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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

La festa del poble

EDITORIAL

La Festa Major és, per definició, la fes-
ta del poble per excel·lència. És el punt 
de trobada de totes les alegries, les il·lu-
sions i les esperances d'un col·lectiu que 
s'identifica amb una mateixa vila. L'FM és 
l'expressió màxima de la participació ciu-
tadana, com així s'ha vist aquests dies, 
en què un cop superada la pandèmia, la 
gent ha tornat a omplir balls, concerts, 
pistes d'esports, restaurants, carrers i te-
rrasses.
 L'FM és també el reflex de la salut as-
sociativa i cultural del poble. En el cas 
de Palau-solità i Plegamans, només cal 
fixar-se en la lletra petita del programa de 
Festa Major per adonar-se que gaudeix 
d'un teixit associatiu envejable. Evident-
ment, l'Ajuntament és el tronc que supor-
ta el pes logístic i econòmic. Però sense 
la col·laboració d'entitats i associacions, 
el llibret d'actes festius quedaria reduït a 
un fulletó o bé seria molt més car del que 
al final resulta pel consistori. Citar alguna 
d'aquestes associacions i no citar-les to-
tes seria injust i descortès per les oblida-
des. I citar-les totes seria massa llarg per 
l'espai d'aquest editorial.
 El que cal és reconèixer públicament 
l'esforç de tota aquesta gent voluntària 
que dedica hores del seu temps lliure a 
planificar, organitzar i executar activitats, i 
que molts cops es posen entre bamboli-
nes mentre els altres gaudim de la festa i 
del seu esforç. Aquestes persones repre-
senten l'autèntic esperit de l'FM, la gent 
del poble, que fa de la Festa Major la fes-
ta del poble.
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L’ESTIU SE’N VA I ES QUEDEN 
ELS QUILOS DE MÉS...?

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€ 

En Can Riera, a 4 vientos. 4 
hab, 1 b i 1 aseo.  Parcela de 
610m2. 308.000€ 

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€ 

En semicentro. Doble parcela
 de 700m2, 270m2 construi-
dos. Piscina interior 399.000€ 

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

Urb. El Castell. 195 m2. 6 hb. 
2 b, ideal para dos famílias.  
359.000€ 

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

En Can Riera. Cuatrovientos. 
180 m2. 4 hb, 1 b. 610 m2 de 
parcela.  310.000€ 

CASA

Dos casas en Can Falguera. Venta sobre plano. 2 casas en parcela de 400 m2 
cada una. 5 habitaciones  y 3 baños. Suite con baño en planta baja. Piscina. 
Entrega en 12 meses, acabados a escoger.  398.000 € i 429.000 €

2 CASAS

CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE 

TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

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

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

personalitzada.

TALLERS
RESTAURACIÓ DE MOBLES

Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets • 
ferro • sabons

93 864 46 722

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

v[Al costat parada Can Cortés]

Més Informarció de cursos i tallers:

E@ acorama19@hotmail.comacorama.acoramascp

www.acorama.es

Botiga d’objecte
s de regal

Acorama
botiga  taller

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

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles

NOVA COL·LECCIÓ

4 L'ENTREVISTA: JOSE MARIA CATALAN
Aquest empresari palauenc, president de PIMEC 
V. Occidental durant 5 anys, ens dona la seva visió 
del moment econòmic que vivim.

10 HOTEL O CÀMPING?
S'acaba l'estiu i toca explicar les vacances, aquells 
que n'heu fet. Què heu triat vosaltres, la comoditat 
de l'hotel o la naturalitat del càmping?

19 ADEU ALS COTXES ABANDONATS
El Govern municipal té previst habilitar uns 
terrenys públics com a dipòsit de vehicles i així 
poder retirar els cotxes abandonats al carrer.

20 UNA TEMPESTA AMB CALAMARSA
Diumenge, 21 d'agost, una tempesta d'estiu va 
deixar caure sobre PsiP una forta calamarsada 
amb pedres de fins a vuit centímetres.

32 PSIP, EL LLOGUER MÉS CAR
El preu mitjà dels lloguers a Palau-solità i Plega-
mans és, amb diferència, el més car de tots els 
municipis de l'Eix Riera de Caldes.

34 VISCA LA FESTA MAJOR
Un repàs a totes les activitats de la darrera Festa 
Major, la primera que se celebra sense restriccions 
després de la pandèmia.

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
VENDA D’HORTALISSES
Palau-solità 
i Plegamans

PREUS MOLT ECONÒMICS - 93 864 90 47
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Lloc i data de neixament:  
Barcelona, 31/05/1952.
Estat civil: Casat, una filla.
Estudis: FP mecànica.
Professió: Empresari.
Aficions: Fútbol i esports de motor.
Un llibre: 1 dia d'octubre i 2 poe-
mes: quan l'esperança venç la por, de 
Josep Rull. 
Una pel·lícula: Notting Hill.
Una sèrie: Vikingos.
Quina música li agrada: The Beatles 
i Creedence Clearwater Revival.
Participa en alguna entitat del 
poble:
No.

--President de 
Pimec Vallès Oc-
cidental des del 
2017. Per què ho 

deixa?
--Per motius personals. La fa-
mília està per davant del que 
em quedava per fer a Pimec. 
En tinc 70 i ara l'important és 
dedicar-me a la família.
--Deixi'm que li faci una 
pregunta de pati de col·le-
gi: què fa un president de 
Pimec?
--Una part molt important són 
les relacions públiques, estar 
en contacte amb les indústries, 
amb els ajuntaments. Mantenir 
reunions i trobades relaciona-
des amb la indústria i el co-
merç.
--I es pot compatibilitzar 
amb portar una empresa 
com feia vostè?
--Bé, sarna con gusto no pica, 
però mortifica. Si t’agrada el 
que fas, sempre busques la 
manera de fer-ho. A més, en 
el cas de la meva empresa, fa 
molts anys que treballo amb la 
mateixa gent i tenia un equip 
molt eficient que em permetia 
no estar sempre present.
--Vostè ha estat membre de 
Pimec des de 1993. Què ha 
canviat en l'industria de la 
comarca en aquests anys?
--Han canviat moltes coses. 
Tot el món industrial ha evolu-
cionat, sobretot pel tema de la 
digitalització. També ha canviat 
la manera de fer i el tipus d'em-
presari. Ha canviat molt el tema 

de la formació professional. 
Però sobretot la transforma-
ció digital, els automatismes, 
els robots... Les empreses ens 
hem hagut d'anar adaptant a 
tot això. A més les empreses 
noves que venen darrere co-
llen, i si vols ser competitiu, 
això t'arrossega.
--Com a president li ha to-
cat viure dies molt compli-
cats. Primer el procés, des-
prés la pandèmia. Quina de 
les dues situacions va ser 
més crítica per les pimec 
catalanes?
--Jo crec que la més com-
plicada ha estat la crisi de la 
covid-19, més que el procés. 
Però també depèn del tipus 
de sector, perquè hi ha tipus 
d'indústries i de comerç que 
ho han patit menys. El sector 
de l'alimentació, per exemple, 
no ha patit tant com l'hostale-
ria. La pandèmia ens ha servit 
per valorar més el comerç de 
proximitat i veure l'importantís-
sim que és per un poble o una 
ciutat aquest comerç.
--Però un cop superada la 
pandèmia, no li sembla que 
l'onada de solidaritat amb el 
comerç local s'ha diluït?
--No ho podem oblidar, i es-
pero que la gent no ho oblidi. 
El que no es pot permetre és 
que ens convertim en un poble 
dormitori, i això només ho po-
dem aconseguir donant-li vida 
al comerç local, fent que la 
classe mitjana no es perdi, això 
és el que dona vida al poble. 
Si ens transformem en un po-

ble dormitori, estem perduts. 
S'acaben creant guetos, com 
passa a França per exemple, 
on el comerç de proximitat no 
és que llueixi molt. El comerç 
local facilita la vida social i la 
comunicació entre la gent.
--I com va viure el procés?
--Amb preocupació, però com 
a industrial sempre vam pro-
curar mantenir l'activitat. I des 
de Pimec, com entitat apolíti-
ca, vam intentar mantenir-nos 
al marge. És clar que uns ho 
van patir més i altres menys, i 
ja no tant en activitat industrial, 
sinó pel que fa a sentiment de 
cadascú. Des del punt de vista 
empresarial es va patir, però les 
indústries tenen una línia que 
saben que han de mantenir i 
van tirar endavant. I de fet el 
procés encara no s'ha acabat, 
el procés continua.
--Creu que les coses torna-
ran a ser com abans de la 
pandèmia pel que fa als pe-
tits i mitjans empresaris? 
--Les coses han canviat. La 
pandèmia ha portat coses que 
han vingut per quedar-se. Les 
videoconferències, per exem-
ple. A mi m'agraden molts les 
reunions presencials, però re-
conec que moltes vegades no 
és necessari el desplaçament. 
O, per exemple, el tema de la 
formació en línia. O el teletreba-
ll, un altre punt molt important. 
Són coses que donen agilitat a 
les empreses i que amb la pan-
dèmia s'han accelerat.
--Ara sembla que la recu-
peració està en marxa. En 

alguns sectors s’estan re-
cuperant xifres inclús per 
sobre del 2019. No anem 
massa ràpid?
--Anem a un ritme normal, ni 
ràpid ni lents. La gent tenia 
moltes ganes de sortir i és 
normal. Ja veurem què passa 
ara, al setembre. Però és molt 
important que donem suport 
al sector industrial. El que no 
podem permetre és tenir un 
país on la indústria representi 
només un 17 o 18% del PIB. 
Jo quan sento al president 
que diu que lluitarem per pas-
sar al 21% o el 22% penso, 
"malament anem". A Aleman-
ya la indústria representa un 
51% del seu PIB i nosaltres el 
màxim que aspirem és al 23%. 
Aquí ens ha sigut més fàcil el 
"compraràs i vendràs, però no 
fabricaràs" i hem deslocalitzat 
les nostres empreses. És im-
portant que recuperem part 
de la producció interna. Si re-
cuperem aquest activisme em-
presarial creem llocs de treball 
i reactivem la roda del comerç.
--Això requereix anys i for-
mació. Hi som a temps?
--Hem de fer entendre que hi 
ha valors dins la nostra socie-
tat que cal educar-los. És com 
el que passa amb la formació 
professional. Hem d'aprendre 
a donar valors a tots els oficis. 
Hem de fer que els empresa-
ris siguin part essencial dins 
aquesta formació. En determi-
nats oficis ens falta el valor de 
la formació des de l'empresa. 
Com ara la figura de l'aprenent. 

Als 70 anys ha deixat en segon pla 
la seva activitat com a empresari 
per dedicar-se més a la família. 
Aquest palauenc, però, té encara 

moltes lliçons per donar.  Als qui 
comencen els diu que facin servir 
les cinc vocals: Aptitud, Empatia, 
Imaginació, Objectius i Unitat.

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

JOSEP MARIA CATALAN EMPRESARI, EX PRESIDENT DE PIMEC VALLÈS OCCIDENTAL

"Hem d'entendre que sense 
comerç local no hi ha vida"

Quan jo vaig sortir de l'escola 
industrial vaig arribar tot con-
tent a la meva primera feina i el 
primer que em van dir va ser: 
"Nen, saps escriure?, doncs 
agafa la ploma i el tinter" i la 
ploma i el tinter eren l'escom-
bra i el càntir de l'aigua. Això 
s'ha de millorar, evidentment, 
però també et serveix per va-
lorar la disciplina en el treball.
--Des de la seva experièn-
cia comarcal, com veu el 
comerç i les pimes a Palau?
--Crec que pot créixer més. 

