa major 
del 2012. El que passa que 

aquell material va aguantar 4 o 
5 anys, però es va començar 
a desgastar massa. Llavors 
vam decidir fer una remodela-
ció, amb grocs i vermells, i ens 
ho van fer unes noies de Palau 
que es dedicaven a fer vestits 
de núvia. La mala sorpresa va 
ser que l'any passat hi vam 
contactar perquè volíem fer 
alguna cosa més, però ja no 
treballaven, la pandèmia les 
havia obligat a tancar. La indu-
mentària és de l'entitat. A cada 
sortida es reparteixen les casa-
ques, que en acabar es tornen.
--Quin pressupost tenen els 
Deixebles?
--Nosaltres tenim un pressu-
post guapo. Tenim una sub-
venció de l'Ajuntament, que 
cada cop ens ho posa més 
complicat per demanar sub-
vencions. Hem de pensar que 
a més del foc, com a entitat 
participem en moltes activi-
tats del poble, la castanyada, 
el rom cremat, la carrossa de 
Reis amb el carbó... En total 
tenim aquest any un pressu-
post de 27.000 euros, que 
surt de les subvencions i de les 
quotes dels socis i d'algunes 
de les activitats que fem.
--Que es paga per ser 
deixeble?
--Un soci actiu paga 10 eu-
ros a l'any, i després tenim els 
col·laboradors, que no cremen 
ni fan activitat, però que con-
tribueixen amb 5 euros l'any. 
Qui vulgui ser soci només cal 
que es posi en contacte amb 
nosaltres a través de les xarxes 
socials i en parlem.
--Quins són els actes pre-
vistos per celebrar aquests 
10 anys?
--Hem començat amb el bes-
tiari del mercat medieval i ara 
també preparem una exposi-
ció fotogràfica que la farem, si 
podem a Can Cortès, i volem 
que hi sigui l'Abraxas, que es 
puguin veure els vestits d'ara i 
d'abans, que es vegin els es-
tris que fem servir. A la Festa 
Major hi hauran algunes sor-
preses Una és que recuperem 
els Versots, que els vam fer el 
2012 i el 2013, però que per 
una qüestió política vam deixar 
de fer-ho. I també hi haurà una 
sorpresa el dissabte de Festa 
Major.
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OPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

"Els nostres avis" és una categoria molt general, 
"passar una guerra" també ho és. Però es pot 
afirmar de manera general que els nostres avis 
van passar una guerra. A uns els va anar ma-
lament, a d'altres, molt pitjor. Són aquests, els 
que van viure calamitats més grans, els que mai, 
mai, en varen parlar. Els que no explicaven ni una 
batalleta, ni els vam sentir dir una mala paraula 
sobre el dictador que es va alçar i els va subjugar 
40 anys més.
 Els que van viure les atrocitats més sagnants 
els hem conegut muts, estàtics. Així van quedar 
de joves i així han mort de vells.
 Companys esbudellats per les granades, ma-
res i germanes esventrades per les baionetes, 
barris esbotzats per les bombes. El bramar dels 
obusos, la ferum de carn cremada, el xisclar dels 
nens. Per poder viure amb aquestes motxilles a 
l'esquena es van haver de construir ells matei-
xos, de pressa o poc a poc, una closca al voltant 
de l'ànima, una estructura pètria, impermeable, 
sense esquerdes, que els va permetre arribar a 
vells mentre no els fallés la salut.
 Des de fora, aquesta closca no es percep, 
veiem a través d'ella un avi o una àvia difuminat, 
poc empàtic, que no plora ni somriu, a qui les 
desgràcies sembla que no l'afectin. Ens pot sem-
blar que és el seu caràcter, que sempre ha estat 
així, però  no, de jove era xerraire i petoner. És la 

punyetera closca que li bloqueja les tristors per 
sobreviure, la que també l'impossibilita les ale-
gries. Aquesta última circumstància és l'alt preu 
que han pagat per passar els dies i empènyer 
els anys sense que l'ànima se'ls trenqués en mil 
bocins.
 M'imagino els milions de crostes que s'estan 
formant a Ucraïna i a les altres guerres, existents, 
encara que amagades. Imagino els llargs anys 
dels joves d'avui fins que siguin vells i s'asseguin, 
d'esma, damunt la falda els seus néts propers i 
llunyaníssims.
 Amb molta menys intensitat, molta menys, 
aquests últims anys tots hem patit tan individual-
ment com col·lectiva una sèrie de penalitats en 
diferents àmbits i graus, feu repàs i ja em direu. 
De moment no crec que estiguem fent closca, 
però sí un lleuger tel que ens vol protegir, allun-
yant-nos de l'entorn, de la gent que estimem. De 
les penes, però també de les alegries.
 Estiguem molt atents i anem esquinçant 
aquests tels propis i aliens abans no es facin més 
forts. Caldrà que ho fem amb determinació. Fem-
ho però, sense que es noti, d'altra manera el tel 
pot fer-se més resistent. Ho farem amb sentides 
abraçades, somriures sincers, fraternals aten-
cions. Arraconem la supervivència obrint-nos a la 
Vida.

Silvestre Entredàlies

Col·lectiu integrat per Jordi Bolao, Mònica Vela, Norbert Froufe i Alfons Parés entre d'altres. 
(Finestra oberta, RadioPalau 91,7 FM, dimarts, 20.00)

Closques i tels

FINESTRA OBERTA DELS LECTORS

HOMENATGE
En record de Llorenç Expósito 
Font, que ens va deixar el 27 

de d’abril del 2022. Parlem de 
tu, company Llorenç...

“Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com

ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te, de les teves
coses parlem i també dels teus gustos,

del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties,

de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostra

que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te, a poc a poc seràs

un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.”

Miquel Martí i Pol.
Que la terra et sigui lleu, amic. 

Et recordarem.
 

Alfons Navarro Avendaño

PRESUMPTA 
DISCRIMINACIÓ

La meva filla és mare mono-
parental d’un infant preciós 
que gaudeix de bona salut i 

presenta un creixement perso-
nal i desenvolupament cognitiu 

completament normal.

Però... quina sorpresa! La 
meva filla va anar a fer la pre-
inscripció a P3 pel curs vinent 

a  l’escola on ella i l’avi de la 
criatura, traspassat fa uns 

mesos, desitjaven. Tot anava 
bé fins que la meva filla, molt 
honestament, va comentar el 

petit problema motriu que té el 
nostre infant des del naixe-

ment. Aleshores, tot van ser 
pegues: que potser millor que 
repetís P2 a EEBB, que no se 
sabia si tindrien subvenció per 

atendre’l, que esclar, però..., 
en definitiva, poca claredat  o 

potser poca sensibilitat? 
 La directora es va compro-
metre a trucar la meva filla  en 
breu. Això passava el mes de 

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.
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març, encara no l’ha trucat.

Atesa la situació, jo, mare 
de la meva filla i àvia de la 
criatura, vaig sol·licitar una 

entrevista amb la directora de 
l’escola que se’m va concedir 

a principis de maig, després 
de repetits intents i d’inte-

rrogatoris respecte del motiu  
per el qual sol·licitava la visita. 
Finalment se’m va concedir i 

quina va ser la meva sorpresa 
quan la directora mateixa em 
va dir que no en sabia res de 

l’infant, que en desconeixia 
el tema i va negar tot el que  
li havia dit a la meva filla en 

l’entrevista del mes de març  
que, per cert, encara esperem 
que  li concertin la visita a que 

es va comprometre.

Com a mare i com a àvia, vaig 
sentir una profunda ferida al 

cor. Era possible tanta hipo-
cresia? Així, la directora va 

prendre nota de la situació i 
em va dir que en breu em tru-
caria. No he rebut cap comu-

nicat ni s’ha posat en contacte 
amb nosaltres, malgrat que 

va afirmar que l’infant té plaça 
reservada fins el setembre. A 

hores d’ara, res de res.
És inevitable preguntar-se si 
l’escola, amb tota l’aurèola 

que sembla tenir, no és més 
que una escola que presump-
tament selecciona l’alumnat i 

discrimina segons les ne-
cessitats que presenten els 

futurs alumnes. Si és així, seria 
molt lleig i més encara tenint 
en compte que, públiques o 
concertades, les escoles es 
nodreixen amb diner públic.

Marta Codina 
Capdevila

Fa ja molts anys, Rafel Brau li va dir al meu pare: "Em podria llogar l'an-
tic local de la Telefònica de Palau" (que estava al costat de la ferreteria 
Estrada). El meu pare li va dir, "no li llogo, li deixo gratis si comparteix 
el negoci amb el meu fill". Aquell esperit comerciant de tota la vida, des 
que repartia carbó i llenya per Palau fins que va obrir la primera botiga 
d'electrodomèstics de l'Avinguda Catalunya, va posar la llavor del que 
és avui Petardos CM, abans ViBra, abans VO Pirotècnia.
 En Rafel  Brau va morir el mes pasat. Descansi en pau. Vaig apendre 
molt d'ell, fundador de Pirotecnia Brau (després Cialfir). En Rafel i jo 
varem iniciar llavors el camí que ha portat a Petardos CM i Cialfir a ser 
líders en el mercat nacional de la venda al detall de pirotecnia.
 Com a fill de Josep Maria Vilardell Argemí li vull fer aquest escrit com 
a homenatge, que fins al 2020 li feia mitjançant el castell de focs de la 
Festa Major. És la manera d'agrair-li la seva labor al capdavant de Càri-
tas Parroquial per la qual es va deixar la pell juntament amb la Frances-
ca Casajoana. Cada any tenim també una cita al cementiri, al novembre, 
on fem un castell de focs que disparem amb la mama, aquest no ens el 
pendran. 
 T'estimo amb bogeria, a tu i a la mama, això costa molt dir-ho als 
pares, no ho diem gaire o mai. Continuem cuidant el teu hortet, i espero 
que et sentis orgullós de tot l'equip del burru. 
 Petardos CM i les seves franquícies disposen de 90 botigues distri-
buïdes per Catalunya, Comunitat de Madrid, Navarra, Cantàbria, País 
Basc i Tenerife. Disposem de 200 establiments temporals tipus caseta 

per tot Catalunya i donem feina a 800 treballadors temporals i 40 de 
fixes tot l'any. Som líders en el sector de la venda al detall de pirotècnia 
infantil i continuem creixent.
 Som i estem a Palau, i tot i que només se'ns veu el mes de juny, es-
tem allà com els pagesos (el meu pare) cuidant el nostre 'hortet', per-
què el foc de la festa no s'apagui mai, Petardos CM 365 dies a l'any.
 Vull també donar les gràcies a tot l'equip de CM per estar al meu 
costat en tot moment. 
  Papa, gràcies pel que em vas ensenyar

                                        Josep Maria Vilardell Oliveras

Al papa, 40 anys de Petardos CM
HOMENATGE A JOSEP MARIA VILARDELL ARGEMÍ

ES TR ASPASSA

Selmy
vesteix el teu interior

Botiga especialitzada en llenceria, 
corseteria i roba interior femenina i
masculina, en ple rendiment, amb 

clientela fi del i amb  més de 40 
anys de trajectòria.

Palau-solità i Plegamans
C/Camí Reial, 162

Informació: 
660 256 318
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La carn és un aliment que conté 
moltes proteïnes a més de vita-
mines i minerals necessaris per 
al nostre organisme. No obstant 
això, pensar que és l'aliment 
més proteic és un error, ja que 

existeixen molts altres produc-
tes amb els mateixos valors nu-
tricionals, tant d'origen animal 
com vegetal que podem anar 
alternant i que de fet són fins i 
tot encara més saludables. I és 

que l'Organització Mundial de la 
Salut i l'Agència Espanyola de 
Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició ja fa temps que van 
avisant que el consum de carn 
en excés (més de 3 vegades a 
la setmana) pot ocasionar tras-
torns cardiovasculars i altres 
problemes de salut.
 Si bé no es tracta d'eliminar 
per complet la carn de la nostra 
dieta, sí és aconsellable mini-
mitzar el seu consum, motiu pel 
que mostrem alguns aliments 
substitutius de la carn i que són 
molt beneficiosos per al nostre 
organisme:
-Llegums: aporten fibra, ferro 
i vitamines i poden prendre's 

com a plat únic o bé acompan-
yant amanides fredes.
-Ous: sempre cuinats de mane-
ra saludable, ja sigui a la planxa, 
en truita, regirats o bullits.
-Fruita seca: si bé cal pren-
dre'ls amb moderació (màxim 
30 g /dia), ja que són bastant 
calòrics, la fruita seca no pot 
faltar en una dieta saludable.
-Formatges: alguns com el ti-
pus cottage, el de Burgos o el 
vegà són baixos en greixos i 
molt saludables.
-Llagostins, mariscos i peixos, 
gelatina, verdures, i cereals com 
l'arròs, el blat o la civada poden 
completar l'aportació vitamínica 
necessària per al nostre cos.

Proteïnes que no venen de la carn
LA PÍNDOLA

Tradició i avanguarda als fogons
Diu el diccionari que Efímer és allò que dura 
un dia. No és el cas. Tot i el seu nom "nosal-
tres volem perpetuar la bona cuina, la cuina 
elaborada, d'autor aquí a Palau-solità i Ple-
gamans", explica Mireia Castellvell, propie-
tària del local, juntament amb la seva parella 
Damián Jurado. "Estem convençuts que la 
proposta de l'Efímer té molt recorregut a 
Palau", remata ell. Amants de la bona cui-
na, la parella està decidida a fer d'aquest lo-
cal una referència de la cuina d'autor. Mireia 
i Damián estan convençuts que treballar 
el producte de qualitat amb les modernes 
tècniques gastronòmiques els donarà nom, 
no només al nostre poble sinó a la comar-
ca. Per aconseguir-ho compten amb el jove 
Sebastián Romero als fogons.
 Efímer és una aposta per l'experiència 
gastronòmica, pel plaer de seure a taula i 
gaudir de l'elaboració, de la tècnica, de la 
creativitat. Una aposta per l'emoció a l'hora 
de menjar. On sí que es pot aplicar la defini-
ció del nom és en la seva carta: "Volem fer 
una carta viva, amb tres o quatre plats fixos, 
però que la resta de la proposta tingui una 
rotació important", explica Damián.
 Sebas, el xef, defineix la seva cuina com 
tradicional amb tocs avantguardistes, i re-
colzada en el producte de proximitat i de 
temporada. L'estructura de la seva carta 
és invariable (cinc entrants, dos arrossos 
--un de peix i un de carn--, tres carns i tres 
peixos) però la imaginació i l'art del xef fan 
que la rotació de plats sigui constant. És el 
mercat qui mana, explica Sebas.
 El local ofereix tota la calma i la comoditat 
que un bon àpat requereix. Les dues sales 
amb el sostre de volta catalana són àmplies 
i la distribució de les taules és generosa. 
Tot i la volatilitat de molts dels seus plats, 

la carta de l'Efímer té línies fixes que són 
obligats en la primera visita. Una d'elles són 
les croquetes de pa amb tomàquet
Ingredients: 1 quilo de pa sec, 1 litre de 
tomàquet de sucar madur triturat, 200 
grams d'oli d'oliva suau, 300 grams de fari-
na, 1 litre de llet, sal i embotit al gust.  
Preparació: Fem un roux amb farina i l'oli. 
Quan el tinguem ben torrat incorporarem la 
llet a poc a poc fins a obtenir una massa 
consistent. Per altra banda, tindrem la molla 
del pa sec, que es pugui trencar amb les 
mans i ho barregem amb el tomàquet, ho 
hidratem i barregem bé. Quan tenim fetes 
les dues masses, esperem que es refredi la 
barreja de farina amb oli. Un cop tebi unim 
les dues masses i li incorporem sal al gust. 
Després només ens queda fer la mida de 
les croquetes al nostre gust, arrebossem 
amb ou i pa ratllat i un cop fetes les acom-
panyarem del nostre embotit preferit.

PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU
 AMB EL 629 262 682

CARRER DEL COmERç, 1
PALAU-SOLITà I PLEgAmANS
TELf. 620 836 679 
RESTAURANTEfImER.COm

RESTAURANT 
EfímER

Mireia Castellvell, propietària i cap 
de sala, i Sebas Romero, xef, amb 

les croquetes de pa amb tomàquet, 
una proposta fixa de l'Efímer.

LA PROPOSTA D'... EFÍMER
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Portar “un puntet” d’alcohol està sobrevalorat. I la 
vida sense alcohol és millor. Tant sigui perquè ja t’has 
begut tot l’alcohol que et tocava, com si prefereixes 

no prendre’n en aquell moment, o mai, per què és tan difícil, tan 
mal vist, tan vergonyós, dir que no beus? “Ni una copeta?” No “Ni 
un culet, ni que sigui per brindar?” Doncs no (fixeu-vos en el sufix 
-eta, -et, que fa més cuqui). “Brindar sense alcohol dona mala 
sort”. A tu t’explicaré el que dona mala sort “De debò aguantes la 
festa sense beure?” Si tinc son marxo cap a casa, i s’ha acabat!
 Beure alcohol continua sent una activitat tan perillosa com 
qualsevol altra, però amb prestigi social, i la que no beu es margi-
na, és una asocial, “no s’ho vol passar bé”, “una copa no fa res, i 
fa festa”, “a les 11 ja és al llit”.
 Així com ser vegetariana, o vegana, està més acceptat, ser 
abstèmia (quina paraula més lletja, “vés que no estigui malalta”) 
és un problema.
 Us he parlat del problema, i també us porto la solució: des 
d’aquí vull fer una petició a les senyores i senyors productors de 
begudes, i aviso que pot esdevenir una revolució: per què no 
llençar al mercat algun/s substituts de les begudes tradicionals, 
carregades d’alcohol i de sucres, per altres més sanes? Així re-
vertirien el procés i millorarien les vendes; població més sana, 
més conscient i més disposada a consumir productes més salu-
dables. Menys accidents a les carreteres i menys morts per pro-
blemes derivats del consum. De res!

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.

Reconec que no és fàcil defensar una postura com 
aquesta sense caure en reflexions moralment repro-
vables o directament delictives, però avui estem aquí 
per lloar les virtuts de les begudes alcohòliques i així ho faré, que 
la feina és la feina i per això ens paguen...
 I parlant de feina, no era bonic anys enrere veure els obrers 
de la construcció treballant sense samarreta al gener amb l'únic 
escalf de cinc cerveses, dos cigalons i una copa de conyac que 
s'havien fotut a l'hora d'esmorzar...? Maleïts departaments de ris-
cos laborals!!!
 A més, de tots és sabut que les begudes amb alcohol tenen la 
capacitat de potenciar la bellesa de les persones que tenim a la 
vora. A aquest fulano de la taula del costat calb i grassonet, amb 
una ampolla de vi pel mig cada cop li trobem una semblança més 
que raonable amb Bruce Willis a la Jungla de cristal.
 També es pot parlar de la gran quantitat de personatges impor-
tants que han passat a formar part de la història de la humanitat 
amb una afició més que notable a les begudes espirituoses, com 
Sèneca, Isabel II d'Anglaterra o José Ortega Cano... O potser 
el més cèlebre bevedor de la història de la política, Sir Winston 
Churchill, que foten-se una ampolla de whisky diària li va acabar 
donant fort a Normandia a Hitler, per cert, abstemi... 
 Això si, no puc acabar aquestes línies sense recomanar-vos no 
veure mai alcohol si heu de fer tasques perilloses com conduir, fer 
servir armes o contraure matrimoni... Salut i vermut!!

Per què ser abstèmia ha 
de ser un problema?

Potenciant
 la bellesa de les persones

LA LLIGA FOTOGRÀFICA 
D'ARTS & FOTO
Tema de maig: ESPORTS
Foto guanyadora: 
Surfejant, de Chus Lobato

LA PLATJA DE BARCELONA és l'escenari de la foto 
guanyadora del tema esportiu. Allà va capturar Chus Lo-
bato aquesta jove cavalcant les onades. Una imatge amb 
força dinamisme i que transmet esforç i concentració.

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 Liga a
fototallerdelesarts.blogspot.com

SENSE ALCOHOL AMB ALCOHOL

SUSANA LLORET PACO GARRIDO

EL  D ILEm A
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Gaudim de les revetlles 

Qué és la ligirofòbia?

VADEMECUM LA CONSULTA

La ligirofòbia o fonofòbia és una por irra-
cional a qualsevol esclat o soroll fort i 
inesperat com pot ser el d'un globus, un 
petard, una explosió o fins i tot un crit. 
És una por patològica que a vegades no 
només és provocada per una exposi-
ció real a l'estímul, sinó simplement a la 
possibilitat que aquest succeeixi. 

 És cert que a la major part de 
la població li desagraden els so-

rolls molt alts, però aquest fet 
comença a ser preocupant quan 
incapacita per a la vida normal o 
bé quan les reaccions són molt 
desproporcionades.

 Les causes que poden originar 
la ligirofòbia són diverses, i encara 

que en la seva majoria són traumes 
produïts durant la infància, també po-

den succeir en qualsevol moment de la 
vida. La hipoacúsia és un altre possible 
origen d'aquesta intolerància, per la 
qual cosa també ha de descartar-se mi-
tjançant una adequada revisió auditiva.
 Els símptomes més comuns són difi-
cultats per a respirar, augment de la fre-
qüència cardíaca, sudoració, tremolors, 
vòmits i nàusees, i ansietat.
 Afortunadament, aquesta fòbia, igual 
que la resta, pot curar-se amb ajuda 
d'un professional que començarà un 
tractament adequat consistent en l'apli-
cació de tècniques de relaxació, en una 
aproximació progressiva a les situacions 
que provoquen la por, així com a l'apre-
nentatge de la gestió de les emocions.

L'arribada de l’estiu ve acompan-
yada de celebracions populars 
com les revetlles de Sant Joan i 
de Sant Pere. L’equip de profes-
sionals del CAP Palau volem que 
gaudiu d’aquestes festes tradi-
cionals, però per fer-ho cal actuar 
amb precaució perquè el foc, els 
petards i la coca de crema com-
porten alguns riscos que cal pre-
venir. 
Les coques farcides de crema o nata són 
un medi òptim per a la supervivència i mul-
tiplicació de bacteris, i la calor afavoreix 
la seva proliferació. Per evitar infeccions 
alimentàries, cal seguir algunes recoma-
nacions. Per exemple, és important triar si 
comprem coques farcides o no en funció 
de si es poden conservar en fred fins el lloc 
de destí. A més, s’han d’adquirir refrigera-
des i conservar-les en fred fins al moment 
de consumir-les i, si en sobra algun tros, 
retornar-lo a la nevera.
 El foc és un element tradicional de les re-
vetlles, però la manipulació inadequada de 
coets, petards i altres articles pirotècnics 
pot causar lesions molt greus. Per preve-
nir-les cal respectar sempre les recomana-
cions de seguretat i actuar amb prudència. 
Eviteu desplaçar-vos en vehicle privat si és 
possible que consumiu begudes alcohòli-
ques o en horaris en què el cansament i la 
somnolència us puguin afectar. 

Què fer en cas d’accident o intoxicació
En cas de cremades, seguiu les recomana-
cions bàsiques de primers auxilis i tingueu 
sempre en compte l’ordre de les accions: 
protegir, alertar i socórrer. Les cremades 
greus requereixen atenció mèdica imme-

diata. Si participeu en un correfoc i se us 
encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per 
apagar les flames. Sobretot, no correu, per-
què les flames s'escamparien i serien més 
virulentes.
 En cas de patir una ferida que afecti els 
ulls, netegeu el contorn de l'ull, sense com-
primir el globus ocular, renteu i aneu urgent-
ment a un centre sanitari. 
 Si entre dues i sis hores després d'haver 
consumit la coca, teniu mal d'estómac molt 
fort, suor freda, vòmits, diarrees o febre, el 
més probable és que patiu una intoxicació 
alimentària. Eviteu la deshidratació i seguiu 
els consells bàsics de primers auxilis.
 Si us trobeu en una situació en què hi 
ha algú greument ferit o súbitament malalt, 
cal que truqueu a Emergències Mèdiques, 
a través del telèfon 112. Si el problema de 
salut no és una emergència o no requereix 
atenció immediata, cal trucar al 061 Sa-
lut Respon: resoldran dubtes, consultes o 
adreçaran la persona al centre sanitari més 
adient. Ara bé, davant d’una urgència mèdi-
ca el dispositiu 061 té també capacitat per 
activar un metge a domicili o, en cas que si-
gui necessari, una ambulància o helicòpter 
medicalitzat.
Gaudiu de la festa i actua amb precaució!

Tant el carcinoma com el melanoma són 
tumors de la pell, sent la seva principal di-
ferència les cèl·lules on s'originen, així com 
la seva gravetat. En el cas del primer, s'ori-
ginen en unes cèl·lules denominades epi-
telials, que recobreixen diferents òrgans, el 
tracte urinari o els vasos sanguinis. Aquest 
tipus de càncer és el més freqüent (prop 
del 90% dels casos), el seu creixement és 
molt més lent i no sol vessar-se per altres 
zones, per la qual cosa al no produir me-
tàstasi si és detectat a temps, sol ser poc 
agressiu i poc mortal. En el cas del melano-

ma per contra, les cèl·lules on es produeix 
són aquelles que produeixen el pigment de 
la pell i és molt més agressiu. Tots dos, no 
obstant, detectats a temps, tenen una taxa 
de curació molt alta, sobrepassant el 95%, 
per la qual cosa una detecció precoç és in-
dispensable per a evitar complicacions.
 Una altra de les diferències entre tots dos 
tipus de càncer és la zona en la qual es de-
tecten. El carcinoma, sol presentar-se en la 
seva majoria en la cara (nas, barbeta i ore-
lles) i a l'esquena. El melanoma és més fre-
qüent que es doni en el tors i a les cames.

 Algunes coses que tenen en comú tots 
dos, no obstant això, és que solen ser in-
dolors i solen originar-se en la seva majoria 
per un excés d'exposició al sol, d'aquí la 
importància de l'ús de protectors o bloca-
dors solars a més d'altres mesures preven-
tives, com evitar les hores altes de calor, hi-
dratar-se convenientment i portar una dieta 
equilibrada.

Diferències entre melanoma i carcinoma
EXERCICI FÍSIC
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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

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

Botiga sostenible
Alimentació saludable

Som a l’Avda Catalunya, 245
Palau-solità i Plegamans

Dilluns a divendres:
9.30 a 13.30 - 16.30 a 20.00
Dissabtes: de 9.00 a 14.00

Tel. 661 73 89 93

RECENT INAUGURADA

Flors de
Bach
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COMPROMÍS
PER PALAU / 

psc.palausolitaplegamans PSC_Palau 611 04 70 76palausolitaplegamans.socialistes.cat pscpalau

El nou model de gestió de l’aigua d’ERC i Junts a Palau:
Més car, amb menys serveis per a la ciutadania, i amb dubtes 

jurídics sobre la seva legalitat

Font: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/5231/TEXT_
REF%C3%93S_MODIFICACIONS_DE_LA_MEM%C3%92RIA_JUSTIFI-
CATIVA_DE_FORMES_DE_GESTI%C3%93..___003_.pdf

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a
https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/5082/
MEM%C3%92RIA_JUSTIFICATIVA_AMB_TEXT_REF%C3%93S.pdf

Font: El Nacional - 26/04/2022
https://www.elnacional.cat/ca/
politica/informe-acco-adverteix-con-
tractacions-irregulars-ajunta-
ments_747714_102.html 
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fU N DACIÓ  fOLCH  I  TOR R E S

Laura Borràs acompanya la
Fundació en el seu 30 aniversari

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

La Molt Honorable presidenta del Parla-
ment de Catalunya, Laura Borràs, ha estat 
una de les personalitats que ha acompan-
yat la Fundació Folch i Torres en l’acte de 
celebració dels 30 anys de l’entitat. Va ser 
diumenge 22 de maig al castell de Plega-
mans, com no podia ser d’una altra ma-
nera. I és que la història de la Fundació ha 
estat totalment lligada al castell, rehabilitat 
en molt bona part gràcies a l’esforç d’al-
guns dels impulsors de l’entitat, com Ra-
mon Folch i Camarasa o Miquel Truyols.
 La part central de l’acte es va fer a la 
sala romànica, ubicada a la planta baixa del 
castell. L’espai es va omplir de gom a gom 
d’una vuitantena de persones, deleroses 
de veure i escoltar Laura Borràs que tam-
bé, però, van voler seguir les intervencions 
de la resta de personalitats que van interve-
nir-hi: l’alcalde de Palau-Solità i Plegamans, 
Oriol Lozano, el president de la Fundació 
Folch i Torres, Oriol Izquierdo, i el seu di-
rector, Jordi Folch i 
Pons. 
 Aquest últim va 
recordar que la 
Fundació Folch i 
Torres no hagués 
estat una realitat 
sense l’empenta de 
persones com San-
tiago Garcia Rovi-
ra (el primer i gran 
mecenes de l’enti-
tat), així com la de 

moltes persones que, des dels inicis, van 
fer costat al projecte convertit en realitat el 
1992.
 Per la seva banda, Oriol Izquierdo, va fer 
un agraïment “especial als descendents de 
la gran família Folch i Torres, que durant 
dècades han treballat perquè la Fundació 
sigui el que és”, va dir, citant a continuació 
als germans Folch i Pons, als Viñas i Folch i 
a la Montserrat Comelles, i els Folch i Soler. 
 L’alcalde, Oriol Lozano, va remarcar que 
entitats com la Fundació Folch i Torres ho-
noren el municipi. Finalment, Laura Borràs 
va qualificar de “referent” per la cultura ca-
talana la tasca “singular i de país” que va fer 
la nissaga Folch i Torres. És un llegat que 
perdura, va dir, que també s’ha de projec-
tar al futur”.
 L’acte va cloure amb dos moments cultu-
rals molt emotius. El primer quan la sopra-
no Anna Soley va interpretar l’Himne dels 
Pomells de Joventut, de Josep Maria Folch 

i Torres, acompan-
yada al piano per 
Manel Martín. Des-
prés, al pati del 
castell, la Colla de 
Geganters i Grallers 
de Palau-Solità i Ple-
gamans va fer ballar 
dos personatges 
il·lustres de la vila: el 
cap-gros d’en Mas-
sagran i el gegantó 
d’en Patufet.