L'Associació de Comerciants 
treballa amb Pimec per trobar 
noves activitats. Jo crec que 
està en fase de creixement, i 
si no ho està, hem de fer que 
ho estigui. A mi m'agradaria 
que calés molt el missatge que 
sense comerç no hi ha vida.
--Se’n va satisfet?
--I tant, moltíssim. Primera, 
perquè l’equip que deixo és 
magnífic. Jo com a president 
no seria res si no fos pels 
grans professionals de l’equip. 
I si alguna cosa he tingut clara 

tant a Pimec com en la meva 
empresa, és que sempre has 
d’estar rodejat de bons profes-
sionals, i que no importa que 
siguin millors que tu, el que im-
porta és que es faci una pinya.
--Si pogués deixar feta una 
cosa de les que no ha pogut 
acabar, quina seria?
--El tema de la mobilitat. Un eix 
transversal ferroviari és molt im-
portant, des del Maresme fins 
al Baix Llobregat. I no només 
per la mobilitat de la gent, sinó 
per la rapidesa en la incorpora-

ció als llocs de treball. Es parla 
del quart cinturó, però aquest 
cinturó ja no es farà mai en la 
vida, i de fet ja no té sentit. Una 
altra assignatura pendent és el 
corredor mediterrani, és una 
cosa que no té explicació. Més 
coses que m'hagués agradat 
fer són la remodelació de Mer-
cavallès o la modernització de 
l'aeroport de Sabadell.
--I si pogués desfer alguna 
cosa de les que va fer com 
a president de Pimec?
--No en desfaria cap. Em sen-
to molt satisfet del que he fet 
fins ara. A mi m'agrada molt 
treballar en equip, i quan hem 
fet alguna cosa ho hem fet per-
què era una decisió de l'equip.
--I ara què, com afronta la 
vida de jubilat, un home que 
ha estat tan actiu com vostè 
li deu costar estar-se quiet.
--Bé, de fet no passo a jubi-
lat al cent per cent. Com soci 
honorari de Pimec em permet 
participar en algunes activitats, 
però ja no en el dia a dia.
--La política local pot ser 
una opció?
--Vaig estar 12 anys en la po-
lítica local de PsiP i ara ja no 
toca. Cal deixar pas a la gent 
jove. Això sí, en qualsevol cosa 
que cregui que puc ajudar ho 
faré encantat de la vida, per 
què soc activista.
--Quin consell donaria al 
jove que està pensant a ini-
ciar un negoci?
--Utilitzar les 5 vocals: Aptitud, 
Empatia, Imaginació, Objec-
tius, Unitat.

PEP PUIG
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OPINIÓOPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

Estiu del 2032, tanca de Melilla. 23 joves morts 
en un intent massiu de saltar-la. Des que aques-
tes fronteres es van tornar tan impenetrables la 
única manera d'intentar-ho és en massa, ja no és 
possible la individualitat. Cal crear situacions de 
desconcert amb assalts multitudinaris, col·labo-
ratius, i llavors, cal que uns companys morin per 
que altres puguin creuar.
 Els pocs que han aconseguit fer el salt estan 
ara internats en un centre d'immigrants il·legals a 
Nador, al regne del Marroc, altres han estat retor-
nats en calent cap a Melilla, al regne d'Espanya. 
Pel que fa als morts, la nacionalitat de la majoria 
és l'alemanya, també hi ha algun belga i sembla 
que dos austríacs.
 Què ha passat en aquests deu anys? A l'estiu 
del 2022 en l'enèsim salt a la tanca de Melilla van 
morir 37 migrants. Aquell cop va ser un dels úl-
tims en que el flux migratori, la pressió de la fam 
i la desesperació va ser de sud a nord. Després, 
paradoxalment, es va invertir, i ara, al 2032, així 
estem i sembla que per molt de temps.
 La primavera i l'estiu del 2022 varen ser con-
vulsos, convulsos en l'escala europea. La invasió 
d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus, la destrucció 
i els milers de morts provocats va obligar, a con-
tracor, a la Unió Europea a fer un boicot tímid i 
de postureig en front al gas rus. Aquest lleuger  
desequilibri va provocar una inflació mai vista a la 

zona euro, que posteriorment es va desbocar pel 
càlcul dels grans inversors i el pànic dels petits. 
Rússia, finalment va annexionar-se tot el territo-
ri d'Ucraïna, ja completament devastat. Europa 
va fer quatre estèrils escarafalls més i això sí, 
fortes despeses (en deien inversions) en arma-
ment. Evidentment, va ser Rússia qui va tallar del 
tot el gas a Europa i ràpidament va trobar altres 
clients disposats fins i tot a pagar més i millor 
que els antics socis i clients. El venedor i els nous 
compradors estaven encantats de veure com les 
economies i les llars europees s'anaven glaçant, 
mentre s'escalfaven borses i cuines asiàtiques.
 La Xina, l'OPEP i la Unió Africana es van afegir 
amb diferents ritmes al consens de fer llenya de 
l'arbre caigut. Sense el blat d'Ucraïna, les ma-
nufactures de la Xina, el petroli de la OPEP i les 
matèries primeres de l'Àfrica, aviat la fortíssima 
potència europea va caure a plom en mig de 
revoltes de fam i fred. Estats Units dissimulava, 
mirant temerós de reüll Rio Grande enllà.
 Han passat uns anys de ràbia i revoltes inter-
nes aquí a Europa. Ara, 2032, només queda fam, 
abatiment i tristor. I en algunes, molt poques àni-
mes, un íntim i silent sentiment de culpa no com-
partit.
 Qui ho hauria dit mai?

Silvestre Entredàlies

En aquests dies d'estiu i calor 
asfixiant, he aprofitat per iniciar 
la lectura del llibre "ECOLO-

GISMO REAL" del divulgador científic J.M. 
Mulet (Dénia, 1973) catedràtic de biotecno-
logia en la Universitat Politècnica de Valèn-
cia. Llibre la lectura del qual recomano, que 
desmenteix moltes de les faules sobre la 
cura del medi ambient i ho fa des d'una 
perspectiva científica però alhora molt en-
tenedora. M'han cridat l'atenció les seves 
aportacions sobre la distinció del concepte 
de canvi climàtic en contraposició al con-
cepte d'escalfament global antropogènic. 
Ell prefereix referir-se a aquest últim, ja que 
descriuria amb més exactitud la situació en 
la qual ens trobem: escalfament global a 
causa de l'augment de temperatures pro-
duït per l'acció humana. Davant aquesta si-
tuació, l'autor descriu les diferents actituds: 
els negacionistes, que rebutgen la seva 
existència o, encara que acceptin que la te-
rra s'està escalfant, argumenten que no es 
deu a l'activitat humana. Després estarien 

els adaptacionistes, que assumeixen que 
existeix l'escalfament global i és per causa 
humana, però consideren que fer alguna 
cosa seria molt car i poc efectiu. Finalment, 
en l'altre extrem, els apocalipsistes, repre-
sentats per moltes organitzacions ecolo-
gistes que sempre dibuixen el pitjor esce-
nari i, si la cosa no pinta tan malament com 
els agradaria, no tenen problemes a utilitzar 
informacions falses, desproveïdes de base 
científica argumentant que el fi justifica els 
mitjans.
 Un dels seus capítols està dedicat a com 
alimentar-se sense menjar-se el planeta i 
m'ha sorprès per la dura crítica, encara que 
ben argumentada, a la producció ecològi-
ca. No m'estendré en aquest tema, però 
una de les derivades de la seva crítica és 
cap als horts urbans i és aquí on he recor-
dat els actuals horts municipals en Boada 
Vell. Adverteix, Mulet, que abans de men-
jar-se res d'un hort urbà convindria veure 
quin ús ha tingut aquest sòl en els últims 
cent anys, que aquests solars no hagin 
estat prèviament zones industrials sense 
controls ambientals, la circulació de vehi-

cles usant gasolina amb plom. En resum, 
insisteix que, en la majoria dels casos, els 
sòls no s'han netejat i els metalls pesants i 
els contaminants segueixen aquí.
 Tot això m'ha fet pensar en la ubicació 
dels horts municipals de Boada Vell: zona 
industrial, envoltats de la Deixalleria a on 
es dipositen tota mena de residus con-
taminants, zones d'aparcament de vehi-
cles pesants, indústries a menys de 100 
metres. I la cosa més sorprenent i això ja 
forma part d'una denúncia pública, els ca-
mions aparcats al carrer Santa Margarida 
de Boada Vell, romanen constantment en 
marxa (sospito els motius, però no ho puc 
assegurar) amb el que això implica d'emis-
sions de C02. Algú dels serveis tècnics de 
l'ajuntament i responsables polítics, han 
d'esbrinar si aquests transportistes actuen 
correctament.
 Finalment, els usuaris d'aquests horts, 
haurien de replantejar-se si la seva activi-
tat es realitza en la millor ubicació possible. 
Personalment i segons els comentaris del 
científic J.M. Mulet, m'atreveixo a opinar 
que no.

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)

Qui ho hauria dit mai?

Ecologia i els horts 
municipals de Boada Vell

FINESTRA OBERTA

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 1.400 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.

Pensaments
Divendres 16 de setembre, 
la Torre Folch serà l'escenari 
de la presentació del llibre Els 
meus pensaments, signat per 
Marc Van der Weyen. L'acte 
s'iniciarà a les 8 del vespre, i 
comptarà amb l'actuació del 
duet format per Àlex René i 
Rut Giménez que interpretaran 

diverses cançons durant la 
trobada. Lluïsa Vàzquez serà 
l'encarregada de fer el pròleg 
de la presentació que anirà a 
càrrec del mateix autor.
 Van der Weyen descriu el 
seu llibre com "una barreja de 
temes, tracta sobre filosofia, 
amor, fantasia i coses que 
m'han passat de veritat. És 
un còctel literari pel fet que 
presenta poemes, contes i 
reflexions en un mateix volum".
 La presentació del llibre de 
Van der Wayen, pseudònim 
sota qui respon el palauenc 
Marc Petitbó Fernàndez, està 
organitzat i promogut per l'enti-
tat Cabres i Vaques, que dona 
suport als creadors novells en 
els diferents àmbits de l'art i la 
cultura.

RECOMANAT

PRESENTACIÓ  DEL  LLIBRE 

MÚSICA EN DIRECTE A CÀRREC D'ALEX RENÉ I
RUT GIMÉNEZ

Autor: 
Marc Van Der Weyen

Lloc:  Torre  Folch

Hora:  20h

Dia: 16 de setembre 

S'OFERIRÀ COPA DE CAVA A TOTS ELS ASSISTENTS 
 AL FINALITZAR L'ACTE

PRÒLEG A CÀRREC DE  LLUÏSA VÀZQUEZ
 

FIRMA I VENDA DE LLIBRES
 

PRECS I PREGUNTES AL FINAL

Organitza: Amb la col·laboració de:

ANTONIO IZQUIERDO
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ES TRASPASSA
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

Selmy
vesteix el teu interior

A  TAU L A PU B L IC ITAT

És molt habitual pensar que els aliments es 
conserven millor si estan dins de la neve-
ra, no obstant això, no sempre és el millor 
mètode per a allargar la seva vida, ni tan 
sols en les èpoques més caloroses. Com a 
norma general, cal continuar mantenint-los 
a la mateixa ubicació que els hem trobat 
a la botiga d'alimentació i guardar només 
dins la nevera aquells productes que ja ve-
nen refrigerats. Fins que aquests no s'hagin 
d'obrir i fer servir, aquesta és la forma més 
convenient d'emmagatzemar-los:
Patates: el midó que conté es converteix 

ràpidament en sucre a la nevera i es fa mal-
bé abans, per la qual cosa el millor lloc per 
a conservar-les és fora d'ella i en un lloc 
fresc i sec.
Cebes: tant aquestes com les patates 
desprenen etilè, una substància que espat-
lla tot el que està al seu voltant. Per tant, 
ajuntar aquests dos aliments encara dupli-
caria més aquest efecte. El millor per a em-
magatzemar-les és ficar-les en bosses de 
reixeta, mai de plàstic (en això coincideixen 
la major part de les verdures) o bé dins de 
caixes de fusta. Per això, el primer que hem 
de fer en arribar a casa és treure-les de 
les bosses on s'han com-
prat i guardar-les con-
venientment. Un 
altre mètode 
que podem 
fer servir per 
a allargar la 

vida de les cebes és tallar-les en daus i 
congelar-les per a anar usant-les a mesura 
que les anem necessitant.
Si hem de ficar una ceba en la nevera per-
què ja està tallada i ens ha sobrat, és intro-
duïr-la en un recipient hermètic. Amb això, 
evitarem que la seva olor es propagui per 
tot el frigorífic.
Alls: el fred fa que li surtin els brots, així que 
també els guardarem fora. Si pel contrari, ja 
s'han pelat i cal conservar-los freds, embo-
lica'ls en paper absorbent i introdueix-los 
en un tupper o en una bossa hermètica. 

També es poden submergir en oli dins 
d'un pot de vidre perquè durin més 

temps .
Pebrot i tomàquets: la neve-

ra els fa perdre l'olor i el 
sabor, per la qual cosa 
també s'aconsella 
conservar-los fora.