ANY TRIADÚ
Entre el 2 i el 30 d’aquest mes de juny 
podeu veure a la Torre Folch la mostra 

Joan Triadú a la ciutat 
dels llibres. L’exposició se 

centra en la faceta d’es-
criptor i crític literari de 

Triadú, una figura cabdal 
a la cultura catalana del 
segle XX. Triadú, a més, 

fou mestre, pedagog, 
traductor, defensor de la 

llengua catalana i activista 
cultural. Dijous 2 de juny, 

dia de la inauguració, a les 7 del vespre, 
Joan-Josep Isern -comissari de l’Any 

Triadú- i Susanna Álvarez faran una 
visita guiada per la mostra.

CAN PERIQUET A LA FFiT
Els alumnes de l’institut Can Periquet 

han conegut més a fons la tasca que va 
fer el segon dels germans Folch i Torres, 

en Lluís. Durant aquest curs, coordi-
nats per un professor i per la Fundació 
Folch i Torres, diversos alumnes d’ESO 

han estat aprofundint en alguns dels 
materials que Folch i Torres va crear. Tot 
plegat s’ha materialitzat en un vídeo, en 
unes aplicacions informàtiques de jocs 
i en la reproducció física d’un joc antic, 
tots “fills” de Lluís Folch i Torres. El 10 

de juny, els alumnes i el professorat de 
Can Periquet els presentaran a la seu 

de la Fundació.

MÉS HORES D'ARXIU
L’arxiu de la Fundació Folch i Torres 

ha ampliat el seu horari. A partir d’ara, 
podeu visitar la Fundació tots els dies, 
excepte els dissabtes, de 10h a 13h. 

Els festius (com fins ara) també 
obrirem les portes. D’aques-
ta manera podreu accedir a 
una visita pel museu Folch 
i Torres, a la sala Noble del 
castell de Plegamans, i per 
l’Arxiu que, recentment, ha 

incorporat dos llegats de gran 
importància: el de l’escriptor i traductor 
Ramon Folch i Camarasa i el del metge 
i psiquiatra Lluís Folch i Camarasa.  Els 
grups i les escoles hauran d’avisar prè-

viament de la visita.

La celebració dels 30 anys 
de la FFiT va tenir el seu acte 
central el 22 de maig, amb 

la visita de la presidenta del 
Parlament, que va elogiar la 
tasca de l'entitat.
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NOTíCIE S

Un ple tranquil, però 
amb mar de fons

Si descomptem el quart d'hora 
dedicat al torn de precs i pre-
guntes, el ple de maig va durar 
tot just 40 minuts. A les 19.05 
arrancava la cita l'alcalde i a 
les 19.45 obria el torn final. En 
aquest interval es van aprovar 
21 apartats sense gairebé cap 
debat i en molts casos sense 
que els grups municipals facin 
ús del seu temps d'intervenció. 
No hi va haver cap moció po-
lítica, aspecte també molt ex-
traordinari, ja que no és habitual 
una sessió en què cap grup rei-
vindiqui posicions ideològiques 
o es posicioni en aspectes su-
pramunicipals.
 A més la unanimitat va ser 
gairebé total en tots els punts. 
Un dels acords més destacats 
va ser la pròrroga de l'actual 
concessió del servei d'abasti-
ment d'aigua, que es farà efec-
tiva a partir de l'1 de juliol. La 
concessionària actual, empresa 
CASSA, encara subministrarà 
almenys durant 6 mesos més, 
amb opció, per part de l'Ajunta-
ment d'ampliar la pròrroga uns 
altres sis mesos com a màxim.

 En la mateixa línia, el ple va 
aprovar la perllongació forço-
sa dels serveis de neteja viària 
i el de la deixalleria. Ambdues 
pròrrogues responen a la ne-
cessitat de culminar els estudis 
que l'Ajuntament va encomanar 
fa un parell d'anys per saber si 
aquests serveis és viable fer-los 
mitjançant gestió directa des 
del consistori.
 Es va aprovar per unanimitat 
la difusió de les bases que han 
de regular la cessió de dos pi-
sos destinats a habitatge social 
que l'Ajuntament ha adquirit re-
centment. També va ser objecte 
del ple el castell de Plegamans. 
Un dels punts de l'ordre del dia 
va aprovar que la planta noble 
del castell passes de ser bé de 
domini públic a ser un bé patri-
monial. Això permetrà cedir-la 
íntegrament a la Fundació Folch 
i Torres durant 15 anys. La ma-
teixa sessió va tirar endavant el 
canvi d'estatus de la FFiT per 
incorporar oficialment la figura 
de Ramon Foclh i Camarasa 
com a objecte d'estudi.
 L'actualització del pla Edu-

ca16 i altres aspectes adminis-
tratius de gestió ordinària van 
ser resolts també amb molta 
celeritat i harmonia per part de 
tots els regidors.
 Va ser en el torn de precs i 
preguntes quan es va palpar 
que les eleccions comencen a 
fer pressió. Ciutadans i PSC van 
elevar una queixa demanant al 
Govern que no utilitzi els ca-
nals de comunicació de l'Ajun-
tament de forma partidista. La 
queixa venia al cas per una 
nota de premsa enviada tot just 
abans del ple, en què l'equip de 
Govern titulava "L'Ajuntament 
desmenteix informacions falses 
difoses pel PSC sobre el procés 
participatiu de l'aigua". "Nosal-
tres també som part d'aquest 
Ajuntament i ens reafirmem 
en tot el que hem dit, no des-
mentim res", va concloure el 
socialista Marc Sanabria. L'en-
demà del ple els socialistes van 
anunciar la presentació d'una 
queixa formal davant del Síndic 
de Greuges sol·licitant empara 
davant les actuacions que està 
realitzant el govern municipal 
i l'ús partidista i l'apropiació 
indeguda que fan dels canals 
de comunicació corporatius de 
l’Ajuntament.
 Ja falten només 11 mesos 
per les municipals del 2023. La 
precampanya promet ser molt 
llarga.

Va ser el ple més ràpid de la legisla-
tura. Els 21 punts de l'ordre del dia es 
van aprovar gairebé tots per unanimi-
tat. Però en el torn de precs i preguntes 
van saltar algunes espurnes.

La molt honorable Laura Bo-
rràs, presidenta del Parlament 
de Catalunya, va visitar diumen-
ge 22 de maig l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans. L’al-
calde, Oriol Lozano, la va rebre 
a la porta de la Casa Consisto-
rial i després de la salutació als 
membres del govern municipal i 
del consistori es van dirigir a la 
sala de Plens per fer la signatu-
ra del Llibre d’Honor de l’Ajun-
tament.
 
A continuació la Presidenta va 
rebre de la mà de l’Alcalde un 
obsequi institucional consis-
tent en una peça numerada de 

ceràmica sobre elements patri-
monials de la vila de l’artista lo-
cal Núria Soley, que representa 
el Castell de Plegamans. Laura 
Borràs va obsequiar l’Ajunta-
ment amb un llibre sobre el Par-
lament.
 Posteriorment, la presidenta 
del Parlament, sempre acom-
panyada per l'alcalde i un ampli 
grup de regidors, va fer una vi-
sita a la Torre Folch, on va visitar 
l'exposició del centenari de la 
coral La Unió. La visita va aca-
bar al castell de Plegamans, on 
Borràs va assistir als actes del 
trentè aniversari de la Fundació 
Folch i Torres.

Visita oficial de 
Laura Borràs a 
l'Ajuntament 
de PSIP
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PATR Im ONI PU BL IC ITAT

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

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



18 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Juny  2022

NOTÍCIE S

L'aigua escalfa l'ambient

La segona setmana d'aquest 
mes se sabrà quin és el sistema 
de gestió del servei de l'aigua 
que han escollit els palauencs. 
Divendres, 3 de juny es tanca 
el procés participatiu per votar 
entre l'actual sistema (de gestió 
indirecta a través d'operadors 
privats) o un de gestió directa 
(prestat directament per l'Ajun-
tament o per una empresa 
100% pública).
 El tema ha suposat un impor-
tant enfrontament entre l'equip 
de Govern i els partits de l'opo-
sició, excepte Primàries. PSC i 
Ciutadans s'han oposat des del 
primer moment a aquest canvi, 
i han fet campanya contra la 
gestió directa, defensada per 
ERC i Junts per PsiP. Socialis-
tes i Cs han qüestionat tant els 
beneficis de la gestió directa 
com el mateix procés participa-
tiu, el resultat del qual, per cert, 
serà vinculant perquè el Govern 
així ho va decidir des d'un inici.
 El rifi rafe més important es va 
produir després que els socia-
listes, en una roda de premsa, 
expliquessin que la memòria 
que l'Ajuntament havia encarre-
gat a l'empresa CAPIOL con-
tenia erros de càlcul. Segons 
el PSC, l'informe preveia unes 
inversions de 575.000 euros 
(vers els 140.000 actuals) que 
en realitat serien de 160.000, 
ja que la proposta del Govern 
no preveia els costos del fons 
social i del servei d'urgències 
que actualment sí que dona 
la concessionària. També van 
argumentar que el canvi supo-
sarà un augment de les tarifes 
del 6%. En la mateixa línia, però 
sense tant detall econòmic, es 
manifestava Cs l'endemà.

 La resposta del Govern va 
ser contundent. L'alcalde, Oriol 
Lozano, va presidir una com-
pareixença en què van rebatre 
totes les acusacions llançades 
pels socialistes. Els van acusar, 
a més, de deslleials i roïns per 
haver utilitzat les deliberacions 
i treballs de la comissió de se-
guiment per llançar missatges 
confusos a la ciutadania.
 Segons el Govern, els errors 
detectats en els documents 
de treball es van arreglar i es 
van corregir, com pertoca, dins 
de la comissió, però en cap 
cas aquestes correccions han 
afectat de forma substancial al 
resultat de l'informe. Els ciuta-
dans, per tant, han tingut en tot 
moment informació vàlida per 
prendre la seva decisió.
 Pel que fa a inversions, Ser-
gi Plaza, regidor de Serveis, va 
afirmar que dels 150.000 euros 
anuals que s'inverteixen actual-
ment es pot passar a 575.000 
amb el model de gestió directa. 
I això mantenint el fons social i 
el servei d'atenció d'urgències. 
Pel que fa a les tarifes, Plaza va 
remarcar que aquestes estarien 
congelades durant els 4 anys 
vinents, i que posteriorment 
serà decisió del Govern de torn 
augmentar-les o no amb l'IPC.
 Des de Govern es va criticar 
també la falta de suport respec-
te als processos participatius 
per part dels partits de l'oposi-
ció. En paraules de la regidora 
Laura Navarro, "la ciutadania no 
havia tingut mai tanta capacitat 
de decisió com amb l'actual 
Govern, se'n podrà tenir més o 
menys, però mai se n'havia tin-
gut tanta com ara".
 El procés es va iniciar el di-

L'Ajuntament ha obert un procés parti-
cipatiu per decidir si es canvia o no l'ac-
tual sistema de gestió del servei de l'ai-
gua. La idea té l'oposició frontal del PSC 
i Ciutadans. El tema serà un dels cavalls 
de batalla de les properes municipals, si 
guanya el canvi, es clar.

El servei es presta des d'un àrea del ma-
teix Ajuntament o des d'una empresa 
de capital 100% públic.

Majora transparència i proximitat a la 
ciutadania.
Major control del servei.
Sense ànim de lucre. Els beneficis es 
dediquen a millorar el servei.
Més flexibilitat en l'elecció d'inversions.

Major facilitat per aplicar polítiques 
socials i de proteccióa la ciutadania.
La tarifa cobreix els costos del servei.

Pressió sobre l'Ajuntament en cas de 
problemes.
Experiència tècnica limitada.
És necessari licitar totes les despeses de 
serveis a partir de 15.000 euros anuals i 
obres a partir de 40.000 euros. Això pot 
implicar menys agilitat per fer front a 
despeses imprevistes i urgents.
L'ens local assumeix les posibles 
pèrdues econòmiques.
El personal contractat ha de ser funcio-
nari, interí o laboral.

El servei es presta per mitjà d'una con-
cessió, ja sigui a través d'una empresa 
privada que guanya una licitació o a 
través d'una empresa mixta, participada 
en un 51% (mínim) per l'Ajuntament.
Transparència, rendició de comptes i 
participació limitades.
Menor control del servei.
Els beneficis es queden a l'empresa.

A l'inici del contracte cal preveure totes 
les inversions. Si apareixen necessitats 
no previstes, cal modificar-lo.
Més rigidesa per aplicar una tarifa 
social.
La tarifa cobreix els costos del servei 
més una retribució a l'empresa.
Pressió sobre el concessionari en cas de 
problemes.
Major experiència tècnica.
Només cal mantenir els límits per les 
licitacions en el cas d'empresa mixta.

L'empresa  assumeix les posibles 
pèrdues econòmiques.
Més agilitat en la contractació de 
personal.