Com conservar 
alguns aliments 
durant més temps

EL CONSELL

Una carta 
amb aires 
de cinema
El Bàsic té arrels cinematogràfiques, així 
ho recorda el vell projector que llueix en 
un racó del menjador  principal. La platea 
del que  va ser el cinema Monte-Rosa acu-
ll avui un dels restaurants més populars i 
concorreguts del centre de Palau-solità 
i Plegamans. Amb el mateix esperit que 
aquelles sessions dobles que permetien 
passar la tarda a tota la família, la carta del 
Bàsic té propostes per a tots els gustos.
 Els amants del pica-pica s'hauran de 
trencar el cap per triar entre una vintena 
de tapes que van des de les croquetes de 
rostit fins als seitons en vinagre, passant 
pel pollastre cajún amb salsa barbacoa 
o la terrina de provolone al forn. Si es vol 
anar més enllà del pica-pica cal ser prudent 
amb els entrants, les racions són genero-
ses i més d'un no aguantarà tota la sessió.
 Seguint amb el símil cinematogràfic, un 
cop passats els tràilers promocionals, arri-
ba l'hora d'escollir entre una cartellera amb 
gran varietat de gèneres. A la carta del Bà-
sic hi trobem amanides i pastes (pels fans 
de la comèdia i l'entreteniment fàcil); una 
gran varietat d'arrossos (pels amants del 
cinema d'autor, i que a més es poden de-
manar individualment); fins a set varietats 
de fideuada (pels consumidors de bloc-
kbusters); suquets (per aquells que volen 

descobrir nous talents); brasa (pels rambos 
de la colla); i quatre títols més com són les 
cuixetes d'ànec, el bacallà amb samfaina, 
la tripa de vedella i el cap i pota. No hi ha 
crispetes, però si algú necessita guarnició 
podrà tirar de patates fregides, mongetes, 
pebrotets o una amanida de tomàquet.
 I queda pel final el capítol més important, 
les pizzes. Fetes amb massa pròpia de 
doble fermentació, són fixes en la progra-
mació del Bàsic i un dels secrets del seu 
èxit, juntament amb el forn de llenya. Ja se 
sap que les pel·lícules no es veuen igual al 
cinema que a casa, però pels qui vulguin 
provar, Bàsic ens deixa avui la recepta de 
la seva pizza de cine, la Monte-Rosa. 

Ingredients: massa de pizza (es pot com-
prar feta), tomàquet, mozzarella de búfala, 
pernil dolç, bacó, ceba, pebrot vermell i 
xampinyons.
Preparació: Estirem bé la massa sobre el 
marbre. Fiquem abundant tomàquet triturat 
i amb una espàtula el distribuïm bé per tot 
el cercle. Col·loquem damunt la mozzarella 
empolvorada, que cobreixi tota la circum-
ferència excepte els cantons. Fiquem per 
sobre a continuació la ceba, el pernil dolç 
(tallat en tires petites), el bacó en daus, el 
pebrot tallat en rodanxes fines i per últim 
els xampinyons. Es cou al forn a màxima 
temperatura durant 10 minuts aproximada-
ment. Que gaudiu de la pel·lícula.

Les pizzes del 
Manuel són una 

de les especialitats 
del Bàsic, junt amb 

els arrossos.

LA PROPOSTA DE... BÀSIC RESTAURANT

PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU  AMB EL 629 262 682

C/ DOm BOSCO, 22
PALAU-SOLITà I PLEgAmANS / TELf. 931 376 908

BàSIC RESTAURANT
BASICRESTAURANT

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
EN PLE FUNCIONAMENT

Local renovat
i totalment adaptat

--
Negoci molt 

arrelat al barri

Interessats truqueu al  
669 830 587
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Jo no he anat als Boy Scouts, ni a l'esplai. Només 
sé que canten, que porten mitjons molt llargs i que 
viuen en una acampada permanent. Des dels cinc 

anys fins als 90. 
 Per començar, cal carregar el cotxe com si anéssiu a creuar 
l'Estret. La ingovernable relació d'eines necessàries està liderada 
per dos artefactes que no poden faltar a l'equipatge de l'autèntic 
zíngar: el matalàs inflable i el càmping-gas.
 Els nens, que declaren la gihad quan a casa toca mongetes del 
ganxet, estaven encantats amb la fabada de pot. Al·lucinats amb 
les cagades d'ocell que queien dels arbres com a magranes de 
morter. I escorxats per dormir quatre humans en una "tenda" com 
en una capsa de llumins.
 Jo només he anat una vegada de càmping i per mi el balanç 
d'aquells dies va ser decisiu. Dues dades ho testifiquen. Primera:  
a jutjar pels roncs que vaig sentir, mig món morirà ben aviat a 
causa de l'apnea del son; i segona: vam haver de posar unes 36 
rentadores al retorn, més o menys com les cupletistes quan se'n 
van de gira.
 Queda clar que sóc més d'hotel!
 Però si no us convé, sempre podreu anar de càmping amb el 
Coronel Tapioca i les botes Quechua. 

Apa siau! 

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

Un llibre, una guitarra, 
olor de sal

Gaudir de la natura i 
perdre la vergonya

HOTEL CAMPING

JORDI RUANO CODÉS FERNÀNDEZ

EL  D ILEm A PU B L IC ITAT

Quan vaig de vacances m'agrada l'aventura, per la 
qual cosa prefereixo el càmping a la comoditat de 
l'hotel. Jo crec que aquesta comoditat està sobre-
valorada, i no només pel preu. Perquè a l'hotel trobem el mateix 
que a casa: una habitació, un bany, una nevera, i ben petita, de la 
qual amb sort pots agafar aigua sense pagar un suplement, i un 
telèfon per trucar a recepció si vol res especial. Bé, no ens hem 
de preocupar per netejar res i et tracten com una senyora, només 
faltaria. I prou. En canvi, anar de càmping sí que és una aventura. 
Especialment, si fas servir la tarifa base, res de caravana o bun-
galou. O sigui, muntar la tenda, dormir a terra amb un matalàs 
primet i llevar-te fet caldo, però conten, fer el dinar sense vitro, 
rentar els plats amb una galleda, posar-te perdut si plou... I sobre-
tot fer servir els lavabos comunitaris, i descobrir que tots els sons 
personalíssims que fas a casa teva amb naturalitat, hi ha gent que 
els fa, també de forma natural, quan està amb desconeguts...
 Ja m’enteneu. De fet, jo crec que el càmping hauria de ser una 
assignatura obligatòria en l’educació dels nens, perquè gaudeixin 
de la natura i de pas es treguin la vergonya.
 A més, en el càmping socialitzes un fotimer perquè la vida la 
fas "al carrer", i és més barat que l'hotel, només faltaria diran 
els fans d'aquests. És més, jo diria que si tot això del càmping 
ho venguessin amb fotos boniques apel·lant al medi ambient, la 
sostenibilitat i blablabla, és possible que es posés de moda fins i 
tot entre els que viatgen d'hotel.

ESPECIALISTES EN FORMACIÓ

INFORMACIÓ:  93 864 81 75 / 621 29 63 48     / SECRETARIA@GIPPSA.COM
O VISITA’NS A AVDA. CATALUNYA, 189 DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

NIVELL INICIAL DE:
WINDOWS

WORD
INTERNET
WEB MAIL

GRUPS REDUÏTS
CLASSES D’1,5 HORES

DOS DIES A LA SETMANA

INICI DE CLASSES EL 
17 D’OCTUBRE

CURSOS D’INFORMÀTICA

CURSOS D’ANGLÈS
NIVELLS:
B1 (PET)
B2 (FC)
C1 (ADVANCED)
BÀSIC PER ADULTS

GRUPS REDUÏTS

SUPORT
AUDIOVISUAL

INICI DE CLASSES A
 L’OCTUBRE

CATEQUESI PARRÒQUIA DE SANT GENÍS

Inscripcions a Catequesi
Curs 2022-2023.

Esglèsia: Plaça Sant Genís, 3.

Inscripcions Catequesi.
-Comunió: Dissabtes 10 i 17 de Setembre de
11 a 12 h.

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

-Confirmació: Inscripcions el 20, 21 i 22 de Setembre 
a la Parròquia de Sta. Maria de 17 a 19h.

❑ Inici curs Catequesi de Comunió: Dissabte 8
d’octubre 2022 de 11 a 12 h.

CATEQUESI PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE PALAU-SOLITÀ

Inscripcions a
Catequesi Curs
2022-2023.

Rectoria: Plaça Santa Maria, 3.

Inscripcions Catequesi Comunió i Confirmació 
- Incripcions: 20, 21 i 22 Setembre, de 17 a 19 h.

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

 Inici cursos de Catequesi: 7 d’Octubre 2022.
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Reincorporar-se a la feina després de va-
cances suposa un canvi d’hàbits brusc en 
relació a les últimes setmanes i la realitat és 
que cal integrar-se a les rutines com més 
aviat millor. A continuació des del CAP Pa-
lau us deixem uns consells que us ajudaran 
a tornar a començar amb bona salut!
1. Marge per “aterrar”. Deixeu algun dia 
lliure entre la tornada a la vostra residència 
habitual i la reincorporació a la feina.
2. Positive vibes. Tornar a la feina amb 
una perspectiva positiva ajuda a disminuir 
un possible trastorn postvacances. Penseu 
en aspectes favorables del vostre treba-
ll. També us podeu proposar nous reptes 
que us motivin. Procureu tenir bona comu-
nicació amb les companyes i companys i, 
si podeu, recolzeu-vos-hi perquè us actua-
litzin les novetats sorgides durant la vostra 
absència. 
 Consell pel primer dia: dediqueu-lo a re-
visar les tasques pendents i a organitzar-les 
segons el grau de prioritat per anar agafant 
el ritme poc a poc. 
3. Temps per a vosaltres. Dediqueu un 
mínim de 30 minuts al dia per a activitats 
que us facin gaudir i us relaxin, com llegir, 
pintar o córrer.
4. Cura de les relacions personals. Re-
serveu temps de qualitat per compartir amb 
familiars i amics. Està demostrat que tenir 
una xarxa social de suport és un factor de 
protecció davant d’alguns problemes de sa-
lut mental.
5. Higiene de la son. Gaudir d’un descans 
suficient —7 o 8 hores al dia—, tant físic 
com mental, és necessari per mantenir una 
bona salut emocional i també per controlar 
el pes.
6. 30 minuts d’activitat física. Podeu 

anar caminant o en bicicleta a la feina, fer 
les compres a peu, passejar una estona a 
bon pas o utilitzar les escales en lloc de 
l’ascensor. L’objectiu és sumar 30 minuts al 
dia, no cal fer-los seguits. Si us agrada fer 
esport, sortir a córrer un cop al dia, durant 
5 dies a la setmana pot ajudar a disminuir 
l’estrès.
7. Menjar saludable. El benestar físic i 
mental està molt vinculat amb una alimen-
tació equilibrada i variada. Es recomana 
ingerir 5 peces de fruita i o verdura al dia. 
És fàcil arribar-hi si s’incorpora una ració de 
fruita a cadascun dels tres àpats principals, 
i dues racions de verdures i amanides com 
a primer plat o complement de dinar i sopar.
8. Deixar de fumar. Setembre és un mes 
molt propici per deixar de fumar. Contacteu 
amb el vostre equip de referència del CAP 
Palau perquè us acompanyi en el procés 
(està demostrat que rebre aquest suport i 
seguiment amplia les possibilitats d’èxit).
Ànims i tornem a començar!

SA LU T PU B L IC ITAT

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

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

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

667 719 527
@ferranfisioterapia
Dll - Dv de 9 a 21h 

c/Sant Miquel nº25, Palau-solità i Plegamans (08184)

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

Tornar a començar

Per un bon son

VADEMECUM LA CONSULTA

No dormir el temps suficient es relacio-
na amb diversos problemes de salut, 
alguns d'ells molt greus, com a hiperten-
sió arterial, diabetis, cardiopaties, malal-
tia vascular cerebral, sobrepès i depres-
sió, entre altres. La quantitat de son en 
mitjana varia segons l'edat de les perso-
nes. Per exemple, els infants de 4 a 12 
mesos d'edat tendeixen a dormir de 12 
a 16 hores al dia, i els adults de 18 a 60 
anys, entre 7 i 8 hores. Dormir menys de 
7 hores en mitjana, però especialment 
menys de 6, incrementa el risc de patir 
malalties cròniques ja citades.
Compartim alguns consells per a millorar 
la qualitat del teu somni:
En primer lloc, implementar bons hàbits, 
o el que anomenem "higiene de somni", 
com ser consistent a l'hora d'intentar 
dormir i despertar-se a la mateixa hora. 
Assegurar-se que l'ambient de l'habita-
ció és propici per a una bona nit de son, 
amb foscor i temperatura agradables. 
Eliminar dispositius electrònics de l'habi-
tació. Evitar un sopar pesat i eliminar la 
cafeïna diverses hores abans de dormir. 
Limitar o eliminar l'ús d'alcohol i altres 
substàncies i practicar exercici de ma-
nera freqüent i rutinària.
Tractar de relaxar el cos i evitar l'estrès 
emocional són clau per a conciliar ade-
quadament el son. Exercicis de respira-
ció profunda ajudaran a preparar al cos. 
Una higiene de somni adequada ajudarà 
a normalitzar els patrons de somni.

La Salut Mental segons l'Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) és l'estat de benestar 
en què la persona realitza les seves capaci-
tats i és capaç de fer front a l'estrès normal 
de la vida, de treballar de manera produc-
tiva i de contribuir a la seva comunitat. És 
important, per tant, tenir una bona salut 
mental per a poder desenvolupar al màxim 
tot el nostre potencial en tots els àmbits de 
la nostra vida.
Per a cuidar-la, és necessari:

--Intentar seguir unes rutines diàries en la 
mesura que sigui possible. És a dir, tenir un 
cert ordre.
--Dedicar temps a les nostres aficions, és 
a dir, fer coses que ens facin sentir felices.
--Compartir experiències i socialitzar, evi-

tant l'aïllament. No està malament tenir a 
vegades espai i moments de solitud, però 
que aquestes no siguin les predominants.
--Realitzar sessions de relaxació o activitats 
que contribueixin a això, com pot ser prac-
ticar ioga.
--Marcar-se objectius i metes realistes.
--Estimular el nostre cervell contínuament.
--Reconèixer les nostres pròpies emocions, 
tolerar els nostres defectes i acceptar-nos 
com som i intentar donar sempre la millor 
versió de nosaltres mateixos.
--Tenir relacions sanes.
--Dormir prou.
--Portar una vida saludable.
--No descuidar la mateixa salut.

Consells bàsics per 
cuidar la salut mental

CREIXEMENT PERSONAL
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PU B L IC ITAT fU N DACIÓ  fOLCH  I  TOR R E S

El jardí Folch

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

Josep Maria Folch i Torres des-
cobria Plegamans l'any 1921 
per una visita al seu germà Lluís, 
que dirigia l'Escola de Menors 

de can Gordi. Plegamans va captivar de tal 
manera l’escriptor que va decidir llogar-hi 
una casa aquell mateix estiu i el 29 de no-
vembre ja signava l'escriptura del terreny del 
costat per fer-s'hi la seva. Va contactar amb 
Josep Maria Duran i Girbau de can Duran, 
a Palau-Solità --pare del famós enginyer 
i empresari Pere Duran Farell--. Duran era 
pèrit agrícola i, alhora, constructor vocacio-
nal que gaudia amb aquesta activitat. Folch 
i Torres li va encarregar la casa i també el 
jardí. Fa poc, Roser Folch i Camarasa ens 
parlava del senyor Duran: “va fer la casa i 
el jardí, però el jardí el decidia el pare”, que 
“anava fent, a mesura 
que tenia diners”.
 Al llarg de deu anys, 
Folch i Torres va aca-
bar fent un veritable 
jardí d’estil noucen-
tista. El noucentisme 
en l'art del jardí l’havia 
teoritzat anys enrere 
Joaquim Folch i To-
rres, germà seu. En el 
jardí, el noucentisme 
juga amb la combina-
ció d’escales i camins 
que recorren l’espai i 
sitúa alternativament 
llocs de repòs --place-
tes i bancs, miradors i 
pèrgoles-- i certs ele-
ments escultòrics ubi-
cats estratègicament. 
Es tracta d'ordenar la natura, de domesti-
car-la. Per això se’l sol anomenar “jardí ar-
quitectònic” i pren el model del jardí italià en 
contraposició del jardí romàntic, d’inspiració 
naturalista. Una característica del noucen-
tisme és l'aplicació dels oficis artístics en 
l'arquitectura, i lògicament, també en el jar-
dí. La terra cuita i la ceràmica vidriada li do-
nen el punt just d'ornamentació necessària 
que acompanya els elements arquitectònics 
que el formen.
 Qui vulgui seguir el jardí Folch amb un iti-

nerari adequat haurà de fer-ho en sentit as-
cendent, des del portal de l’Av. Catalunya. 
Un darrere l’altre, trobarà els espais que el 
configuren: des del portal d’entrada --amb 
el Déu-vos-Guard que va ser motiu d’una 
polèmica ridícula--, dues tramades d’escala 
arriben al Pla, amb l’antic pou, el mirador i 
el que foren la piscina i la sorrera. Un nou 
tram d’escales de pedra de riera dona ac-
cés, a mà dreta, al Banc dels enamorats i, 
a mà esquerra, al jardí del Brollador de les 
granotes. Encara, una mica més amunt, 
hom pot passar per la Fonteta i per l’estàtua 
de Ceres --deessa romana de l’agricultura 
i protectora del matrimoni-- fins arribar a la 
placeta de la taula de pedra i al porxo de 
Sant Francesc --avui sala Massagran--. Tot 
seguit, es pot accedir a la platea i veure l’es-
calinata amb el “teatre” on Folch i Torres hi 

feia representar obres seves en format fami-
liar --ara es vol consolidar com escenari per 
a esdeveniments culturals--. Al capdamunt 
s’hi descobreix el terrat del brollador, on s’hi 
havia fet l’ou-com-balla el dia de Corpus. Fi-
nalment, la rampa emparrada --un disseny 
encertat de Manuel Ribas Piera-- permet de 
sortir pel portal del carrer del Castell. 
El de can Folch és un jardí per descobrir, 
ara pendent d’un enjardinament necessària-
ment acurat, fidel a les seves característi-
ques i a la seva història.

NOU LLIBRE SOBRE JOAQUIM FiT
El Centre d’Història Contem-
porània de Catalunya acaba 

de publicar L’exposició de 
Paris (1937) a càrrec de Joa-
quim Nadal i Farreras, cate-

dràtic d’història contemporà-
nia de la Universitat de Girona 

i director de l’Institut Català 
de Recerca en Patrimoni Cul-
tural. El llibre, magníficament 

il·lustrat i documentat, explica i con-
textualitza el que fou un projecte sense 

precedents per a la salvaguarda del 
nostre patrimoni en època de guerra. El 

podeu consultar ja des d’ara al nostre 
arxiu i aviat també el podreu adquirir a la 

nostra llibreria...reserveu-lo!

UN CANVI AL NOMENCLATOR
Gràcies a la idea Francesc Mestres, fidel 

seguidor de Joaquim Folch i Torres, de 
rebatejar l’actual avinguda que dona 

accés al Palau de Montjuïc (actual seu 
del MNAC) amb el nom de l’il·lustre 

historiador i crític d’art i primer director 
dels Museus de Barcelona, la FFiT a fet 
la sol·licitud formal a la comissió del no-
menclàtor de l’Ajuntament de Barcelo-
na. Si aquesta iniciativa acabés culmi-

nant, es reconeixeria el paper cabdal de 
Joaquim Folch i Torres en la recuperació 

i salvaguarda del nostre patrimoni.

CANÇONER POPULAR
L'Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya va ser una institució dirigida 
per Francesc Pujol, de l'Orfeó Català, 
i creada sota el mecenatge de Rafael 

Patxot amb l'objectiu de  “fer 
un corpus musical de totes les 
cançons populars nostres: les 
que ja són publicades; les que 
hi ha recollides, però romanen 
inèdites; les que encara igno-
rem, per mor de que vaguen 

esquerpes per les nostres contrades, on 
caldrà sobtar-les”. Ignasi Folch i Torres, 

penúltim de la nissaga Folch i Torres, 
fou un dels molts col·laboradors de 

l’Obra, gràcies als seus dots literaris i el 
seu coneixement musical com a funda-

dor de la primera associació d’Amics de 
la Música de Barcelona.

Folch i Torres va dissenyar 
l'espai que envoltava la seva 
casa de Plegamans seguint 

els cànons estètics de prin-
cipis del XX. El resultat el 
podem gaudir encara avui.L’Informatiu socialista de Palau-solità i Plegamans · Setembre 2022 · Núm 384

COMPROMÍS
PER PALAU / 

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

“

El Grupo Socialista presenta 
alegaciones para evitar la construcción 
de un tanatorio al lado del ambulatorio 
y de una escuela infantil
Los socialistas pedimos que el equipo de gobierno, liderado por 

ERC, rectifique en su decisión y acepte la propuesta del PSC de 

ubicarlo al lado del actual cementerio municipal o en las afueras 

de la trama urbana. 

El Grupo Municipal del PSC ha presentado una batería de alega-

ciones para que el equipo de gobierno reconsidere su propuesta 

de construir un tanatorio a 200 metros de una escuela infantil y 

del ambulatorio local. Para ello, los socialistas proponen que este 

equipamiento se ubique al lado del actual cementerio o en las 

afueras, como tantos otros municipios. Son espacios que no debe-

rian estar en zonas residenciales y por la percepción de los entor-

nos, deben estar fuera de la trama urbana.

CONTACTA AMB NOSALTRES!

VOLS UNA REUNIÓ AMB EL NOSTRE 
PORTAVEU I ELS REGIDORS DEL PSC?

ENVIA’NS UN MISSATGE AL WHATSAPP 611 04 70 76

MARC SANABRIA, PORTAVEU DEL PSC

Agraïm la feina i l’esforç 
de les entitats de la vila; 
personal de seguretat i 
d’emergències, tècnics 

municipals, voluntaris; i a 
tota la ciutadania per fer 

possible aquesta Festa 
Major del retrobament!

JOSEP MARIA SERRAVINYALS
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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

Propera estació: Palau

El 1880 va circular el primer tren amb 
parada a Palau i Plegamans. Era l'inici 
d'una línia que va tenir la seva esplen-

dor a principis del segle XX, però que 
va acabar desapareixent sota l'empenta 
del transport per carretera.

PERE 
FARNÉS AGRAMUNT

Molts cops hem 
vist en els westerns 
americans, amb la 

"conquesta de l'oest", com el 
món modern va anar guanyant 
terreny a cop de ferrocarril, i 
com centenars d'obrers cons-
truïen llargues vies de tren en 
unes terres que no havien vist 
mai la indústria ni el "progrés". 
Doncs hi va haver una vegada 
que aquesta bèstia de vapor va 
arribar en un poble totalment 
rural, on encara no hi havia ni 
una fàbrica, i on part dels seus 
habitants ni tan sols havien anat 
mai a Barcelona ni havien vist 
el mar. Aquesta és la història 
de com el tren va arribar a Pa-
lau-solità i Plegamans i va can-
viar el poble per sempre.
 A mitjans del segle XIX, el 
transport de mercaderies agrí-
coles que sortien del poble es 
feia amb carros tirats per ca-
valls, que, per protegir-se dels 
assalts de bandes de lladres, 
s’organitzaven amb caravanes 
de 3, 4 o 5 carros. El 1848, 
s’inaugurà el primer tren de 
l’estat espanyol, que anava de 
Barcelona a Mataró, i només 9 
anys més tard, el 1857, s’inicià 
un projecte de tramvia de trac-
ció animal per anar de Mollet a 
Caldes.
 Set anys més tard, comença-
ven les obres de la via seguint 
el marge de la carretera, però 
de seguida quedà aturat per 
l'augment dels costos. Així i 
tot, el 1870 es decideix que el 
tren no serà de tracció animal, 
que serà de vapor, i el 1872 es 
reprenen les obres (aturades al-
tre cop temporalment durant la 
3a Guerra Carlina), arribant-hi a 
treballar fins a 400 treballadors. 
Perquè ens fem una idea de la 
magnitud i impacte que devia 
tenir, el poble tenia 855 habi-
tants el 1877.
 Finalment, el maig de 1880 

Fabricada el 1887, aquesta locomotora d'estil victorià va ser 
la primera de via ampla fabricada a Espanya. Va començar el 
seu servei al ferrocarril de Sarrià a Barcelona, però el 1905 és 
venuda i traslladada al ferrocarril de Mollet a Caldes, on rebé 
el nom d'una de les estacions del recorregut: PALAU. Quan va 
tancar la línia, el 1941 passà a ser propietat de RENFE, que la 
traslladà primer a València i després a les mines d'Astúries. Allí 
encara serà activa fins al 1981, i després de més de 90 anys 
de servei quedà abandonada. El 1987 fou restaurada i ara és 
una de les peces centrals del museu de la Mineria d'Astúries, 
conservant encara el seu nom original a cada banda.