Gestió directa

DUES OPCIONS A VOTACIÓ

Gestió indirecta

marts 10 de maig. Com a punt 
de partida, la regidoria de Ser-
veis va organitzar un col·loqui 
a Can Cortès. L'assistència de 
públic va ser notable, i els par-
tits polítics de l'oposició van te-
nir una nombrosa presència.
 La xerrada va comptar amb 
l'aportació de tres experts. Al-
bert Solà, gerent del Consor-
ci d'aigües Besos Tordera, va 
actuar com a moderador. Anna 
Crispi, de l'àrea de Medi am-
bient Terrassa, i Leonard Carco-
lé, consultor de serveis públics, 
van explicar les seves experièn-
cies i van donar diferents punts 
de vista sobre la qüestió. En el 
torn de debat, les intervencions 
des del públic van girar entorn 
de la qüestió econòmica, bé 
per com es traduiria un canvi 
de sistema de cara a la butxa-
ca del consumidor, o bé sobre 
com podria afectar el canvi a les 
arques de l'Ajuntament.

Si guanya la
gestió directa...

... i si guanya la
indirecta

Cas d'imposar-se la gestió 
directa, l'opció més proba-
ble, és que PsiP pasi a for-
mar part del Consorci per a 
la Gestió Integral d'Aigües 
de Catalunya (CONGIAC), i 
que s'administri el servei a 
través de l'empresa públi-
ca Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya (GIACSA).

En cas de guanyar l'opció 
de gestió indirecta, el con-
sistori haurà de preparar 
amb urgència els plecs 
per obrir el concurs públic 
del servei, ja que l'actual 
concessió amb Cassa està 
prorrogada. 
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S’ACOSTA LA REVETL�A
DE SANT JOAN !!  

COMPRA ON-LINE I RECULL A LA BOTIGA SENSE FER CUES

MÉS DE 50 LOTS, OFERTES I PACKS 
A PREU D’ESCÀNDOL!!

Anunci PalauINFORMATIU juny 22.pdf   1   26/5/22   16:41
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Obres al carrer Plegamans 
L'última setmana de maig han 
començat les obres de reurba-
nització dels carrers Plegamans 
i Russinyol. L'actuació preveu 
l'asfaltatge de les dues vies i 
alhora s'aprofitarà per soterrar 
línies elèctriques i de telefonia i 
per renovar tot el clavegueram. 
Amb el canvi, els veïns de la 
zona passaran de ser proveïts 
per Aigües de Can Padró a ser 
clients de la xarxa de Cassa.
 El cost de les obres és de 
830.000 euros, que surten del 
pressupost ordinari de l'Ajunta-

ment. La durada prevista és de 
sis mesos, i es començarà pel 
tram del carrer Russinyol, que 
seguirà sent de doble sentit.
 Per facilitar l'aparcament dels 
veïns es modificarà la circulació 
del carrer Castell, que passa a 
ser de sentir únic ascendent, i 
que tindrà aparcaments a les 
dues bandes. També es farà 
una actuació al talús del parc 
de Can Linares per crear noves 
places d'aparcament. Aquests 
darrers canvis són definitius, 
més enllà del final de les obres.

L'assemblea general que va 
celebrar Primàries Palau-solità i 
Plegamans el dilluns 23 de maig 
va servir per confirmar el que ja 
era una evidència, que la seva 
cap de llista en les eleccions 
del 2019 no repetiria mandat. I 
amb Nuria Solà ho deixarà tam-
bé l'actual equip que coordina 
la plataforma, encapçalat per 
Tere Mayoral. Des de la coordi-
nadora es va convidar als assis-
tents a fer un pas endavant per 
continuar la tasca feta fins ara 
i per mantenir la presència de 
Primàries en el Consistori.
 L'assemblea, la primera des-
prés de la pandèmia, es va ini-
ciar amb un repàs de la feina 
feta durant aquests tres anys i 

amb un reconeixement explícit 
de la tasca de Núria Solà.
 Posteriorment, en anunciar 
les intencions de la regidora i 
de l'equip de coordinació, es 
van plantejar tres possibles 
vies. Una primera opció és pre-
sentar-se sota el paraigua de 
Primàries si surt un candidat 
dins les files de la formació. La 
segona opció implicaria anar 
en coalició amb alguna altra 
força política i una tercera so-
lució possible és la creació d'un 
grup independent. Mayoral, en 
declaracions a Ràdio Palau, va 
comentar que hi ha hagut algu-
nes converses no oficials amb 
altres formacions amb les quals 
hi ha bona sintonia.

L'actual equip de  
Primàries no 
repetirà mandat

El PSC inaugura la
precampanya de 
les municipals
Marc Sanabria, secretari gene-
ral del PSC de PsiP va protago-
nitzar, divendres 20 de maig, el 
que es pot considerar el primer 
acte de precampanya de les 
municipals del 2023. Amb el 
títol de Tornem a fer avançar 
Palau, Sanabria va donar una 
conferència en què va desgra-
nar el que segons els socialistes 
són les grans assignatures pen-
dents o errors de l'actual equip 
de govern. Durant poc més de 
mitja hora el més que probable 
cap de llista socialista a l'alcal-
dia de PsiP va carregar contra 
el sistema de recollida d'es-
combraries porta a porta, con-
tra la negativa a la construcció 
del polígon de Llevant o contra 

el procés en marxa per canviar 
el sistema de gestió de l'aigua,  
entre altres temes.
 Com apostes de futur, Marc 
Sanabria va destacar aspec-
tes com la mobilitat sosteni-
ble, l'erradicació de l'incivisme 
i l'augment de la seguretat als 
carrers, el potenciament de les 
oportunitats laborals, facilitats 
d'accés a l'habitatge i ofertes 
d'oci atractives per a la gent 
jove.
 Els socialistes van omplir l'au-
ditori de Can Cortés, on a més 
de les simpatitzants i regidors 
locals hi van assistir diversos 
càrrecs comarcals del partit. 
L'acte va tenir format de míting 
en tota regla.
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Casa aparellada, superf. 122m2, 40m2 
solar, 3hab (1 suite, 1 doble, 1 indivi-
dual), 2 banys, 1 bany auxiliar, cuina 
(6m2 lacada blanc), terres gres, par-
quet, jardí (70m2), garatge (2 cotxes), 
calefacció. Preu: 280.000 €

CALDES DE MONTBUI
Ref:  01298 - Casa en venda. Superf. 
273 m², 843m² de solar, 4 hab., 2 
banys, 1 bany auxiliar, cuina de 20m², 
menjador 28m², terrassa 15m², jardí, 
garatge 50m², calefacció, piscina.
Preu: 350.000 €

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Casa de 300 m², solar 600 m², 1 hab 
suite, 2 hab, amplies golfes de 90m², 
2 banys, aire condicionat (fred i calor), 
calefacció, cuina (a estrenar), ampli 
menjador amb llar de foc, garatge (mes 
de 2), Preu: 489.000,00€ 

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
parcel•la plana de 400m² a la Zona de 
Can Falguera. 

Preu:134.000,00€

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Local en lloguer, de 55m² a peu de 
carrer a la zona de Piscines, 

Preu: 550,00€

POLINYÀ
Promoció d’obra Nova, pisos amb 
1/2/3 habitacions, saló menjador cuina 
americana, banys complerts, calefac-
ció i A/A per aerotèrmica, finestres 
exteriors doble vidre. 2 places d’apar-
cament. Piscina comunitària. Entrega 
aprox. Desembre 2022.

immobiliària Farnés Compra · Venda · Lloguer

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
parcel•la plana de 430m² a la Zona de 
Can Falguera. 

Preu:130.000,00€

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Pis amb piscina i barbacoa comunitária 
Superf. 55 m², 2 habitacions, 1 bany, 
cuina (3m²), menjador (15m²), cale-
facció, vidres dobles, aigua, llum, gas, 
tancaments climalit,aire condicionat, 
Nivell energètic F, Preu: 190.000,00€

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Nau en lloguer, de 700m² (35x20) 8m 
d’alçada, oficines i vestuaris de 50m², 
parets Hormipresa, sostre sandwich, 
ignifugada, 2 patis de 100m², NO TÉ 
INSTAL•LACIONS. 
Preu: 2.300,00€m²

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Magnífic dúplex al centre de la vila, 
140m² amb terrassa de 90m², 4 hab. 
(3 grans, 1 indivi.), 2 banys, saló amb 
llar de foc, cuina office, Aire condicionat 
amb bomba de calor, ascensor, Nivell 
energètic E, Preu: 290.000,00€

93 864 89 56  ·  farnes.cat 
Es busquen cases o bé pisos per vendre, donat la creixent demanda existent

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

SUPERFICIE: 140 m2     TERRAZA: 70 m2

Precio: 220.000 €   --  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

ES LLOGA PIS A LA SAGRERA

750 € al mes / Informació:  689 266 339 - Anna 

TOTALMENT AMOBLAT  - 75 M2 - 2 HABITACIONS - 2 BANYS 
CUINA TOTALMENT EQUIPADA - TRASTER I PARQUING GRANS

ES LLOGA
EN PLE FUNCIONAMENT

Local renovat
i totalment adaptat

--
Negoci molt 

arrelat al barri

Interessats truqueu al  
669 830 587
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EN BREU
NOVA JUNTA DE DONES
L'associació Dones per les 

Dones ha renovat recentment 
la seva junta directiva. En 

l'assemblea celebrada el 23 
de març es va decidir mantenir 

la presidència en la figura de 
Paquita Acosta i renovar també 

el lloc a la tresorera Montse 
Juny. Van deixar el càrrec la 

vicepresidenta, Paquita López, 
i la secretària Maria José Mai-

cas, que van ser rellevades per 
Mercedes Calzada i Lídia Peiró 

respectivament.

LLUITA CONTRA 
EL CÀNCER

La presidenta de la seu local 
de PsiP de l'associació Contra 

el Càncer va agrair la seva 
aportació a totes les perso-
nes que van fer aportacions 

a la captació anual que es va 
celebrar el 30 d'abril i que va 

permetre recollir 640 euros per 
la lluita contra aquesta malaltia. 

La propera acció de captació 
serà el dinar contra el càncer, 

previst pel diumenge 3 de juliol 
a la pista coberta. Els tiquets 
pel dinar es poden comprar 

per 16 € durant el mes de juny 
als següents llocs: Casal d'Avis 

Can Cortès, Quiosc Roser, 
Estanc Palou, forn Coromines, 

forn Turòn

15 ANYS D'ESPLAI
 EL BOTÓ

Un sopar de germanor obert 
a tothom que ha passat per 

l'esplai en un moment o altre 
va ser l'acte que va culminar 

el 15è aniversari d'El Botó. Per 
amenitzar l'àpat, que es va fer 

a la plaça de Ca L'Estruch, dis-
sabte 21, es va instal·lar també 

un escenari que va acollir un 
concert a càrrec de membres 

de l'entitat. Durant el dia hi 
va haver jocs i una gimcana 

familiar per celebrar l'aniversari. 
El Botó és referència obligada 

a PsiP pel que fa a les alternati-
ves d'oci i lleure dels joves.

El Guirigall
promet espectacle

L'11 de juny, dissabte, Pa-
lau-solità i Plegamans viurà la 
segona edició d'una llegenda. 
Després de l'estrena del 2016, 
la festa del Guirigall, que esce-
nifica el pacte entre el Dimoni 
i la masovera de Can Cortés, 
tornarà a omplir d'espectacle 
la plaça de la Vila. El rellança-
ment d'aquesta festa era fita 
prioritària pel que fa a cultura i 
tradicions de l'equip de Govern. 
 Sorgit a partir de la idea d'al-
guns membres del Ramat, i 
amb la col·laboració de gegan-
ters, deixebles, sardanistes, 
pesebristes i ball de gitanes, el 

guirigall es va representar per 
la Festa Major del 2016, com 
a acte de cloenda del pregó. 
Avui, però, la festa agafa entitat 
pròpia amb la idea de conver-
tir-se en una tradició de referèn-
cia local i comarcal.
 La llegenda explica l'origen 
de la Pedra Llarga i consta de 9 
escenes. La música, a excepció 
de la cançó de La Masovera, ha 
estat composta expressament 
per aquest espectacle, i a cri-
teri de Jordi Plaza, regidor de 
Festes, "hi ha peces d'aquelles 
que un cop les escoltes no pots 
parar de cantar-les".

 L'espectacle començarà a 
les 9 de la nit, amb una cerca-
vila que arrancarà a la masia de 
Can Cortés i acabarà a la plaça 
de la Vila, amb l'arribada del Di-
moni de la Pedra Llarga. A con-
tinuació començarà la interpre-
tació, en la que s'han involucrat 
Geganters i grallers, Agrupació 
Sardanista, Ball de Gitanes  i 
els Deixebles del Dimoni, que 
el mes passat van fer un assaig 
general al pati de la masia de 
Can Falguera (foto).
 La festa té un format obert, 
participatiu, on el públic podrà 
incorporar-se en moltes oca-
sions als balls o saltar sota el 
foc dels deixebles, que amb 
la seva bèstia, el gall Abraxas, 
seran protagonistes de la festa. 
Aquest any, a més, el Guirigall 
servirà per presentar dos po-
llets, fills de la bèstia palauenca.
 Un cop acabada la represen-
tació, els pessebristes seran els 
encarregats que es pugui recu-
perar forces amb una botifarra-
da popular. Els tiquets (4 €) per 
l'entrepà i una aigua es poden 
adquirir el 7, 8, 9, i 10 de juny a 
Can Cortés, de 18 a 20 hores.

La llegenda de la Pedra Llarga centra 
una festa que agafa entitat pròpia i que 
pretén ser referent a la comarca. La 
cita inclou música, ball i focs artificials.

Segadors i sardanes
El cap de setmana del Guirigall 
es completarà el diumenge 12 
amb dues fites ja consolidades. 
Al matí es celebrarà la Festa del 
Segar, que aquest any canviarà 
d'ubicació. En lloc de fer-ho 
als camps de Can Saragossa, 
davant de la pista coberta, en-
guany els segadors treballaran 
als camps de Can Periquet. El 
punt de trobada pels qui vul-
guin gaudir de l'espectacle serà 
a les 9 del matí a la cruïlla del 

carrer Minerva amb el camí de 
Cal Traitor. Després de la sega 
amb volant es farà l'esmorzar 
popular amb cansalada.
 A la tarda, serà el torn de 
l'Agrupació Sardanista, que 
celebrarà el 42è aplec de Pa-
lau-solità i Plegamans. La plaça 
de la Vila serà la pista de ball on 
conclourà un cap de setmana 
que pretén convertir-se en una 
gran festa per donar la benvin-
guda a l'estiu.
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com

     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

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

Col·legiades nº 34641 ICAB i 2592 ICATER

TORRA ARGEMÍ ADVOCATS
C/Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau-solità i 

Plegamans 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

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

AVDA. JOSEP FONTCUBERTA, 115 - CALDES DE MONTBUI
672 205 915       / 938 655 353 - caldesvitrall@gmail.com

www.caldesvitrall.es -               caldesvitrall

Cristalleria 

Fusteria d’alumini i PVC

Mosquiteres 

Persianes i motors

Tendals

Baranes de vidre

Mampares de bany

Reparacions i manteniments

DESCOBREIX EL QUE PODEM FER  PER LA TEVA LLAR
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COLLES DE BALL DE GITANES DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Després de dos anys llargs de no fer-ho, es va poder tornar a gaudir del ball de gitanes a PsiP. Va ser a la plaça de la Vila, el diumenge 15 de maig, amb motiu de la 
recuperació de la festa de Sant Isidre. Per celebrar el retorn, la colla amb tot el seu repartiment de petits i grans, va voler immortalitzar la jornada amb aquesta foto col·lectiva. La imatge serveix també d'homenatge a Josep Perramon, qui va 
ser president de la colla durant molts anys i que va morir durant la pandèmia. A ell es va dedicar aquesta ballada de Sant Isidre.