Una locomotora amb molta història

finalitzaren les obres, i el primer 
tren circulà el 10 de juny de 
1880. Cal destacar que aquells 
grans artefactes de metall arri-
baren a fer por a les persones 
més grans del poble, i hi havia 
qui deia que les màquines eren 
coses del dimoni i que portarien 
desgràcies. Així i tot, el tren va 
ser ben rebut per la majoria de 
la població.
 El ferrocarril tenia dues pa-
rades al poble. En primer lloc, 
l'estació anomenada "Gallecs i 
Polinyà" davant on actualment 
hi ha la Masia Julià. Però l'es-
tació més important era la que 
es trobava al kilòmetre 9,85 de 
la línia: l'estació "Palau i Sent-
menat", posteriorment anome-
nada "Palau i Plegamans". Es-
tava al centre del poble, llavors 
una zona de camps, i tenia una 
via apartada que se suprimí el 
1884. Aquesta parada va te-
nir un gran impacte urbanístic, 
ja que potencià l'aparició d'un 
nou barri, el de les Cases No-
ves, al centre del poble, i que 
ara és el centre social de la vila. 
Finalment, l'estació fou ende-
rrocada el 1970 per fer lloc a la 

gran intersecció que avui hi ha 
entre l'avinguda Catalunya i la 
Carrerada.
 El ferrocarril fou de gran uti-
litat pels pagesos de la vila, 
que l'utilitzaven per transportar 
i vendre els seus productes. 
Però entrat el segle XX, l'apa-

rició dels automòbils, camions 
i autobusos, en feren disminuir 
l'ús, i el 12 de febrer de 1932 
circulà l'últim tren. Tot i els in-
tents de recuperar-lo, tan sols 
es va tornar a fer servir durant la 
guerra, però acabat el conflicte 
s'abandonà definitivament.
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Adeu als cotxes abandonats

L'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans tindrà aviat un di-
pòsit municipal de vehicles que 
permetrà treure de la via pública  
els cotxes i motos abandonats 
que actualment es troben al ca-
rrer. Així ho va desvetllar la re-
gidora de Seguretat Ciutadana, 
Eva Soler, en el ple municipal de 
juliol. Soler va ser requerida pel 
grup de Ciutadans sobre per-
què no es retiraven dos vehi-
cles abandonats des de fa molt 
temps. La regidora va puntua-
litzar que no són 2 sinó 14 (en 
aquell moment) els cotxes que 
caldria retirar però que per di-
ferents motius l'Ajuntament no 
pot moure'ls d'on estan.
 Un dels motius principals, 
segons Soler,  "és que la majo-
ria d'aquest cotxes estan pen-

dents de resolució judicial i això 
no permet portar-los a desba-
llestar". La segona rao argu-
mentada per la regidora va ser 
la falta d'un dipòstit municipal 
on emmagatzemar aquests ve-
hicles. Soler va desvetllar llavors 
que "aquest govern està treba-
llant en el dipòsit municipal, que 
en breu serà una realitat". "Tin-
drem dos  sipòsits, un de ca-
lent, que és el que es mantindrà 
a Comisaria i un de fred, de llar-
ga durada, que és on portarem 
els vehicles que ara estan a la 
via pública", va puntualitzar So-
ler en la seva resposta. Alguns 
d'aquests cotxes, segons va dir 
la regidora porten 8 o 10 anys 
abandonats al carrer.
 En la compareixença del ple 
la regidora no va dir res sobre 

la ubicació d'aquest dipòsit. A 
preguntes de L'Informatiu, So-
ler no ha volgut concretar el lloc 
exacte on s'ubicarà el dipòsit 
fred, però ha assenyalat que es 
tracta d'un terreny de propietat 
municipal ubicat a les afores del 
poble.
 Pel que fa a terminis, Soler 
ha explicat a L'Informatiu que 
el projecte de la nova instalació 
està molt avançat i que si tot va 

com està previst podria ser una 
realitat abans d'acabar l'any, 
tot depenent d'aconseguir les 
pertinents partides pressupos-
tàries.
 Amb aquesta infraestructura 
PsiP posarà solució a una imat-
ge que massa sovint  embruta 
els carrers del poble, la de vehi-
cles abandonats i desballestats 
en mig dels carrers de la pobla-
ció.

L'Ajuntament té molt avançat el projecte 
per disposar d'un dipòsit municipal que 
permeti retirar dels carrers els vehicles 
abandonats i que fins ara no es poden 
treure per falta de lloc on emmagatze-
mar-los.

Les escoles de PsiP posen 
nom a la nova biblioteca
La nova biblioteca municipal de 
Palau-solità i Plegamans tindrà 
aviat un nom propi. El nom sor-
tirà d'una de les vuit propostes 
fetes pels centres escolars del 
poble i que seran sotmeses a 
una votació ciutadana per es-
collir-ne l'opció guanyadora. El 
procés participatiu es posarà en 
marxa durant la segona quinze-
na de setembre i es tancarà a 
finals de mes. El nom guanya-
dor es desvelarà en la cerimò-
nia de col·locació de la primera 
pedra, prevista pel diumenge 9 
d'octubre.
 Per escollir el nom del nou 
centre cultural, l'equip de Go-
vern es va adreçar als centres 
educatius del poble per dema-
nar-los que fessin cadascun 

una proposta i l'argumentessin. 
Els alumnes han hagut de tenir 
en compte una sèrie de condi-
cionants, com ara que el nom 
tingués relació amb la temàtica 
de la biblioteca (energies reno-
vables, natura i món rural), que 
no fos el nom de cap persona 
física i que s'identifiqui amb el 
municipi.
 Dels set centres de PsiP, 
l'Ajuntament va rebre diverses 
propostes que han quedat re-
duïdes a les 8 que seran sotme-
ses al procés participatiu i que 
l'Ajuntament desvetllarà en els 
dies vinents. Tota la informació 
sobre el tema es publicarà a la 
plataforma participativa https://
participa311-palauplegamans.
diba.cat

                                          A TOT EL PERSONAL MUNICIPAL, TÈCNICS, BRIGADES, POLICIA LOCAL, PROTECCIÓ CIVIL I 
ESPECIALMENT A LES ENTITATS PER HAVER FET POSSIBLE QUE LA FESTA MAJOR SIGUI UN ÈXIT!
GRÀCIES

DES D'ERC VOLEM DESITJAR UN MOLT BON INICI DE CURS ALS 
MÉS DE      ALUMNES QUE AL SETEMBRE RETORNARAN A 
LES AULES, DES D'ESCOLES BRESSOL FINS ENSENYAMENT 
POSTOBLIGATORI!

TORNEM A CLASSE

SEU LOCAL
Carrer de Plegamans, 3B

palausolitaiplegamans@esquerra.cat

@ERCPalau
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A par�r d'ara ens podeu 
trobar al:

C/ Camí Reial 118 - Local A
Palau Solità i Plegamans

Con�nuarem treballant amb 
la mateixa professionalitat, 
è�ca i il·lusió del primer dia.

Us esperem!

607 033 969 - 607 033 971 
www.argemigrup.com anna@argemigrup.com

rosa@argemigrup.com

PU BL IC ITAT

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

@petjadesabateria 678 65 49 63

PROMOCIÓ TORNADA A L'ESCOLA

VAMBES
ESPORTIVES

A PARTIR
DE 20€

del 5 al 10 de setembre

Selmy
vesteix el teu interior

LIQUIDACIÓ

D’ESTOCS

D’ESTIU

T OT A L

NOMÉS FINS AL 30 DE 
SETEMBRE

50%Ens trobaràs al centre de 
Palau-solità i Plegamans, al 

Camí Reial, 162.
Tel.- 660 256 318

Policia Local i Protecció Civil es 
van haver de multiplicar la tarda 
del diumenge 21 d'agost quan 
una forta tempesta, acompan-
yada de calamarsa va des-
carregar sobre Palau-solità i 
Plegamans. Quan faltaven 15 
minuts per les sis de la tarda, 
i durant dues hores aproxima-
dament, van caure uns 50 litres 
per metre quadrat, amb ratxes 
de vent de fins a 70 quilòmetres 
per hora.
 Al voltant de les set de la tar-
da el cel es va tornar gris i va 
descarregar un aiguat que va 
causar nombrosos problemes 
de trànsit, va inundar camps 
i carrers i va fer caure alguna 

branca de dimensions consi-
derables.

 La Carrerada es va ha-
ver de tallar, així com els 
guals de Santa Magdale-
na i Sant Roc, de manera 

que l'única via per accedir 
d'una banda a l'altra de la 

riera de Caldes era el pas pel 
pont de Can Cladellas. Aquest 

pas es va inundar també. El ca-
rrer davant de l'escola era un 
enorme bassal, i tot i que era 
possible el pas d'alguns vehi-
cles, durant uns minuts va que-
dar també inhabilitat.
 Però el més greu no va ser la 
pluja sinó la forta calamarsada 
que durant 15 minuts va caure 
sobre el poble. Del cel queien 
pedres de fins a 8 centímetres 
de diàmetre. A part del lògic 
perill que això va suposar 
pels vianants, la pedrada 
va provocar nombrosos 
danys en vehicles, en 
tendals i en moltes teu-
lades. Un cop passada 
la tempesta va tornar 
a sortir el sol, molts ve-
hicles presentaven els 
sostres abonyegats i fins 
i tot algun vidre trencat. 
Per sort, no hi va haver 
danys personals.
 A la veïna localitat de 
Caldes de Montbui l'aiguat 
també va causar força proble-
mes, afortunadament també 

sense danys personals. La po-
licia local d'aquesta localitat va 
haver de rescatar una persona 
que havia quedat atrapada dins 
del seu vehicle quan intentava 
creuar un torrent. El cotxe va 
quedar atrapat per l'aigua quan 
circulava pel camí que comuni-
ca el polígon industrial La Borda 
amb la urbanització Can Valls i 
Torre Negrell. A banda d'aques-
ta intervenció, els agents també 

van haver de rescatar una per-
sona que havia quedat atrapat 
dins d'un ascensor.

La riera de Caldes des del pont de Can Cladelles
Diumenge, 21/08/2022, a les 19.30

El mateix lloc de la riera de Caldes, el dia següent

Del cel van caure pedres com llimones
El 21 d'agost una 
tempesta d'estiu 
amb calamarsa va 
provocar el tanca-
ment de diversos 
guals i va causar 
danys a nombro-
sos vehicles. No 
hi va haver danys 
personals.

Cotxe atrapat a Caldes
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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

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

ANTENES PALAU

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

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics  
Comandaments TV / Sistemes de televigilància 

Comunitats, particulars
i empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

El 4G i 5G de nova generació 
es despleguen a PsiP

Telefónica, Vodafone i Orange,  
activaran en els propers dies 
a Palau-solità i Plegamans els 
serveis de telefonia mòbil de 
nova generació, 4G i 5G, sobre 
les bandes de 800 i 700 MHz, 
respectivament, el que perme-
trà als veïns i veïnes de la vila 
gaudir de connexions mòbils 
d'alta velocitat amb una millor 
cobertura a l'interior dels edifi-
cis i major extensió geogràfica.
 La prestació dels serveis mòbi-
ls en aquesta banda pot com-
portar l'aparició de determina-
des afectacions en la recepció 
del senyal de TDT de televisió 

dels usuaris de Palau-solità i 
Plegamans, pel fet que s'utilit-
zava anteriorment per al servei 
de televisió.
 Per a solucionar aquestes 
afectacions, en cas d'arribar a 
produir-se, els operadors mòbi-
ls han confiat en l'empresa, Lle-
ga700, per a resoldre qualsevol 
tipus de problema o interferèn-
cia que pugui produir-se a qual-
sevol usuari o usuària de TDT i 
en qualsevol punt de la vila que 
es vegi afectat per aquest mo-
tiu.
 Amb tal fi, s'ha habilitat un 
telèfon d'atenció gratuït, el 900 

833 999, al qual poden recórrer 
tots els usuaris que necessitin 
sol·licitar l'actuació en les seves 
instal·lacions per a la solució de 
les afectacions i, d'aquesta ma-
nera, que pugui restablir-se el 
servei TDT amb total normalitat.
  Una vegada iniciada la pres-
tació del servei esmentat, en 
aquest número de telèfon 
s'atendrà qualsevol sol·licitud 
de solució d'afectació que pre-
sentin els seus veïns i veïnes, 
sent ateses immediatament i 
amb la màxima celeritat. Totes 
les incidències seran ateses i 
cobertes sense cap cost.