EL  P ÒS TER
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COLLES DE BALL DE GITANES DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Després de dos anys llargs de no fer-ho, es va poder tornar a gaudir del ball de gitanes a PsiP. Va ser a la plaça de la Vila, el diumenge 15 de maig, amb motiu de la 
recuperació de la festa de Sant Isidre. Per celebrar el retorn, la colla amb tot el seu repartiment de petits i grans, va voler immortalitzar la jornada amb aquesta foto col·lectiva. La imatge serveix també d'homenatge a Josep Perramon, qui va 
ser president de la colla durant molts anys i que va morir durant la pandèmia. A ell es va dedicar aquesta ballada de Sant Isidre.

L' INfOR m ATI U
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Sant Isidre revifa sense carrosses

La festa de la pagesia, la que es 
fa en honor del seu patró, Sant 
Isidre, ha superat també la pan-
dèmia. I sembla que amb mi-
llor salut que la que tenia quan 
va començar el confinament. 
Decidits a mantenir aquesta 
tradicional diada, els responsa-
bles del Patronat de Sant Isidre 
van convocar una matinal el 
diumenge 15 amb botifarrada, 
jocs rurals, sardanes i ball de 
gitanes. I van faltar, però, les 
carrosses i els cavalls, que ja en 
la darrera edició no van aconse-
guir molta presència.
 Tot i no aconseguir aplegar 
el públic que esperaven en al-
gunes activitats, el conjunt de 
la festa va reunir nombrosa au-
diència, sobretot cap al migdia, 
un cop celebrada la missa en 

Candombe Bantu porta la 
diversitat a Can Cortès
Aquesta va ser la tercera edi-
ció de la festa de la Diversitat, 
la convocatòria organitzada 
pel grup Candombe Bantu per 
aglutinar la diversitat cultural 
de les diferents comunitats que 
conviuen a Palau-solità i Ple-
gamans. Les dues anteriors es 
van celebrar el 2018 i el 2019.
 La festa es va convocar dis-
sabte 14 de maig, als jardins de 
Can Cortès. Allà es van poder 
veure les actuacions de Valen-
tina i Yaiza (música), El Ceibo 

(dansa uruguaia), Centro Cul-
tural Andaluz (ball flamenc), 
Luquita Candombe (percusió), 
Impacto Chaqueño (dansa bo-
liviana), Candombe Bantu (per-
cusió i dansa uruguai), Nery 
Barreneche (música) i Aguanilé 
(salsa).
 La trobada va anar acompan-
yada d'una graellada de carn i 
un servei de bar que va fer que 
la festa s'estirés des de les 18 
fins a les 23.30, al final al ritme 
de la música del DJ Ivi Music.

El Patronat de 
Sant Isidre ha fet 
una aposta per 
replantejar la fes-
ta del patró dels 
pagesos, implicant 
diverses entitats i 
oferint noves pro-
postes per gaudir 
de la diada.

honor del patró a l'església de 
Sant Genís.
 Una de les apostes del pa-
tronat per tornar l'esplendor a 
aquesta festa ha estat impli-
car diverses entitats del poble. 
En aquesta edició, a més del 
suport de l'Ajuntament, hi van 
participar els pessebristes, en-
carregats de coure les botifa-

rres; Cabres i 
Vaques, que 
van organitzar 
els jocs pels 
més menuts; 
l ' A g r u p a c i ó 
Sardanista i la 
Colla de Ball 
de Gitanes, 
que van dan-
sar a la plaça 
de la Vila amb 
la música de la 

cobla Nova Vallès de Sabadell.
 Una altra novetat de la fes-
ta es va poder gaudir el dia 
abans, dissabte 14, quan Pere 
Farnés va fer de guia d'una 
ruta per vàries masies i edificis 
emblemàtics del poble. La pas-
sejada, que va convocar més 
de 70 persones, es va iniciar a 
la masia coneguda com a Ca 
l'Abundàncies, a la cruïlla de la 
Carrerada amb el Camí Reial, i 
va acabar, al cap de 2 hores i 
mitja, al Forn de Vidre, al barri 
de Can Puigoriol.
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                                                   PROCÉS DE PRIMÀRIES DE JUNTS PER PALAU 
                                                           Des de   JUNTSxCAT  de Palau-solità i Plegamans  s’ha iniciat  
                                                           el   procés  participatiu  de  primàries   que  ha  de   culminar  
                                                           amb l’elecció del  cap de llista  per  a  les  properes Eleccions 
                                                           Municipals  del  2023. Forma   part  de   la   Llista Electoral   i   
                                                           de   l’equip  de campanya. 
                                                           Contacta amb nosaltres per les xarxes socials habituals. 
                                                           Vine i fem-ho JUNTS. T’hi esperem!!! 
                                            
 30è ANIVERSARI FUNDACIÓ FOLCH I TORRES 
La Presidenta del Parlament de Catalunya,  la Molt Honorable   Laura 
Borràs Castanyer,  va assistir a l’acte de celebració dels 30 anys  de la 
Fundació Folch i Torres  celebrat al Castell de Plegamans.     En el seu 
discurs va destacar la tasca que realitza dita fundació  en defensa  de 
la  llengua i la cultura catalanes.   Borràs va signar en el llibre d’honor 
i també va visitar la Torre Folch, viver cultural de la nostra vila. 
 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                  
 
 
 
 
 

 
ARRANJAMENTS I MILLORES D’ACCESSOS A LA PLANA DE CAN MAIOL 
S’ha procedit a l’arranjament de voreres al carrer Migdia, carrer Orfebreria, carrer Sant Isidre i avinguda Boada Vell. 
També s’han millorat els accessos al parc de Can Maiol i l’accés a l’avinguda Catalunya des del carrer Boters, amb la 
construcció d’unes escales i una rampa adaptada. 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            juntsxcatpalausolitaiplegamans                  @JuntsXCatPsiP  
                                                                                                            juntsperpalausolitaiplegamans                   @JuntsPerPalau 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                    Seu social:    Avinguda Catalunya, 231   Local 1  
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Psip es posa 
l'armadura

Un centenar de parades, 70 
de comerciants i artesans i una 
trentena d'entitats municipals, 
van acampar als voltants del 
castell de Plegamans durant 
el cap de setmana del 7 i 8 de 
maig. Tornava, amb el seu for-
mat original, el Mercat Medieval 
de Palau-solità i Plegamans. 
 L'afluència de públic va ser 
notable. Tant dissabte com diu-
menge al migdia, el carrer Sant 
Lluís era un riu de gent intran-
sitable en alguns moments. Per 
les carpes del parc de Can Li-
nares i del voltant del castell era 
més fàcil passejar per l'amplitud 
de pas, però, així i tot, també es 
feia a estones difícil poder gau-
dir del contingut de les parades. 
Aquest és sens dubte el millor 
indicador de l'èxit d'aquesta 
fira, que celebrava enguany la 
seva 19 edició.
 Durant els dos dies es van 
programar diverses activitats. 
La fira tenia quatre espais on es 

van desenvolupar els diferents 
espectacles. 
 Una de les atraccions més 
demandades van ser les visites 
guiades al castell. Per segon 
any, els germans Josep Maria 
i Pere Farnés, es van calçar la 
capa de templers i van fer de 
guies dins del recinte emmura-
llat. Els dos dies van omplir tots 
els torns (398 persones dissab-
te i 357 diumenge) i la demanda 
va excedir amb escreix la capa-
citat divulgadora dels dos pa-
lauencs. El castell va ser també 
escenari dels contes de Martina 
Trementina, que en aquella am-
bientació va trobar un plus per 
embadalir encara més al seu 
auditori.
 Annex al castell es va ubicar 
el campament medieval. Allà 
es van fer representacions de 
lluites de cavallers i es donaven 
xerrades divulgatives sobre el 

El 7 i 8 de maig es va celebrar el Mercat 
Medieval de PsiP. Pels voltants del cas-
tell de Plegamans van desfilar cavallers, 
princeses, artesans i tota mena de perso-
natges d'epoca en una fira que recuperar 
el seu format pre pandèmia i que va tenir 
força públic.

PASSA A LA PÀGINA 30
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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

DILLUNS OBERT de 13.00 a 18.00

RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895

PROVA LES NOSTRES 
NOVES COQUES 

OFERTA EN VERMUTS

Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

MENÚ DIARI
 DM A DV - 12,95 € 

MENÚ DE CAP DE SETMANA  

23,50 €

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

JUEVES • VIERNES • SÁBADO  
20:00h - 22:30h RESTAURANTE  

23:30h - 05:00h DISCOTECA

Y CON ÉL REGRESA  

C/ INDUSTRIA 17 - PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS  
RESERVAS 680218461
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Homenatge del PSC a les 
víctimes del nazisme
Dimarts 3 de maig, el PSC 
de PsiP va organitzar un acte 
d'homenatge als espanyols 
víctimes dels camps de con-
centració nazis. L'acte es va 
celebrar a les 20 hores als 
Jardins de l'alcalde Florenci 
Nualart i va comptar amb la 
presència, entre d'altres, del 
diputat David Gonzàlez, del 
primer secretari del PSC, Marc 
Sanabria, i de l'exalcaldessa 
de Palau, Teresa Padrós.
 Padrós és neta de Pedro 
Casañas Codina, única vícti-
ma coneguda de Palau-solità i 

Plegamans a un camp nazi, i a 
qui es va retre un especial ho-
menatge durant la cerimònia.
 Sanabria va destacar que 
aquesta iniciativa “pretén ser 
una llavor, un primer pas, per 
instaurar una commemoració 
anual de forma institucional 
del dia 5 de maig”. Aquesta és 
una celebració que el govern 
espanyol va instaurar el 2019. 
La data triada coincideix amb 
l'alliberament l’any 1945 del 
camp de Mauthausen, a Àus-
tria, on milers d'espanyols van 
patir l'horror nazi.

12.000 euros per donar 
marxa a la Gent Gran
L'Ajuntament de PsiP i el Casal 
de la Gent Gran han renovat el 
conveni anual de col·laboració. 
La quantia que el consistori de-
dicarà aquest any a dinamitzar 
l'activitat d'aquest col·lectiu 
serà de 12.000 euros. La sig-
natura del nou acord va estar 
presidida per l'alcalde, Oriol Lo-
zano, i hi van assistir la regido-
ra de Serveis Socials, Patrícia 
Freire, i el president del casal, 
Jaume Ventura.
 Contra aquesta partida, la 
Gent Gran es compromet a or-
ganitzar una sèrie d'activitats 
dirigides a les persones de més 
edat com ara ball de saló, ball 
en línia, activitats relacionals, 
taller de tall i confecció, viat-
ges i excursions. Amb aquest 
acord, el casal es compromet 

també a participar en les prin-
cipals festes del poble, com ara 
el Carnestoltes o la Festa Major 
i la castanyada. Tot i que la ma-
joria d'activitats estan dirigides 
als socis, algunes, com ara les 
xerrades divulgatives o els ci-
nefòrums són obertes a tot el 
públic. El Casal de la Gent Gran 
té la seva seu a la planta baixa 
de la masia de Can Cortés.
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passat medieval de Palau-solità 
i Plegamans.
 Al parc de Can Linares es va 
poder gaudir de tir amb arc, ta-
verna, sopar medieval de Palau 
Medieval, espectacle de circ, 
balls orientals i fins i tot un es-
pectacle de flamenc a càrrec 
del Centre Cultural Andalús.
 A més del castell, el campa-
ment i el parc de Can Linares, 
la festa va baixar fins al poble, 
concretament a la plaça de Ca 
l'Estruch. Allà va tenir lloc la 
mostra de Bestiari, l'aportació 

que els Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga van voler fer 
a aquesta fira. Tot i que estava 
previst que fossin cinc les bès-
ties de foc, finalment només es 
va poder gaudir de tres, però 
l'espectacle no va desmerèixer 
gens per les absències. Una 
multitud de gent es va aplegar 
a les sis de la tarda a la plaça 
i va seguir el correfoc poste-
rior que van protagonitzar el 
Mamut Venux, de Sant Vicenç 
dels Horts, la FeraFoc, de Sant 
Quintí de Mediona, i la bèstia 

amfitriona, l'Abraxas, de PsiP. 
Els que no van poder desfilar, 
encara per culpa de la covid, 
van ser el Drac Llorenç de Sant 
Llorenç del Penedès i la Cal-
bruixa i el Socarrat de Sant An-
toni de Vilamajor.
 A les propostes d'aquests 
quatre escenaris cal sumar-hi 
els espectacles i animacions iti-
nerants que es van succeir du-
rant tot el cap de setmana. Matí 
i tarda una cercavila del grup La 
Torna posava la banda sonora 
medieval a tot el muntatge. El 
mateix grup va oferir dos con-
certs en el pati del castell. I en 

diferents moments 
del dia es va poder 
coincidir amb el per-
fumer, el botxí o el 
soldat, personatges 
d'ambientació que 
posaven la nota de 
color a la festa.
 Per facilitar 
l'aparcament i l'ac-
cés a l'àrea de la 
fira, es va habilitar 
un servei d'autobús 
gratuït amb para-
des a la comissaria 
de la Policia Local, 
Can Cortès i el cas-
tell de Plegamans. El 
servei va funcionar 
de 10.00 a 14 .00h 
i de 16.00 a 22.00, 
amb una freqüència 
aproximada de 15 
minuts. Pels que es 
van voler apropar 
al castell amb ve-
hicle privat i es va 
disposar d'un espai 
d'aparcament gra-
tuït entre els carrers 
Garraf i Empordà, a 
prop del castell.
  El cost total de la 

fira ha estat de 28.500 euros. 
D'acord amb l'afluència de 
públic i l'opinió de molts para-
distes, l’èxit de la fira no és dis-
cutible, malgrat que alguns de-
talls, com l'elevat preu d'alguns 
establiments, la massificació en 
certes zones o l'escassetat de 
serveis hagin generat algunes 
queixes. En tot esdeveniment 
d'aquestes magnituds hi ha 
sempre marge per millorar. Cal 
prendre nota de cara a futur per 
acabar de consolidar PsiP com 
a capital medieval.



Juny 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 31

NOTÍCIE S

Palau Desfila, nou apardor 
dels comerciants
Dissabte, 18 de juny, a partir 
de les 19 hores, els jardins de 
Can Cortés acolliran la prime-
ra edició de Palau Desfila, la 
nova proposta de l'Associació 
de Comerciants per donar vi-
sibilitat al comerç local. Per la 
passarel·la es mostraran ser-
veis i propostes tan diverses 
com les de Merceria Brunes, 
L'Outlet del teu nadó, Montse 
Flower, You&Me, El Vestidor 
de Lucia, els tallers mecànics 
Autoplegamans i Cat Com Ra-

cing, Óptica Tibau, els veteri-
naris de VET Palau o Sanivet, 
Estima't i Marc Perruquers.
 Hi haurà balls, a càrrec de 
Piscines Sant Carles i un con-
cert, a les 21.30, del grup Pink 
Cats. També es celebraran 
sortejos entre els assistents, 
que disposaran d'un servei de 
foodtrack. l'Acte estarà con-
duït per la televisiva Elisabet 
Carnicé. A partir de les 22.30, 
un DJ s'encarregarà de posa 
música a la fi de festa.  

Ens adaptem a les necessitats de cada alumne. No volem que et quedis amb cap tipus 
de dubte. Escriu-nos  o truca’ns si necessites consultar-nos algun detall o tens alguna 

proposta per realitzar. 
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La Xarxa tanca la 
temporada amb circ 

La delegació palauenca de Fun-
dació Xarxa d'Espectacle In-
fantil i Juvenil de Catalunya, va 
tancar la temporada el diumen-
ge 29 de maig amb un espec-
tacular show de circ a la plaça 
de Ca L'Estruch. La porxada va 
ser escenari de les acrobàcies 
del Circ Bover, que va presentar 
el seu premiat espectacle Àvol. 
Sobre una estructura de bambú 
i cordes, els quatre integrants 
de la companyia van presentar 
una barreja de clowns, ma-
labars i equilibrismes que va 
deixar bocabadat al nombrós 
públic.
 Amb el de maig, Xarxa Palau 
ha programat un total de set 
espectacles en la temporada 
21/22, tots ells excepte aquest 
últim, al teatre de la Vila. Se-

gons les dades de l'entitat, els 
espectacles han sumat uns 500 
espectadors. L'obra que va 
atraure més públic va ser Kle, 
l'espectacle de teatre i música 
de la companyia Addaura Tea-
tre Visual, de Teia Monner.
 La funció de clausura havia 
de servir per fer entrega del 
premi del Públic de la tempo-
rada 21/22, que aquest any 
s'han endut les companyies 

Les Bianchis i Giramagic, però 
es va haver de posposar l'en-
trega per compromisos de les 
dues formacions guanyadores. 
Aquest premi l'atorga el públic 
de PsiP amb les seves puntua-
cions després de cada obra.
 Els responsables de Xarxa 
Palau ja treballen en la progra-
mació de la temporada vinent, 
que començarà, com és habi-
tual, a l'octubre.

L'entitat que por-
ta espectacles 
juvenils i infanti-
ls al teatre de la 
Vila, culmina la 
seva programació 
21/22 amb una 
proposta de circ de 
carrer.

EN BREU
TITELLES I EMOCIONS
El Museu Internacional del 

Titella de Catalunya, ubicat a 
la Masia de Can Fal-

guera, a Palau-solità i 
Plegamans, acollirà la VII 

Jor- nada Internacional 
Educació i Titelles. La 

cita, coordinada per 
Teia Moner, Miquel 
Espinosa i Crisitina 

Bertran, serà el dilluns 
11 de juliol, i comptarà 
amb convidats i espe-

cialistes de diferents parts del 
món. La jornada és oberta al 

públic general, però té places 
limitades. La inauguració serà 

a les 9.30 i es tancarà a les 
18.00 amb un espectacle de 
titelles. El preu general és de 
70 € (50 € per a docents de 

PsiP i per a col·lectius com ara 
jubilats, joves, aturats).

ARBRES I NADONS
Dissabte 21 de maig, el pla 

que hi ha al camí de San-
ta Magdalena, 

davant la masia de 
Can Cladellas, es 
va convertir en el 

bosc dels nadons 
nascuts a PsiP el 
2021. Allà es va 
fer la tradicional 

plantada d'arbres en la que 
es va convidar a les famílies 

que l'any passat van tenir un 
nadó. S'hi van plantar espècies 
autòctones com el pi, el roure, 
l'auro negre, el cirerer, el lledo-

ner o la noguera.

Dones per les Dones
mostren el seu art
Dones per les Dones va pre-
sentar en una exposició a Can 
Cortés el quadres i treballs ma-
nuals fets per les seves sòcies. 
Entre el 17 i el 27 de maig es 
va exposar una quarantena de 
pintures i una selecció de tre-
balls fets amb diferents tècni-
ques. Les obres eren una mos-
tra del que es fa en els tallers 
de pintura (els divendres, de 10 
a 12) i de treballs manuals (els 
dimarts, de 10 a 12).
 Ramon Pujol, dissenyador 

industrial de professió i coor-
dinador del taller de pintura, 
va destacar la llibertat creativa 
i l'excel·lent ambient del grup. 
Per la seva banda, Maria José 
Llaneli, infermera jubilada i res-
ponsable del taller de manua-
litats, va fer esment a la doble 
funció de la seva proposta, 
d'una banda, incentivar la crea-
tivitat de les alumnes i d'altra 
contribuir a la sostenibilitat, ja 
que totes les peces estan fetes 
amb materials reciclats.
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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

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

Sóm centre certificat

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

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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��U DESFI�
A partir de les 19h als 
jardins de Can Cortès

FOODTRUCKS

SORTEJOS

MÚSICA I BALL

CONCERT DE FI 
DE FESTA AMB EL 
GRUP ‘PINK CATS’

A partir de les 19h als 
jardins de Can Cortèsjardins de Can Cortès18 de j�y
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Bàsquet femení d'alçada per 
tancar la set dies temàtics
El tancament de la setmana de l'esport 
femení anirà a càrrec del bàsquet. El 
pavelló Maria Víctor acollirà la final del 
Campionat de Catalunya de la Primera 
Divisió Catalana. Dissabte es jugaran els 
partits de playoff, on ja està confirmada 
la presència del Sant Gervasi de Mollet. 
Diumenge serà el torn del partit pel 3r i 4t 
lloc i de la gran final.
 L'ACB Palau, per la seva banda, ha 
anunciat també pel dia 11 de juny el tor-
neig Vila Palau, una jornada de competi-
ció intensiva on participen tots els equips 
de l'entitat i on es convida a altres clubs 
de la comarca. A la nit se celebrarà el so-
par de tancament de la temporada.

L'esport és cosa de dones

Palau-solità i Plegamans posarà en valor 
l’esport femení del dilluns 30 de maig al 
diumenge 5 de juny. El municipi acull més 
d’una vintena d’activitats en el marc de la 
Setmana de l’Esport Femení, organitzades 
amb les entitats esportives locals, i bateja-
da amb el simbòlic nom de La Revolució.
 Aquest esdeveniment té per objectiu 
donar visibilitat a l’esport local femení i els 
valors que representa; promoure la lluita 
contra els prejudicis de gènere i una visió 
patriarcal i masculinitzada de l’esport, i 
també posar a debat els principals factors 
que el promouen i el frenen a Palau-solità i 
Plegamans.
 Les activitats van començar el el dilluns 
30 de maig amb la inauguració de l’expo-
sició fotogràfica al Pavelló Maria Víctor: La 
Revolució, amb fotografies enviades per 
dones de la vila de totes les edats fent es-
port. Un recorregut des de l’homenatge a 
l’atleta Maria Víctor fins a les ambaixadores 
de la setmana: les jugadores palauenques 
del Generali HC Palau de Plegamans, cam-
piones d’Europa 2022, la Berta Busquets i 
la Mariona Colomer.
 Durant tota la setmana s’han preparat 
esdeveniments esportius com ara  entre-
naments especials, portes obertes, exhibi-
cions, xerrades i torneigs amb la participa-
ció d’onze entitats esportives locals.
  El programa d’activitats inclou també 
actes com la xerrada de l’esportista Laia 
Sanz amb la periodista de Ràdio Palau, 
Sira Riera: Competint en un món d’homes; 
la taula rodona de sis esportistes locals , 
conduïda per la periodista Isabel Bosch, 
al teatre de la Vila, amb l’assistència de 
la secretària general de l’Esport i l’Activi-
tat Física de la Generalitat de Catalunya, 
Anna Caula; i la projecció de la pel·lícula 
documental Hijas de Cynisca, el divendres, 
un filme que documenta la cosificació i 
la discriminació de la dona en el món de 
l'esport. Tots els actes que es realitzen al 
teatre de la Vila, s'ha de reservar entrada a 
través de Koobin.com.

DILLUNS, 30 DE MAIG
19.30h. Inauguració de l’exposició fotogràfica al 
Pavelló Maria Víctor: La Revolució
Lectura del Manifest de les Ambaixadores.
 
DIMARTS, 31 DE MAIG
18:00h. Portes Obertes-Entrenament de Futbol 
del Club Futbol Palau-solità i Plegamans al camp de 
futbol municipal Francesc Serracanta (nascudes 2006, 
2007, 2008, 2009).
19:00h. Torneig de Pàdel a Can Falguera.
 
DIMECRES ,1 DE JUNY.
18:00h. Portes obertes i Exhibició de Gimnàstica 
Rítmica del Club Esportiu Palau de Plegamans al 
Pavelló Maria Víctor.
18:00h. Portes Obertes-Entrenament de Futbol 
del Club Futbol Palau-solità i Plegamans al camp de 
futbol municipal Francesc Serracanta (nascudes 2010, 
2011, 2012, 2013).
18:30h Rebuda institucional de l’equip del Hoquei 
Club Palau Sub’17, Campiones d’Europa 2021 a 
l’Ajuntament.
19:00h. Torneig de Pàdel a Can Falguera.
19:30h. Conferència: Competint en un món d’ho-
mes. Laia Sanz, al Teatre Municipal, entrevistada per 
la periodista de Ràdio Palau Sira Riera.
 
DIJOUS, 2 DE JUNY.
17:00h. Portes obertes i Exhibició de Patinatge del 
PAP Club Patinatge Artístic Palau de Plegamans al 
Pavelló Maria Víctor.
18:00h. Portes Obertes de Futbol del Club Futbol 
Palau-solità i Plegamans al camp de futbol municipal 
Francesc Serracanta (nascudes 2006, 2007, 2008, 
2009).
19:30h. Taula rodona: Dones a l’esport local, conduï-
da per la periodista Isabel Bosch, al Teatre Municipal, 
amb l’assistència de la Secretària General de l’Esport 
i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Anna 
Caula. Hi participaran les esportistes: Berta Busquets, 
jugadora del HC Palau, Sara Extremera, futbolista del 

RCD Espanyol, Naila Calderón, primera entrenadora 
del amateur B del EFB Ripollet, Montserrat Garceso, 
Presidenta del Atlètic Club Palau, Susana Cosín, ex 
esportista patinadora,  Elisabet Soler, àrbitre i ex 
jugadora de hoquei i Neus Mas, ex nedadora.
  
DIVENDRES 3 DE JUNY.
11:00h. i 16:00h. Portes Obertes-Entrrenament 
d’Hoquei del Hoquei Club Palau al Pavelló Maria 
Víctor. (Nenes de 3 a 6 anys)
18.00h. Portes Obertes de Futbol Sala del Futbol 
Sala Palau al Pavelló Maria Víctor.
20:00h. Cinema. Projecció de la pel·lícula documen-
tal “Hijas de Cynisca” al Teatre Municipal.
 
DISSABTE, 4 DE JUNY.
9:00h. Torneig de Futbol Women’s Palau Cup del 
Club Futbol Palau-solità i Plegamans al camp de fut-
bol municipal Francesc Serracanta. (Categoria infantil)
10:00h. Xerrada d’Atletisme “Running i dona” del 
Club Atlètic Palau-solità i Plegamans a la Torre Folch.
10:00h. Torneig d’Escola Hoquei a càrrec del Hoquei 
Club Palau al Pavelló Maria Víctor.
10:00h. Torneig d’Escacs del Club d’Escacs Palau-soli-
tà i Plegamans a la Plaça 1 d’Octubre.
10:00h. Portes Obertes de Bàsquet de l’Atlètic Club 
Bàsquet Palau al Parc de les Tres Bessones.
11:00h. Màster Class de Defensa Personal del Club 
Esportiu PalauBoxing i MMA al Pavelló Maria Víctor.
17:00h. Torneig de Bitlles Catalanes de l’Associació 
Bitlles Catalanes Va Tornem-hi ! a les Pistes de Can 
Falguera.
17:00h.Campionat de Catalunya de Bàsquet (1ª 
Catalana). Col·labora l’Atlètic Club Bàsquet al Pavelló 
Maria Víctor.

DIUMENGE, 5 DE JUNY
Campionat de Catalunya de Bàsquet (1ª Catalana). 
Col·labora l’Atlètic Club Bàsquet al Pavelló Maria 
Víctor.
10:30h. Partit pel 3r i 4t lloc
12:30h. Final

Programa d’activitats de la Setmana de l’Esport Femení
L'Ajuntament presenta la 
Revolució, una setmana 
dedicada a posar en valor 
l'esport femení i reivin-
dicar la igualdat i la pa-
ritat de génera a tots els 
nivells.
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Champions sí, Reina no, i ara la lliga
Maig ha estat un mes exigent 
per les noies del Generali HC 
Palau. El mateix dia 1, diu-
menge, van tornar a fer història 
aconseguint, per segon any 
consecutiu, la Copa d'Europa 
d'Hoquei femení. Aquest cop 
va ser lluny de casa a Gijón, 
amb les amfitriones del Teleca-
ble HC com a rivals. Tot i el pes 
de la grada i el gran estat de 
forma de les asturianes, líders 
en el campionat de OKLliga 
Iberdrola, les groc-i-negres van 
demostrar un cop més la seva 
fortalesa tècnica, física i mental 
i es van imposar per 1-2 (amb 
gols de Laura Puigdueta i Aina 
Florenza). Per arribar a la final, 
el Generali HC Palau es va eli-
minar en semifinals a les portu-
gueses del SL Benfica (3-2).
 Sense gaire temps per pair 
la seva segona Champions, les 
noies que entrena Ivan Sanz, 
van viatjar cap a Lleida. A la 
capital del Segre es van dispu-
tar, entre el 5 i el 8 de maig, els 
playoff de la Copa de la Reina. 
Favorites com són en totes les 
competicions que disputen, les 
palauenques es van plantar a la 

final després d'eliminar al Cer-
danyola HC (4-2) i al Liceo (5-0). 
En la final contra el CP Manlleu, 
però, va faltar aquell puntet de 
sort que de vegades marca la 
diferència entre els primers i els 
segons. El partit va acabar amb 
empat a 3, però en la tanda de 
penals les de Manlleu es van 
imposar per 1-3.