A l'agost es va obrir el termini 
per sol·licitar els ajuts indivi-
duals de menjador escolar pel 
curs 2022/2023. La convoca-
tòria restarà oberta fins el dia 18 
de maig de 2023.
 Per poder sol·licitar l’ajut en 
aquesta convocatòria prèvia-
ment s’haurà d’haver presentat 
la documentació corresponent  
a la convocatòria del Conse-
ll Comarcal i tenir la resolució 
d’aquesta.
 Caldrà superar la puntuació 
mínima de 3 punts en el barem 
del reglament de les prestacions 
de caràcter social de l’Ajunta-
ment. S’atorgarà ajuts del 30%, 
70% o del 100% d’acord amb 
els ingressos de la unitat fami-
liar, criteris socials i familiars.
 Tant les bases de la convoca-
tòria, com la sol·licitud i la docu-
mentació que s’ha de presentar 
es poden descarregar des de 
l'apartat de Tràmits i gestions 
de la web de l'Ajuntament: ht-
tps://www.palauplegamans.
cat/ajuntament/tramits-i-ges-
tions.htm

Telefónica, Voda-
fone i Orange,  ac-
tivaran en els pro-
pers dies al poble 
els serveis sobre 
les bandes de 800 i 
700 MHz, cosa que 
millorarà la veloci-
tat i cobertura dels 
mòbils.

Renovada i ampliada la 
xarxa de desfibril·ladors

S'obra la 
convocatòria 
d’ajuts pel
menjador 
escolar

Palau-solità i Plegamans dis-
posa d'un nou desfibril·ladors 
en un espai públic, es tracta 
del situat a l'estadi municipal 
Francesc Serracanta. Aquest 
nou aparell se suma als cinc ja 
disponibles en diferents punts 
de la vila (Masia de Can Cortès, 
Pistes de Pàdel Can Falguera, 
Pavelló Municipal d’Esports 
Maria Víctor, zona de vianants 
del centre-Camí Reial i mercat 
setmanal municipal), més els 
dos mòbils pels vehicles de la 
Policia Local, i un altre a la pre-
fectura.
 A més, les cinc farmàcies de 

Palau-solità i Plegamans incor-
poren des de fa dos anys des-
fibril·ladors portàtils en el marc 
del projecte científic “Catalun-
ya, territori cardioprotegit”.
 La mort sobtada cardíaca, 
que a Catalunya provoca més 
de 3.000 defuncions l’any, mul-
tiplica per 16 les defuncions a 
conseqüència del trànsit, i pot 
afectar a qualsevol persona i de 
manera imprevista. Quan apa-
reixen els símptomes es dispo-
sa de pocs minuts per actuar, 
i d’aquí la importància de que 
el desfibril·lador es trobi tan a 
prop com sigui possible.

NOTÍCIE S

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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Molta burocràcia i poca foto

Fins al divendres 9 de setembre 
es pot gaudir, a la sala Massa-
gran de la Torre Folch, de les xx 
imatges presentades enguany 
al concurs de Fotografia de 
Festa Major. El certamen arriba 
aquest anys a la seva 38a edi-
ció i, un cop superats els dos 
anys de pandèmia, hi havia 
l'esperança que la participació 
tornés al volum de fa tres anys, 
però no va ser així. En aquesta 
edició els participants van haver 
d'afegir una tràmit a la presen-
tació dels originals, la presenta-
ció d'una instància telemàtica a 
l'Ajuntament. Això va fer que del 
centenar llar de fotos presenta-
des en les darreres edicions, 
aquest any s'hagi arribat esca-
sament a la cinquantena. 
 Malgrat això, el jurat, reunit el 
dimarts 23, va haver de patir de 
valent per seleccionar els guan-
yadors de les sis categories. 
Com es habitual en els darrers 
anys, el concurs estableix dues 
categories principals, la de 
temàtica palauenca i la de tema 
lliure. I en cadascuna d'elles hi 
ha un premi per les fotos en co-
lor i un altre per les imatges en 
blanc i negre. A més hi ha un 
tercer premi, que també s'ator-
ga per duplicat (blanc i negre i 
color), destinats exclusivament 
als autors palauencs i que rep el 
nom de Premi Josep Segalés.
 Els tres guanyadors de cada 

categoria s'emporten un pre-
mi en metàl·lic, essent el Pre-
mi Josep Segalés el més ben 
dotat dels tres, amb 300 euros 
pel guanyador, 200 pel segon i 
150 pel tercer. En les altres ca-
tegories, els premis van ser de 
200, 150 i 100 euros. El jurat 
d'aquesta edició estava format 
per Judith Vizcarra, José Luis 
López i Quim Desquens, reco-
neguts fotógrafs i que van ser 
convidats pels responsables 
d'Art & Foto, la secció fotogràfi-
ca del Taller de les Arts.
 L'acte de lliurament de pre-
mis es va fer el divendres 26 
als jardins de La Torre Folch. 
L'alcalde, Oriol Lozano, i la re-
gidora de Cultura, Eva Soler, el 
regidor de Festes Jordi Plaza, i 
els fills del desaparegut fotògraf 
palauenc Josep Segalés, Jordi 
I Maria, van ser els encarrega 
d'entregar els guardons. 
L'horari  de l'exposició a la Torre 
Folch és de 16.00 a 21.00 ho-
res, de dilluns a divendres.

La 38a edició del 
concurs de foto-
grafia de l'FM ha 
batut, a la baixa, 
el rècord de parti-
cipació. La dificul-
tat per inscriure 
les obres ha jugat 
en contra i aquest 
any s'ha arribat 
ben just a la cin-
quantena de fotos.

PREMI JOSEP SEGALÉS B/N 
1r.  JAUME VENTURA
2n.  LÍDIA PEIRÓ 
3r.   JOAN M. GUIMERÀ

PREMI JOSEP SEGALÉS COLOR
1r. JOAN M. GUIMERA
2n. ADELHEID DE BOULLE
3r. JAUME VENTURA

TEMA LLIURE B/N
1r.FRANCISCO ALMENDROS 
2n. AGUSTÍN PADILLA
3r. JOAN SERRANO

TEMA LLIURE COLOR
1r. JOAN M. GUIMERA
2n. ARIADNA MOREY
3r. JAUME VENTURA

TEMA PsiP B/N
1r.  AGUSTÍN PADILLA
2n. JOAN SERRANO
3r. MANEL BLAT

TEMA PsiP COLOR
1r. JOAN SERRANO
2n. JAUME VENTURA
3r: ADELHEID DE BOULLE 

ELS GUANYADORS

 PREMI JOSEP SEGALÉS COLOR

 PREMI JOSEP SEGALÉS B/N 
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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 
Dilluns tancat

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895
Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

MenÚ diari
 Dm a DV - 12,95 € 

MenÚ de cap de setmana  

23,50 €

POP A LA BRASA - MARISCADA - PARRILLADA

 

CARRER DEL COMERÇ, 1, 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, BARCELONA

620 83 66 79

 

@ORGASMICBURGER
SÍGUENOS EN NUESTRO INSTAGRAM

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

Sardanes a la fresca i sota cobert

Com cada estiu, excepte els 
afectats per la pandèmia, 
l'Agrupació Sardanista de Pa-
lau-solità i Plegamans ha pro-
posat ballades sota el refres-
cant nom de Sardanes a la 
fresca. Al juliol van ser la Prin-
cipal de Llobregat i la Principal 
de la Bisbal les cobles convida-
des, i aquest agost la música 

la va posar la cobla Jovenívola 
de Sabadell. Aquest any s'ha 
donat la circumstància que en 
dues ocasions la pluja ha fet la 
guitza als organitzadors.
 El 5 de juliol, a la plaça del 
Lledoner, un imprevist ruixat 
d'estiu va obligar els músics 
de la Principal de Llobregat a 
baixar de l'escenari i aixoplu-

gar-se sota la copa de l'impo-
nent arbre. La cosa no va anar 
a més, i la ballada es va poder 
acabar, això si, amb la cobla to-
cant sota la improvisada carpa 
natural. Les quatre gotes que 
van anar caient a estones no 
van ser suficients per treure de 
la plaça als dansaires.
 La pluja va tornar a modifi-
car els plans de l'Agrupació, 
en aquest cas en la ballada del 
passat 18 d'agost. Com és tra-
dicional, les darreres sardanes 
de l'estiu s'havien de ballar als 
peus de la muralla del castell de 
Plegamans, però la previsió de 
mal temps va aconsellar portar 
la cobla a la pista coberta de la 

zona esportiva. El canvi d'ubi-
cació va fer també que se sus-
pengués la visita al castell de 
Plegamans que l'Agrupació i la 
Fundació Folch i Torres havien 
programat pels assistents a la 
ballada.
 Així doncs, en un estiu que 
passarà a la història com un 
dels més calorosos que es re-
corden, només la ballada del 19 
de juliol es va deslliurar del mal 
temps. Aquell dia, a la plaça 
de Ca l'Estruch, la cobla Prin-
cipal de la Bisbal va desplegar 
la seva veterania i els sardanis-
tes palauencs van poder gaudir 
d'unes sardanes a la fresca en 
un ambient tòrrid.

Dues de les tres ballades que l'Agrupació 
de PsiP ha organitzat aquest estiu s'han 
vist afectades per la pluja. En cap cas, 
però, es va haver d'anul·lar la trobada i 
els sardanistes van poder puntejar sense 
més problemes.

'Escape Room' obra la nova 
temporada del Cicle Gaudí
La versió cinematogràfica d'Es-
cape room, l'exitosa obra de 
teatre protagonitzada per Joel 
Joan, serà la projecció que 
inaugurarà la nova tempora-
da del Cicle Gaudí de cinema 
català al teatre de la Vila. Serà 
el dissabte 24 de setembre, a 
les 19.00, i les entrades ja es-
tan disponibles a la plataforma 
koobin.cat.
 Uns dies abans, a la mateixa 
sala, l'Ajuntament presentarà la 
programació del cicle així com 
algunes de les obres de teatre 

programades per la temporada 
vinent. Serà el divendres 16, i 
el mateix acte conclourà amb 
la representació d'El gegant del 
Pi, de Pau Vinyals, una obra 
gens infantil malgrat el títol. 
L'única obra ja desvetllada és 
Pídeme perdón, de Perigallo 
Teatro, companyia que ja ha 
visitat en altres ocasions l'es-
cenari palauenc i amb força 
èxit. Serà el divenders, 30 de 
setembre. Les entrades per 
aquestes obres estan ja dispo-
nibles també a koobin.cat.
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48 nits a Santa Maria
El romànic de Santa Maria de 
Palau-solità tornarà a ser el 
marc de les Nits Musicals que 
des de fa quasi 50 anys orga-
nitzen els Amics de la Música 
Clàssica de PsiP. Com era ha-
bitual abans de la pandèmia, la 
proposta inclou dos concerts 
que se celebraran dins de l'er-
mita, després de dos anys sen-
se poder fer-ho.
 El primer està programat pel 
diumenge 2 d'octubre, a les 
19.00. Aquell vespre es podrà 
gaudir del virtuosisme del trio 
de corda Ensemble Divina Mys-
teria, que interpretarà diverses 
peces de música barroca dels 
segles XVI a XVIII. Aquest pri-

mer concert comptarà també 
amb la intervenció de la mezzo-
soprano Eulàlia Fantova.
 La segona cita d'aquesta 
48a edició de les Nits Musicals 
serà el 23 d'octubre, també 
diumenge i a les 19.00 hores. 
En aquesta ocasió, el concert, 
també barroc, anirà a càrrec del 
Quartet Gènesi.
 Com és habitual, els con-
certs dels Amics de la Música 
Clàssica són d'entrada lliure, ja 
que formen part de l'activitat de 
foment de la música que dur a 
terme aquesta associació. No 
obstant això, hi haurà l'opció de 
fer un donatiu per contribuir a 
l'activitat d'aquest grup.

Els Amics de la 
Música Clàsica de 
PsiP ja tenen apunt 
una una nova edi-
ció, la XLVIII, de 
les Nits Musicals 
de Santa Maria de 
Palau-solità. Seran 
el 2 i el 23 d'octu-
bre i tornaran a 
ser l'interior de 
l'ermita.

Tancat amb bona acollida 
el primer cicle De Prop
El jardí de la Torre Folch va ser 
l'escenari del cicle De Prop, una 
proposta d'arts escèniques de 
petit format.  De Prop s’iniciava 
el divendres 1 de juliol amb les 
poesies de Sílvia Siles i la seva 
proposta Brotant, on ens ofe-
ria un recull de poesia d'autors 
i autores del territori, així com 
lectures de peces pròpies.
 La segona proposta, diven-
dres 8 de juliol, va ser una obra 
del grup de teatre del Taller de 
les Arts. Més de 60 persones es 
van reunir per passar una vet-
llada al jardí i resoldre el Misteri 
a la Casa Folch, on intercalaven 
diàlegs i lectures dramatitzades 
acompanyades de música ins-

trumental de l'Escola Municipal 
de Música. 
  Sandra Bautista, acompan-
yada per Bart Barenghi, va pro-
tagonitzar el concert celebrat el 
15 de juliol. La jove cantauto-
ra vallesana, va oferir diferents 
peces dels seus dos discs ja 
publicats i algunes cançons del 
seu nou treball Trapezista, fruit 
del primer premi del concurs 
Sona9 al 2018. 
 La última proposta va ser el 
29 de juliol. A Descobrint-nos, 
de la companyia Kaotic Shoes, 
Laura Franch i Anna Portell van 
investigar i explorar diferents 
ritmes i estils musicals en base 
a la improvisació.