 Amb dos títols de la tempora-
da ja resolts, i amb el més gran 
a la butxaca, l'HC Palau es va 
centrar a assegurar la tercera 
plaça pels playoff de l'OK Lliga 
Iberdrola. L'objectiu es va ma-
terialitzar just el darrer dissabte 
de maig, el 28, amb l'empat a 
1 amb què va acabar l'enèsim 
duel de les palauenques amb el 

CP Manlleu. Ara esperen els en-
frontaments finals de la Lliga, en 
què es veuran les cares el Te-
lecable, el CP Vila-sana, el CP 
Manlleu i les groc-i-negres. És 
la recta final d'una temporada, 
que si bé no tindrà l'aparador 
de trofeus de la temporada an-
terior, sí que es podrà qualificar, 
un cop més, d'excel·lent.

La Palauenca s'estrena amb 
èxit de participació
El Club Atlètic Palau va celebrar 
el diumenge 29 de maig la pri-
mera edició de La Palauenca, 
una prova popular que pren 
com a referència la cursa que 
el club va organitzar l'any pas-
sat amb motiu del seu 10è ani-
versari. Aquesta primera edició 
va ser un èxit de participació, 
amb 215 inscrits (en la prova de 
l'aniversari hi van participar 199 
corredors).
 Els atletes van sortir de la 
zona esportiva en direcció al 
gual de Sant Roc, vorejant la 
riera de Caldes. Allà van gi-
rar 180 graus i van enfilar fins 
a l'Hostal del Parc del Fum, 
seguint la Ronda Verda. El re-
corregut, de 10 quilòmetres, 

presentava diferent tipus de te-
rreny (asfalt, terra, gespa) però 
molt poca dificultat pel que fa a 
obstacles i pendent, i per això 
era assequible a tota mena de 
públic.
 El primer classificat masculí, 
Jonathan Castillo, va cobrir la 
distància en 38'40", mentre que 
la primera fèmina, Mercé Puig-
dueta, ho va fer en 43'20". Els 
primers atletes locals en com-
pletar el recorregut van ser Àlex 
Pros (masculí) i Mati Meneses 
(en famení). L'organització va 
entregar també premis en les 
següents categories: Sub 20, 
Sub23, Sènior (masculi i feme-
ní), Màster i Màster B (masculí i 
femení) i Veterà.
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Este Calleja, nadadora palauen-
ca especialitzada en travesses 
a mar obert, afrontarà el pròxim 
18 de juny la distància més gran 
de totes les que ha fet fins ara. 
La palauenca participarà en la 
Batalla de Rande, un prova que 
es disputa des de l'any 2012 a 
la ria de Vigo, a Galícia, on els 
participants recorren 27 quilò-
metres, des de les illes Cies fins 
a l'illa de Simon, a l'interior de 

la ria.
 Per arribar en bona forma a 
aquest repte, Calleja fa mesos 
que s'entrena a les platges ca-
talanes. La distància, les fortes 
corrents i la baixa temperatura 
de l'aigua són fan d'aquesta 
prova una de les més exigents 
del calendari d'aigües obertes 
de l'Estat. La nadadora té pre-
vist fer la travessia en un màxim 
de 9 hores.

La nadadora palauenca Ester Calleja 
s'enfronta a la Batalla de Rande

Campus estiu
Can Falguera 2022

Per a joves 
nascuts entre
els anys
2006 i 2010

TECNIFICACIÓ

 DE PÀDEL

Per a infants 
nascuts entre

els anys
2011 i 2014

MULTIESPORTIU

INSCRIPCIONS OBERTES
www.padelcanfalguera.cat

#teampartners

SORTIDES SETMANALS AL MAR:
• Caiac • Padel Surf i vela • Activitats aquàtiques...

Del 27 de juny
al 22 de juliol
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Els protagonistes de 
la maltempsada

PALAUENCS DURANT LA GUERRA CIVIL

LLUÍS CASAJUANA TORT
Membre d’ERC, va ser l’alcalde 
de Palau-solità i Plegamans des 
de la proclamació de la Repú-
blica el 1931 fins que va ser dis-
solt l’Ajuntament a conseqüèn-
cia dels fets d’octubre de 1934. 
La victòria del Front Popular el 
1936 el va restituir en el seu 
càrrec, però amb l’esclat de la 
guerra el Comitè revoluciona-
ri el va expulsar del consistori. 
Propietari de Can Lluís, durant 
el conflicte va ajudar a diverses 
persones a amagar-se, fet que 

va provocar que el gener de 
1939 membres de l’exèrcit re-
publicà se l’emportessin retin-
gut, podent escapar pels pèls.

TOMÀS CASTELLS PUJOL
Membre de la Lliga Catalana, 
va ser designat com a alcal-
de quan es va nomenar una 
comissió gestora al municipi 
a conseqüència de la dissolu-
ció de l’Ajuntament pels fets 
d’octubre de 1934. Va exercir 
el càrrec fins que, a causa de 
a la victòria del Front Popular 
el febrer de 1936, es va resti-
tuir l’Ajuntament amb ERC al 
capdavant. Quan, amb l’esclat 
de la guerra civil, va ser crema-
da l’església de Sant Genís, va 
ser una de les persones que va 
aconseguir salvar part de les 
joies de la parròquia.

ANTONI ESTANY PADRÓS
Membre de la CNT, es va erigir 
en líder del Comitè revolucio-

nari i va assumir les funcions 
d’alcalde entre el novembre de 
1936 i el maig de 1937. Empre-
sonat durant un breu període 
de temps per la justícia republi-
cana, va protagonitzar un nou 
intent de recuperar l’alcaldia el 
1938, llavors ja en mans d’ERC.

FLORENCI NUALART PERMANYER
Membre d’ERC, va ser alcalde 
des del maig de 1937 fins al fi-
nal de la guerra. El seu govern 
municipal va destacar pel fet 
de portar estabilitat al poble, 
ja que, tot i substituir al govern 

de la CNT, no va perseguir ni 
aquests ni a les persones de 
dretes del poble. Acabada la 
guerra, havent-se negat a mar-
xar a l’exili, el primer govern 
municipal franquista va acor-
dar sorprenentment, des de la 
distància ideològica, agrair-li 
la feina realitzada per no haver 
perseguit mai a ningú.

JOSEP TINTÓ TARRÉS
Membre de la Unió de Rabas-
saires, va ser l'única repre-
sentació de l'organització a 
l'Ajuntament entre l'octubre de 
1936 i el maig de 1938, actuant 
com a regidor tant sota el go-
vern municipal de la CNT amb 
Antoni Estany al capdavant, 
com durant el govern municipal 
d'ERC amb Florenci Nualart al 
capdavant. El 1938, a causa de 
unes desavinences amb el seu 
sindicat, va ser destituït com a 
regidor, fet va ser aprofitat per 
Estany per intentar recuperar el 
control del consistori.

L'abril es va presentar el llibre 
'Va passar una maltempsada. La 
guerra civil a Palau-solità i Plega-
mans (1936-1939)', escrit per Pere 
Farnés Agramunt. Aquest jove ad-
vocat palauenc ha fet una ingent 
tasca de documentació i ha pre-
sentat el que és el primer estudi 
seriós sobre aquella època fosca 
al nostre poble. La seva lectura 
està farcida de dades, anècdotes, 

fets més o menys contrastats i 
noms, molts noms propis. En 
aquest espai de L'Informatiu, 
el mateix autor del llibre fa 
un resum d'aquest particular 
nomenclàtor, el dels prota-
gonistes principals d'uns fets 
que avui, gràcies a aquest lli-
bre tenen un lloc destacat en 
la història recent de Palau-so-
lità i Plegamans.
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BARTOLOMÉ SOLER RABASSÓ
Escriptor, l’esclat del conflicte el 
va agafar residint temporalment 
al poble, des d’on era la seva 
mare. Va mantenir un contacte 
estret amb Antoni Estany, qui 
el va nomenar de manera tem-
poral professor del poble, però 
cap al final de la guerra va pas-
sar 100 dies en una txeca. Aca-
bat el conflicte, va esdevenir 
el primer alcalde franquista del 
poble i va ser l’ideòleg del nom 
“Palau de Plegamans”.

EMILI RIBAS PRAT
Membre de la Comissió Orga-
nitzadora del Centre Republicà 
Democràtic d’Esquerra Catala-
na el 1932, va ser el president 
de la CNT local durant la gue-
rra. El novembre de 1936 va ser 
designat instructor militar local i 
entre el maig de 1937 i el juny 
de 1938 va exercir de regidor a 
l’Ajuntament actuant com a cap 
de l’oposició. Acabada la gue-
rra, va exiliar-se a França on, 
després de passar per diversos 
camps de concentració, amb 
l’esclat de la 2a Guerra Mundial 
va col·laborar amb la resistèn-
cia francesa.

JOSEP MAS TORRES
Primer tinent d'alcalde durant la 
dictadura de Primo de Rivera, 
va ser assassinat el 10 d'agost 

de 1936, junt amb 6 persones 
de Caldes de Montbui. Es va 
tractar de la primera "passeja-
da" al poble, nom que rebien 
els assassinats comesos per 
revolucionaris. La seva mort, 
considerada conseqüència 
d'alguna desavinença econò-
mica, va posar en alerta a tot el 
poble.

TEODORO EXPÓSITO VENDRELL
Membres del Comitè local el van 
anar a buscar a casa seva el 30 
d’octubre de 1936 junt amb el 
seu fill Juan. En adonar-se que 
es dirigien al cementiri de Mont-
cada, on es produïen molts as-
sassinats, es va abalançar so-
bre un d’ells permetent el seu fill 
fugir corrents enmig de trets. Va 
morir aquella mateixa nit i mai 
es va trobar el seu cos, però el 
seu fill va aconseguir escapar 
amb vida. 

FERNANDO LLAUDER I BONILLA
Marquès de la Vall de Ribes i 
acollit a l’inici de la guerra civil 
a Can Valls, el 2 de desembre 
de 1936 uns milicians se’l van 
emportar i mai més es va saber 
res d’ell. El 7 de desembre, els 
milicians van tornar a Can Valls, 
emportant-se el menjar que van 
trobar, i indicant als residents 
del mas que el marquès havia 
mort. El seu cos va ser trobat 
posteriorment a Montcada.

JOSEP ESTANY PADRÓS
Germà d’Antoni Estany, era 
membre de la CNT i del Comitè. 
Va ser tirotejat el 16 de gener 
de 1937 quan es dirigia al seu 
domicili, sobrevivint a l’atemp-
tat després de passar un mes 
a l’hospital. Aquest atac provo-

carà que des de l’Ajuntament, 
llavors controlat pel Comitè, es 
designi un servei de vigilància 
permanent al poble. Empre-
sonat breument per la justícia 
republicana, acabada la guerra 
es va exiliar a França.

PERE DURAN PLANTADA
Alcalde entre 1902 i 1903, i 
entre 1912 i 1913, havia tingut 
un gran paper a principis del 
segle XX, sent qui va donar els 
terrenys per construir el cemen-
tiri de Palau-solità. Impulsor de 
la Cambra Agrícola del Vallès i 
membre de l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre, a l’inici de 
la guerra li va ser expropiat Can 
Duran i el 19 de desembre de 
1936 va ser detingut al mig del 
carrer a Barcelona acusat de 
ser un home de dretes. No es 
va saber res més d’ell fins que, 
anys més tard, es va trobar el 
seu cos a Montcada.

PERE CAMPABADAL MAÑOSA
Quan Lluís Companys de-
clarà l’Estat Català l’octubre 
de 1934, va ser detingut junt 
amb altres membres del po-
ble quan es dirigia a Barcelona 
en defensa del president de la 
Generalitat, sent acusat de re-
bel·lió militar. Durant la guerra 
va servir a l’exèrcit republicà, i 
morí al Front de l’Ebre l’11 de 
novembre de 1938.

JOSEP ESTANY CASTELLVELL
Propietari del cafè de Ca l'Es-
tany, era pare d'Antoni i Josep 
Estany. Per la vinculació de la 
seva família amb el Comitè, va 
ser perseguit per les autoritats 
franquistes, sent condemnat 

primer a reclusió perpètua, des-
prés a 6 anys de presó i final-
ment indultat. Així mateix, es va 
obrir un expedient titulat "Asun-
to Estany", amb l'embargament 
de l'edifici de Ca l'Estany, que 
va ser reformat i utilitzat com a 
local de la Falange al poble.

MIQUEL CALVET ROIG
Afiliat al PSUC, va participar en 
les brigades de recollida d'ar-
mament perdut pel poble or-
ganitzades per la Falange local 
en acabar la guerra. Acusat per 
les autoritats franquistes de ser 
patrullero, va ser sotmès a un 
consell de guerra i executat el 
28 de maig de 1939.

JAUME PUJALT GARRIGA
Membre del Comitè i afiliat a 
la CNT-FAI, acabada la guerra 
es va amagar a una barraca 
de Can Falguera, però a con-
seqüència d’un engany orga-
nitzat per l’alcalde franquista, a 
qui coneixia personalment, va 
ser detingut i sotmès a un judici 
sumaríssim, sent executat el 4 
de març de 1939. En la trami-
tació d’aquest procés, se’l va 
identificar com a veí de “Pala-
cio-solitario”.

MIQUEL TORT OLLER
Membre del Comitè i afiliat a la 
CNT, va ser empresonat durant 
un breu període de temps per 
la justícia republicana. Sotmès 
a un judici sumaríssim per les 
autoritats franquistes, va ser 
executat el 2 d’abril de 1940.

JOAN AGUILAR MOMPART
Va servir com a tinent del 1r Ba-
talló de la Divisió Ascaso, for-
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mada originalment per les milí-
cies de la CNT. Va ser sotmès 
a un consell de guerra per les 
autoritats franquistes i executat 
el 29 de març de 1943.

PERE CASAÑAS CODINA
Membre de la CNT, va ser re-
gidor a l'Ajuntament els últims 
mesos de la guerra, exercint la 
presidència de la comissió de 
cultura. Es va exiliar a França on 
va acabar en diversos camps 
de concentració i, amb l'esclat 
de la 2a Guerra Mundial, va ser 

capturat per les autoritats nazis 
i traslladat al camp de concen-
tració de Mauthausen-Gusen, 
on va morir el 21 de desembre 
de 1941 a l'edat de 46 anys. Es 
tracta de l'únic palauenc mort 
als camps nazis.

MATEO AMAT QUINTANA
Caporal del 21è Regiment de la 
Brigada Líster, de la Columna 
Macià-Companys, es va exiliar 
a França, on va acabar en al-
guns camps de concentració. 
Alliberat el desembre de 1939, 
va ser detingut per les autoritats 
nazis un any després, sent en-
viat a la 39a Companyia de Tre-
balladors Estrangers però pos-
teriorment traslladat al camp 
de concentració de Mauthau-
sen-Gusen. Finalment, va ser 
alliberat el 5 de maig de 1945 
quan l'exèrcit estatunidenc va 
entrar al camp.

EMILI OROMÍ SORRIBES
Estiuejant barceloní, va ser 
una de les persones que van 
apagar el foc de Santa Maria 
aconseguint salvar l'església, 

guardant els sants a casa seva; 
així i tot, des del Comitè local 
el van avisar que des del Co-
mitè de Sentmenat li farien un 
registre i que els cremés abans 
que arribessin. Acabada la gue-
rra, va ser proposat perquè fos 
el primer alcalde franquista del 
poble, però s'hi va negar, pre-
ferint que ho fos Bartolomé So-
ler, a qui va ajudar estretament 
durant l'exercici del seu càrrec.

JOSEP Mª FOLCH I TORRES
Escriptor i estiuejant al poble, 
va passar la major part de la 
guerra a Palau-solità i Plega-
mans, escrivint un dietari que va 
anomenar “Llibre Blau”. Aquest 
magnífic document, conservat 

a l’arxiu de la Fundació Folch i 
Torres, permet veure de prime-
ra mà el dia a dia al poble du-
rant la guerra.

ABERCI C. DE SOBREGRAU
Propietari de Can Padró, va 
passar la guerra amagat primer 
a Barcelona i després a Valèn-
cia. Va exercir un paper impor-
tant per a la formació del primer 
govern franquista, sent una de 
les persones que van proposar 
a Bartolomé Soler com a alcal-
de acabada la guerra. Precisa-
ment, Soler el defineix com al 
seu col·laborador més fidel. Així 
mateix, va ser qui va donar els 
terrenys per a la construcció de 
la nova església de Sant Genís.

A més d'arxius i bibliografia diversa, l'au-
tor de l'estudi va entrevistar 11 persones 
del poble que amb el seu record i el seu 
testimoni d'aquells dies han contribuït a 
fer-lo posible. Són les següents:

MARIA GINESTÓS ROCABRUNA
Nascuda el 7 de novem-
bre de 1920, tenia 15 anys 
quan va esclatar la guerra i 
18 quan va acabar. 

CARME GINESTÓS ROCABRUNA
Nascuda el 8 d’abril de 
1930, tenia 6 anys quan va 
esclatar la guerra i 8 quan 
va acabar. 

TERESA PADRÓS CASAÑAS
Néta de Pere Casañas Co-
dina, única víctima mortal 
palauenca dels camps na-
zis.

VALENTÍ SOLEY FRUITÓS
Nét de Valentí Soley Perra-
món, soci del Centre Re-
publicà Demòcratic d’Es-
querra Catalana de Psip. 

EMILI SAPES RIBAS
Nét d’Emili Ribas Prat, pre-
sident de la CNT local de 
PsiP durant la Guerra Civil.

FRANCISCO PUJALT ANGELATS
Nascut el 8 d’octubre de 
1930, tenia 5 anys quan va 
esclatar la guerra i 8 quan 
va acabar. 

DOLORS OROMÍ LLUBES
Nascuda el 18 de setem-
bre de 1928, tenia 7 anys 
quan va esclatar la guerra 
i 10 quan va acabar. 

JOAN CAROL MUMBRÚ
Fill de Pere Carol Cruells, 
qui serví com a cuiner pri-
mer a l’exèrcit republicà i 
després al franquista. 

FRANCESCA CASAJOANA MALLA
Nascuda el 30 d’agost 
de 1935, no tenia encara 
1 any quan va esclatar la 
guerra. 

SANTIAGO TORRES CALÇADA
Nascut el 18 d’abril de 
1931, tenia 5 anys quan 
va esclatar la guerra, i 7 
quan va acabar.

JOSEP CASTELLVELL TORRAS
Nascut el 27 d’octubre 
de 1935, no tenia ni 1 any 
quan va esclatar la gue-
rra.

Un record que encara és viu
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Programació del cap  
de setmana del Guirigall

Informació  
botifarrada

Dissabte 11 de juny

Al vespre, El Guirigall
21h Itinerant des de la Masia de Can Cortès fins la Plaça de 
la Vila.

Cercavila d’engegada de coets i arribada del Dimoni de la 
Pedra Llarga.

A continuació. Plaça de la Vila

El Guirigall 

A continuació. Plaça 11 de setembre

Botifarrada popular
Organitza: Pessebristes de Palau-solità i Plegamans 

Diumenge 12 de juny

Al matí, la Festa del Segar
09h Encreuament del Camí de Cal Traitor i Carrer Minerva

Punt de trobada.

A continuació. Camps de Can Periquet  

Exhibició de sega  
amb volant

A continuació. Pista de bàsquet de Can Maiol de Dalt a 
l’encreuament del Camí de Cal Traitor i Carrer Minerva.

Esmorzar popular amb  
cansalada i pà amb tomàquet
Organitza: Patronat de Sant Isidre i col·laboració  
de l’Ajuntament.

Al vespre, l’Aplec 
17.30h Plaça de la Vila.

42é Aplec de Palau-solità  
i Plegamans
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans. 

A més el dijous 21 de juliol
19h Plaça de ca l’Estruch

La Fresqueta,
Cultura popular en acció 
Jornada per a donar protagonisme a les entitats de 
cultura popular del municipi que finalitzarà amb el 
ball de gralles de Les Antines.

Venda anticipada dels tiquets a la Masia de Can Cortès  
el dimarts  7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juny  
de les 18 a 20h.

Venda de tiquets el mateix dia a la Plaça 11 de setembre  
a partir de les 18h.

Preu de 4 €, que inclou l’entrepà de botifarra  
amb pa amb tomàquet i una ampolleta d’aigua.
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     APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

Un temps enrera, abans de la pandèmia, vostès, veïns de Palau, segur que es van adonar de les obres que es portaven a terme al costat mateix de
Residencial Palau. Es va construir un nou edifici, aplicant les més innovadores tècniques de construcció, a on la domòtica i la seguretat van
jugar un paper molt important, fonalmetal. Potser alguns de vostès  ja ho saben, però potser d’altres no ho coneixen encara; el que es va
construir va ser un edifici d’apartaments tutelats per persones grans.

Són vivendes dissenyades amb la idea    que  persones autònomes, també amb alguna fragilitat, puguin gaudir d’un entorn segur a on poder
continuar amb la seva vida, amb tota plenitud  i conservant la seva intimitat.

Són apartaments a on els nostres usuaris, envoltats de l’entorn privilegiat que ofereix Palau, poden viure a prop dels seus familiars,   disposant
de la independència que ofereix un habitatge totalment equipat, dinàmic, segur, aprofitant també  les zones comuns pensades per fer la seva
estança molt més agradable,

L’usuari és lliure de viure amb total independència o bé de demanar-nos tot un seguit de serveis que li  podem oferir per ajudar-lo tant amb les
activitats de la seva vida diària com també cobrir necessitats relacionades amb la seva salut. 

Us convidem a visitar les nostres instal·lacions estant ben segurs que seran del vostre grat i sabreu valorar-les com un gran actiu, d’avui i de
demà,  ofert per optimitzar el benestar de les persones grans que ens envolten. 

R e s i d e n c i a l  P a l a u                             T e l . 6 7 1 5 6 2 6 1 8
A v i n g u d a  d e  C a t a l u n y a  2 6 4                  w w w . r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
0 8 1 8 4  P a l a u - S o l i t à  I  P l e g a m a n s            i n f o @ r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
B a r c e l o n a
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 ANUNCIS 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 

OFERTA DE TREBALL
Es busca persona per treballar 
al camp i fer feines de neteja i 
manteniment, amb carnet de 

conduir.

608 44 08 64

Empresa ubicada a Palau 

nEcEssiTA 
DEpEnDEnTEs

Interessades contactar 
amb el mòbil

608 665 787

CHICO para jardinero, pintor, obras. Ve-
hículo propio. Con experiencia 699 467 
609 David 
ME OFREZCO para tareas de limpieza. 
Cristina. 643 823 025.
CUIDADORA de personas mayores con 
experiencia de 5 años y disponible las 24 
horas. Nelly. 642 227 240
SEÑORA de 59 años se ofrece para el 
cuidadode personas mayores. Carmen. 
635 24 06 98.
BUSCO EMPLEO de externa 8 horas o 
por horas de limpieza. Yesica. 605 63 33 
36.
AUXILIAR de enfermería en geriatria se 
ofrece para cuidado de personas mayo-
res. Noche. 611 211 685. Gabriela.
DESEO trabajar cuidando personas gran-
des  se cocinar, planchar y limpiar. Narci-
sa. 610 33 57 43.
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o tareas de limpieza. Marie. 640 67 
99 93.
 ME OFREZCO para jornada de 8 horas 
en tareas de limpieza, como interna o ex-
terna. Con experiencia. Nohemy. 633 15 
30 32
BUSCO TRABAJO bien cuidando niños 
o personas mayores o en tareas de lim-
pieza. Lina. 631 397 009.
BUSCO TRABAJO por la mañana y los 
fines de semana y por la noche. Soy res-
ponsable. Guadalupe. 634 835 849.
ME OFREZCO para cuidar personas ma-
yores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuida-
do de persona mayores. Incorporación  
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat huma-
nístic i cursant un grau superior de Pro-
ducció audiovisual i d'espectacles. Estic 
interessada a fer de cangur i a donar clas-
ses de repàs a nens de primària i ESO. 
Paula. 655 474 080 
CHICA busca faena de limpiezas parti-
culares, responsable, con  experiencia y 
referencias. María. 681 977 436. 
TENGO conocimiento y experiencia en 
cuidado de persona mayores. Colón. 
602 407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662 
BUSCO trabajo comocuidadora de 
adultos o niños, o en tareas de limpieza. 
Zoila. 612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas 
mayores 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
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Farnés advocats

IurIsbarna  
torra argemI 
Jaume olIveras I malla

aJuntament de PsIP

JordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

autoarenas

tallers mateu vIla,  sl
auto taller taher

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

caldes Parquet

exIt school

assocIacIó de comercIants

vols volar?
club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

nua

ruIsan assessors

gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Palau assessors

assesorIa gestorIa Palau s.l
Francesc saPes banus

ImmobIlIarIa Farnes

JuanI baeza

ImmobIlIarIa Farnes

camPo base

erc
Psc Palau 
JxPsIP
Petardos cm, sl
bar olIva

rekoPa

bar l'esbarJo

avuI cuInem nosaltres

can boada

burInot vermuterIa

terra d'ester

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

e. arbo clImatIzacIones

electrIcItat masó

cal vIdrIer

74 _ bugaderI autoserveI

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

guber catalunya serveIs

gIPPsa InFormatIca

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments
Arquitectes
Asegurances
Automòvil

Construcció

Decoració

Educació
Entitats
Espectacles
Esports

Estètica

Gestories

immobiliàries

Oci
Partits polítics

Pirotècnia
Restauració

Salut

Serveis

Taxis
Veterinaris

1
17
23
23
42
17
17
9
23
33
33
33
48
3
48
31
34
13
37
37
1
3
3
3
17
17
17
17
23
23
1
3
21

37
10
14
27
19
21
29
29
29
29
31
13
13
13
13
13
13
13
37
44
48
48
23
23
23
23
33
33
33
33
33
48
29
13

FEM  P O B L E ,  CO MPR EM  A L  P O B L E
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EL  D I R EC TOR I 

Farmàcies de guàrdia - JunyAquest 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

euros és l'import de la 
subvenció que l'Ajunta-
ment ha rebut des dels fons  
NextGenerationEU  de la 
Unió Europea per fomentar 
la recollida d'escombraries 
porta a porta.

189.099

POESIA I FLAMENC
FLAMENTICS
Dijous, 16, 19.00 h. Jardins 
de la Torre Folch Una iniciativa 
que uneix poesia catalana amb 
el cant flamenc, cercant punts 
d'unió poètics, culturals i emo-
cionals. Entrada lliure.

CINEMA
UNA CANÇÓ DEL PASSAT

Dijous, 16, 17.00. El Casal de la 
Gent Gran projecta aquesta cinta de 
John Travolta i Scarlett Johansson a 
l'auditori de Can Cortés. Accés lliure 

per a tothom. 
I dijous 30, al mateix espai, la xerrada 

'Imatges de Nova York' a càrrec de 
Jaume Ventura.

BITLLES CATALANES
PRIMERA TIRADA FEMENINA
Dissabte 4 de juny, 17.00. 
Pistes de Can Falguera. Amb 
motiu de la Setmana de l'esport 
Femení, els Va, tornem-hi orga-
nitzen la primera tirada exclusiva 
per dones. Una bona ocasió per 
guadir d'aquest esport.

SARDANES  42È APLEC DE PSIP. Diumenge, 12, a les 
17.30.  L'Agrupació Sardanista celebra el seu aplec a la plaça 
de la Vila, amb actuació de les cobles Marinada i Sant Jordi- 
Ciutat de Barcelona.
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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

611 42 16 19

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+
FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

93 522 22 55
Vols que t’informem?

C/LLOBREGAT, 6-8
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
687 737 321        / 938 644 434
materialesmartinez@hotmail.es

EXPERTOS EN TODA 
CLASE DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATERIALES
ARTÍNEZM

JUNIO-JULIO
OFERTA EN MATERIALES 

DE JARDINERÍA

Especialistes 
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

C/ Pintor Vayreda, 28 local 2. 08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona

Tel. 938 648 656     |     www.dentalcenterpalau.es     |           685 157 326

@dentalcenterpalau                    /dentalcenterpalau

Primera
visitaGRATUÏTA