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

Arts & Foto, el grup de fotogra-
fia que s'integra dins el col·lec-
tiu Taller de les Arts, realitzarà la 
seva exposició anual a la Torre 
Folch, entre els dies 12 i 26 de 
setembre. La mostra presen-
tarà més d'un centenar d'imat-
ges que al llarg de l'any el grup 
ha anat presentant en la seva 
particular lliga fotogràfica. La 
d'aquest any és l'edició número 
XI.
 La lliga és una de les moltes 
activitats que aquest grup dur 
a terme durant tot l'any, totes 
elles relacionades amb el món 
de la imatge. Els integrants Arts 
& Foto també poden gaudir 
de tallers de fotografia i edició 
gràfica, sortides temàtiques, 
pràctiques d'il·luminació, críti-
ca fotogràfica entre altres ac-
tivitats. El grup es reuneix tots 
els dimarts a les 20.00 a la sala 
Polivalent. Per unir-se a aquest 
grup o per demanar més detalls 
només cal enviar un correu a 
artsifoto@gmail.com. 

Arts & Foto 
presenta els 
treballs de tot 
un any de
fotografia
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Palau-solità i Plegamans és, 
amb diferència, el poble amb 
els lloguers més cars de tots 
els que conformen l'Associa-
ció de Municipis de l'Eix Riera 
de Caldes (AMERC). Així es 
dedueix de l'estudi publicat 
per l'Observatori de l'AMERC 
que reflecteix l'evolució del 
mercat de lloguer en aquestes 
poblacions en les dues darre-
res dècades.
 Actualment, el preu mitjà 
d'un habitatge de lloguer a la 
nostra vila se situa, en dades 
de 2021, en 795 euros men-
suals, una quantitat que so-
brepassa de llarg no només 
la mitjana dels municipis del 
voltant (658,3 €), sinó també 
la de tota Catalunya (724,1 €) i 
la de la província de Barcelona 
(792 €). El municipi més as-
sequible dels que conformen 
l'eix és Sant Feliu de Codines, 
on el preu del lloguer és 200 
euros més barat que a PsiP, 
593,6 euros de mitjana.
 Pel que fa al volum de con-
tractes, l'evolució a PsiP ha 
anat paral·lela a la de la resta 
de municipis. En els darrers 
anys, després de l'aturada 
per la pandèmia, s'observa 

LA INFOGRAFIA - EL MERCAT DE LLOGUER A PSIP

PsiP, el poble més car de l'eix
GRÀFICS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L'EIX RIERA DE CALDES

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE LLOGUER 
D'HABITATGE ALS MUNICIPIS DE L'EIX RIERA 
DE CALDES ENTRE 2005-2021

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE LLOGUER D'HABITATGE A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS ENTRE 2005-2021

Font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL

PREU MITJÀ MENSUAL I VARIACIÓ INTERANUAL (%), PER MUNICIPIS (2021)

un creixement del nombre de 
contractes. En tot l'eix, el 2021 
es van superar les xifres de llo-
guer d'abans de la pandèmia, 
gairebé estancades en els da-
rrers cinc anys. A Psip també 

creix el nombre de contractes 
en el 2021, respecte al 2020, 
tot i que no s'arriba al nombre 
de contractes previs al confina-
ment.
 La nostra vila és una de les 

que menys lloguers contracta 
anualment, amb 157 convenis 
el 2021. Només Polinyà (amb 
121 contractes) i Sentmenat 
(145) van signar menys llo-
guers que PsiP l'any passat.

Els veïns del barri de la Flori-
da venent patint durant aquest 
agost una forta pudor a la 
zona. Segons testimonis, les 
olors són molt desagradables 
i només se senten a partir de 
certa hora de la tarda, entre 6 i 
8 del vespre. El veïnat descriu la 
forta pudor com a bomba fètida 
o a putrefacció.
 La Policia Local i les autori-
tats sanitàries, alertades per les 
denúncies ciutadanes, estan in-
tentant determinar l'origen dels 
mals olors, però de moment 
encara no s'ha aconseguit sa-
ber-ne la causa.
 L'alcalde accidental, Pere 
García, va explicar que el Con-

sistori perpetuenc ha sol·licitat 
la col·laboració de l'Agència 
Catalana de l'Aigua i ha infor-
mat que un informe del Consor-
ci Besòs Tordera ha descartat 
l'abocament a la riera Seca de 
la zona propera a l'empresa Lí-
pidos Santiga. El document as-
segura que no s'ha trobat "cap 
indici d'abocament d'aigües re-
siduals ni residus, ni als pous ni 
al tram de llera".
 El personal tècnic del Sepro-
na ha visitat la zona per mirar de 
trobar pistes sobre l'origen de 
les estranyes pudors. La Policia 
Local segueix recollint totes les 
incidències que adreça la ciuta-
dania.

El pas soterrat de la C-59 per 
accedir al cementiri ja és una 
realitat. El nou pas, construït 
a l’alçada del carrer Bigues, 
suposa fer realitat una antiga 
reivindicació municipal per so-
lucionar la comunicació entre el 
centre urbà i el Cementiri Muni-
cipal i entorns.
 El projecte ha suposat també 
la construcció d’un vial de 360 
metres de longitud per a via-
nants i ciclistes que connecta 
amb el pas inferior. D’aquesta 
manera, ara és més fàcil i se-
gur l’accés a peu o en bici al 
cementiri Municipal i a tot l’en-
torn d’aquest espai. A més, 
amb aquest nou pas inferior, 

es promou també una mobilitat 
més sostenible amb els barris 
extraurbans de Can Regasol i 
Els Lledoners.
 Les obres també han permès 
recuperar el gir a l’esquerra des 
de la C-59 pel carrer Bigues 
pels vehicles que circulen en 
sentit nord, direcció a Sant Fe-
liu. Per tant, s’habilita un nou 
accés al nucli urbà que per-
metrà descongestionar la resta 
d’accessos existents. El projec-
te també preveu la creació dels 
corresponents carrils d’acce-
leració i alentiment associats a 
aquest accés. La construcció 
del pas soterrat i ha tingut un 
cost final d’1,1 milions d'euros.

Un episodi de males 
olors inquieta la població

Inaugurat el nou pas 
soterrat de  la C-59

SANTA PERPÈTUA CALDES DE MONTBUI

POLINYÀ

Nou espai de cal·listènia 
El primer parc de cal·listènia de 
Polinyà, ja és acceisble al pú-
blic, és d’ús lliure i està situat 
al parc de la Riera, al costat 
de l’skatepark. L’ús del parc 
està recomanat per a adults 
i joves d’una alçada mínima 
d’1,40 m. Al mateix espai s’hi 
ha instal·lat un panell informa-
tiu amb tres propostes de cir-
cuits segons el grup muscular 
que es vulgui treballar. També 
es pot consultar un vídeo amb 
instruccions a través del codi 

QR que es troba al panell in-
formatiu.
 S’hi han instal·lat diversos 
elements per als exercicis: 
barres a diferents alçades, 
paral·leles triples, paral·leles 
baixes, plataformes de salts 
i un conjunt gran d’aparells 
tipus Kronos amb anelles, 
bancs d’abdominals, es-
cales horitzontals i zona de 
salts. L’espai, que ha costat 
55.510,46 €, compta amb un 
paviment de cautxú.
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Ja té data la segona edició de la 
cursa ciclista solidària MTB Per 
Ells, destinada a recaptar fons 
per la Fundació PKU que inves-
tiga un biosensor per pal·liar els 
efectes d'aquest trastorn me-
tabòlic. La cursa se celebrarà 
el diumenge 23 d'octubre. Les 
inscripcions ja estan obertes a 
la web https://mtbperells.org.
 Els organitzadors han prepa-
rat tres recorreguts amb distàn-

cies de 15, 25 i 50 quilòmetres 
respectivament. Hi ha 5 cate-
gories: Nens i adults de 15 km, 
25 km, 50 km i 50 km per bicis 
elèctriques.
 Per participar cal abonar una 
quantitat que va des dels 10 € 
pels nens fins als 25. Tots els 
beneficis de la cursa van des-
tinats a la Fundació. A la web 
també hi ha l'opció de fer un 
donatiu a la fila 0.

La temporada de lliga comença 
aquest mes de setembre, el cap 
de setmana del 17-18. Abans, 
però, les lleones del Generali 
HC Palau tindran l'oportunitat 
de conquerir el primer títol de la 
temporada, la Supercopa. Les 
palauenques, actuals campio-
nes d'aquest trofeu, disputaran 
la semifinal contra el Vilasana 
HC el dissabte 10 de setembre. 
En cas de passar, es trobaran 

a les guanyadores de l'enfron-
tament entre el CP Manlleu i el 
Telecable HC. La final es jugarà 
diumenge 11 a les 13.00 a la 
pista del Vilasana.
 El primer partit de lliga el dis-
putarn el diumenge següent. 
Les palauenques s'hauran de 
desplaçar també a terres lleida-
tanes però en aquest cas per 
jugar contra el Lleidanet HC Al-
picat.

Ja té data la segona cursa 
solidària MTB Per Ells

L'HC Palau lluita pel primer 
títol de la temporadaL'esport, 

de festa
La Cursa Popular Maria Víctor, 
en la seva 41 edició, va tornar a 
ser l'eix de la proposta esportiva 
de la Festa Major. Els cinc dies 
d'FM van acollir diverses com-
peticions en diferents espais, 
donant a l'esport el protago-
nisme que sempre ha tingut en 
la festa. Tot i que es van haver 
de suspendre el partit de futbol 
i les partides de petanca, a la 
festa no hi va faltar el bàsquet, 
l'atletisme, el pàdel, el disc golf, 
el futbol sala, les bitlles catala-
nes i fins i tot els escacs.
 La Maria Víctor va reunir un 
total de 1.650 participants, en-
tre corredors i caminants. Entre 
aquests últims en destacaven 
tres d'especials: el Dimoni de 
la Pedra Llarga, la Masovera de 
Can Cortés i el Patufet. Els Ge-
ganters i grallers de PsiP es van 
apuntar a fer exercici i van fer 
els 6,9 quilòmetres de la cami-
nada. En la cursa hi van partici-
par 425 atletes. En la categoria 
masculina el millor temps el va 
fer Marc Otero, amb 23'12", i 

la més ràpida de les fèmines va 
ser Maria Guàrdia, amb 30'45".
 El mateix diumenge 28 al matí 
començava el II Torneig de Pà-
del d'FM a les pistes de Can 
Falguera. Allà 48 parelles, distri-
buïdes en tres categories, Mas-
culí A i B i Femení, van competir 
pels premis atorgats pel Club 
de Pàdel Can Falguera, organit-
zador de la trobada.
 El futbol sala va ser la prime-
ra proposta esportiva de l'FM. 
El dimecres 24, 11 equips for-
mats van protagonitzar una 
matinal futbolera força compe-
tida. L'espai del futbol sala el va 
ocupar el bàsquet el dissabte 
27, amb la 28a edició del Tor-
neig de 3x3 de l'ACB Palau. 22 
equips, dividits en quatre cate-
gories s'enfronten en partits de 
15 minuts en format lligueta. I 
mentre al pavelló botaven les 
pilotes, al parc de l'Hostal del 
Fum volaven els discos en la 
jornada d'exhibició que van or-
ganitzar els Flying Squirrels.
 Més tradicionals, però no 

L'esport no va faltar en el programa de 
la Festa Major. Des de la lluita contra el 
crono de la Maria Víctor fins al ritme 
tranquil de les bitlles catalanes, hi va 
haver opcions per tots els gustos.

menys competitiva va ser la 
tirada popular de bitlles cata-
lanes de les pistes de Can Fal-
guera, organitzada pels Va, Tor-
nem-hi. I encara més tranquil, 
tot i que igualment competit, va 
ser el Torneig d'Escacs de l'FM, 

recuperat pel Club d'Escacs 
de PsiP després de molts anys 
d'absència. En resum, una 
oferta esportiva forta dispersa 
i entretinguda que es va sumar 
a la festa per reivindicar l'esport 
com un divertiment més.
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Visca l'FM
postpandèmia!
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Hi havia moltes ganes de festa. Amb el 
20 sense FM i el 21 amb mascaretes i 
aforaments controlats, la d'aquest any 
havia de ser una festa grossa. Amb els 
ulls posats al cel per les previsions de 
mal temps, palauencs i palauenques 

van viure, per fi, una festa sense res-
triccions. El cel es va comportar i la 
pluja no va fer gaire la guitza. Això sí, 
d'aigua no n'hi va faltar i tothom que 
va voler es va poder mullar a la festa 
gran de Palau-solità i Plegamans.

La Festa Major del 
2022 va començar 

amb mig poble enganxat a les 
aplicacions de mòbil de pre-
diccions meteorològiques. Les 
previsions eren pessimistes i la 
tempesta caiguda el diumenge 
anterior estava en boca de tots 
a l'hora de fer l'agenda d'actes 
a seguir. Finalment, el deu del 
tro i de la pluja va ser benèvol 
amb els palauencs, i entre el 
24 i el 29 d'agost es va poder 
gaudir (amb petites excepcions) 
de bon temps durant la primera 
Festa Major postpandèmia.
 Dimecres 24, el cinema a la 
fresca es va salvar del ruixat per 
poc. L'endemà, però, el sopar 
de duro i l'antipregó no van te-
nir tanta sort i es van haver de 
desplegar els paraigües. Els 
500 comensals que havien re-
servat taula van desafiar el cel 
gris que advertia del xafec, i per 
un moment va semblar que es 
podrien menjar els postres a la 
plaça de la Vila. Però no va ser 
així. Arribat el moment de l'anti-
pregó, les gotes van començar 
a créixer en mida i intensitat. No 
hi ha constància que fos degut 
al discurs dels nois d'Eterna 

Resaca, però l'aigua va insistir 
fins que va buidar la plaça. La 
pluja va obligar fins i tot a sus-
pendre el posterior concert de 
l'orquestra Odisea.
 A partir d'aquí, tret de quatre 
gotes que van caure sobre el 
Colorain, dissabte a la tarda, i 
dilluns poc abans del piromusi-
cal, la climatologia va respectar 
la festa.
 Això no vol dir que hi faltés 
l'aigua a la Festa Major, n'hi va 
haver, i molta, però només es 
va veure en els espectacles que 
així ho anunciaven i que van ser 
multitudinaris. La gent es va tirar 
de cap al Ball de l'Aigua (plaça 
de la Vila), al Colorain (plaça del 
mercat), als Tobogans de Can 
Cortès o a la Festa de l'Aigua 
de Ca L'Estruch. Hi havia mol-
tes ganes de gaudir sense res-
triccions, i es respirava en l'am-
bient.
 La inauguració oficial de la 
Festa Major 2022 va anar a 
càrrec de l'actriu i cantant Elena 
Gadel, divendres a les 21.00. 
Des del balcó del Consistori, la 
barcelonina va fer una defensa 
de la cultura com a motor de la 
nostra societat i va animar a pa-

PEP PUIG

PASSA A LA PÀGINA 38
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lauencs i palauenques a gaudir 
de la festa amb respecte i cor-
dialitat. Escortada per l'alcalde, 
Oriol Lozano, Gadel va culminar 
el seu pregó amb una interpre-
tació a capel·la de les Paraules 
d'amor de Serrat.
 La primera nit a l'espai de 
barraques El Corral ja va donar 
senyals que la festa seria con-
tundent. El rap juvenil i provo-
cadors de Santa Salut i la mú-
sica enllaunada de Mireia DG 
van posar a prova les barres de 
les 7 entitats que tenien para 
en l'espai. L'endemà va conti-
nuar la prova amb el pop eixerit 
de Doctor Prats i DJ Mamayé. 
Però va ser dissabte, amb el 
fantàstic concert de Versión 
Imposible, quan les barraques 
no van donar l'abast. Aquella 
nit es van esgotar les reserves 
etíliques i es va fondre tot el gel. 
Tant és així, que l'endemà es va 
haver d'anar a correcuita a re-
posar neveres i destil·lats.
 Dissabte va ser també la nit 
de l'empalmada, la tradició que 
la pandèmia havia posat contra 
les cordes, però que vist l'èxit 
d'aquesta Festa Major, té cor-
da per molts anys. Prop de mil 
persones van veure sortir el sol 
a les faldes del castell de Ple-
gamans després de travessar 
el poble de matinada, a ritme 
de batucada, des de la zona 
esportiva fins al parc de Can 
Linares. Allà se'ls va fer de dia 
amb música enllaunada i un 
castell inflable com atracció per 
als més desbordats.
 Les nits posteriors, amb Ta-
peo Sound System diumenge i 
Miquel del Roig dilluns, van ser 
de descompressió, però sem-
pre amb força presència de pú-
blic a la pista coberta.
 Aquesta va ser una de les 
constants en totes les activi-
tats programades en aquesta 
FM. Les sardanes, amb la co-
bla Ciutat de Girona, les hava-
neres dels Escamarlans i Barca 
de mitjana, o el jazz virtuós de 
Gili-Romaní Hot Jazz Cats van 
omplir gairebé totes les cadires 
de la plaça de la Vila. Això si, 
en aquest escenari el públic era 
una mica més veterà que el que 

VE DE LA PÀGINA 37
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circulava pels concerts de la 
zona esportiva. El mateix es pot 
dir del que va aplegar el concert 
i el ball oferts per l'Orquestra 
Maravella a la plaça de Ca L'Es-
truch, un clàssic de l'FM que té 
uns seguidors fidels i entregats 
a casa nostra.
 Molt més jovenet era l'au-
diència d'El Patí, l'espai ubicat 
a l'escola Folch i Torres on es va 
programar la festa pels infants. 
Dissabte i diumenge pares i 
mares amb els seus fills van 
poder gaudir de jocs de carrer, 
malabarismes i habilitat a més 
d'assistir a representacions 
de diversos artistes convidats. 
L'obertura i cloenda d'aquesta 
programació es va fer a la plaça 
de Ca L'Estruch. Va obrir la fes-
ta infantil la companyia Vaiven 
Circo, divendres, i la va tancar 
el duo Soon Circus, el dilluns.
 Tampoc van faltar les tradi-
cions en aquests cinc dies de 
festa. Hi va haver tarda caste-
llera, amb convidats de luxe. A 
la plaça de la Vila es van aixecar 
castells de Caldes, dels Cap-
grossos de Mataró i dels Min-
yons de Terrassa.
 La gran actuació local, pel 
que fa a tradicions, la van pro-
tagonitzar els Deixebles del 
Dimoni de la Pedra Llarga. Per 
celebrar el seu 10é aniversa-
ri van decidir, ni més ni menys 
que cremar el mateix Ajunta-
ment. Abans del foc, la colla de 
diables palauenca va recuperar 
una vella i provocadora propos-
ta aparcada en el seu dia per 
massa irreverent: els versots.
 Va ser el foc també, el que 
va marcar el final. Mentre a la 
pista coberta sonaven els Vol-
cans dels Buhos, just davant, 
al camp de Can Saragossa, es 
va desplegar un castell de focs 
de deu minuts que indicava que 
l'FMPSIP del 2022 tocava a la 
seva fi.
 Tot plegat va conformar una 
Festa Major que ha recuperat 
l'esperit i les formes d'abans 
de la Covid-19 i en la que no 
es va haver de lamentar cap 
incident greu, més enllà d'algun 
descontrol etíl·lic o de compor-
taments incívics sempre difícils 
d'erradicar totalment.

EL  R EP OR TATgE
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PROGRAMACIÓ 
TEATRE DE TARDOR’22
Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Cia Perigallo TeatroCia Perigallo Teatro

Pídeme perdon
(o cómo volver a la calle del Mariano)

Divendres, 30 de setembre de 2022 
a les 20.00 hores al Teatre de la Vila

Inscripció i venda d’entrades: 

palauplegamans.Koobin.cat

Preu: 12 euros 
(10 euros amb descompte)

Direcció 
Antonio C. Guijosa

Text i interpretació 
Celia Nadal 
Javier Manzanera

PROGRAMACIÓ 
TEATRE DE TARDOR’22
Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Divendres, 16 de setembre de 2022
a les 20 hores, al Teatre de la Vila

Reserva d’entrades: 
palauplegamans.Koobin.cat

ENTRADA GRATUÏTA

ACTE DE PRESENTACIÓ
PROGRAMACIÓ TEMPORADA 
DE TEATRE I MÚSICA 2022-23

Text i Interpretació: Pau VinyalsText i Interpretació: Pau Vinyals
EL GEGANT DEL PI
Amb la representació de l’obra d’autoficció

Informació: palauplegamans.cat
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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 

FORN TURÓN
 de Palau-solitài Plegamans

necessita dependentes
Interessades contactar 

amb el

938 646 528

ME URGE TRABAJAR de interna o ex-
terna, sea limpieza o cuidado de niños. 
preguntar por Luz. 672 775 017.
BUSCO TRABAJO de niñera, cuidadora 
o de limpieza. Isabel. 678 485 322.
SEÑORA se ofrece para el cuidado a per-
sonas mayores, con experiencia.  Marga-
rita. 671 197 269.
GRADUADA en educació infantil, s'ofe-
reix a fer de cangur. Aina. 659256697 
ANDO en busca de trabajo, de limpieza 
o para cuidar personas mayores. Martha 
633 248 002
ME OFREZCO para limpieza de domicilio 
y cuidado de ancianos, con coche propio 
y experiencia, con referencias.  650 603 
965. Elena.
BUSCO FAENA para cuidar personas 
mayores, de fija  o por horas, y  de limpie-
za de casa. Fernanda. 630 206 769
BUSCO TRABAJO para limpiar jardín 
o cuidado de animales. Albert. 633 370 
866.
ME OFREZCO para trabajos de limpieza 
de casas, pisos etc. Con referencias. Mai-
rela. 691 728 484
BUSCO TRABAJO por la mañana 4 ho-
ras. Tengo experiencia en cuidar personas 
Mayores. Carmen. 649 642 765.

CHICA UCRANIANA seria i responsable 
busca un trabajo como limpieza,canguro 
o cuidado de personas mayores. 665 395 
947 Lesya 
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 
grandes  se cocinar, planchar y limpiar. 
Narcisa. 610 33 57 43.
SEÑORA para cuidado de personas 
mayores o tareas de limpieza. Marie. 640 
67 99 93.
 ME OFREZCO para jornada de 8 ho-
ras en tareas de limpieza, como interna o 
externa. 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 adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 

persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tuto-
rias de inglés y castellano. Iveth. 632 022 
338.
SE OFRECE señora para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. Ex-
terna o interna. Mariana. 688 406 909.
SEÑORA para cuidar personas mayores 
como externa, con experiencia.  Ángeles. 
633 197 902.
CHICA para cuidar personas mayores. 
Interna o externa. También para limpieza 
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.
SOY RESPONSABLE y puntual. Busco 
trabajo de limpieza, cuidado de niños  o 
personas mayores o para compañía de 
señoras. 722 86 93 49. Cleo
VECINA de Palau, se ofrece para el cui-
dado de niños y personas mayores. Sra 
María. 617 707 837

     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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AQ U E S TA  R E V I S TA  É S  P O S I B L E  G R ÀC I E S  A L S 
S EG Ü E N T S  CO M E R ÇO S ,  N EG O C I S  I  E N T I TAT S

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

Farnés advocats

IurIsbarna

argemí

torra  
ajuntament de PsIP

Forn turon

jordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

autoarenas

auto taller taher

amIc
construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

caldes Parquet

club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

ruIsan assessors

gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Palau assessors

ImmobIlIarIa Farnes

juanI baeza

FInques Palau

argemí Immo

torra ImmobIlIarIa

Petjades

selmy

Psc Palau 
erc
jxPsIP
masIa can rIera

bar olIva

eFímer

bar l'esbarjo

avuI cuInem nosaltres

can boada

FIsIoteraPIa Ferran

aten Palau

centre FIsIoteraPIa Palau

centre PodològIc solIta

clInIca dental valloc

menja sa

roque lucas sanchez

entrenament Personal

resIdencIal Palau

centro odontologIc Palau

dental duarte

gIPPsa InFormatIca

antenes Palau

e. arbo clImatIzacIones

electrIcItat masó

cal vIdrIer

guber catalunya serveIs

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments

Alimentació

Arquitectes

Asegurances

Automòvil

Comunicació

Construcció

Decoració

Esports

Estètica

Gestories

immobiliàries

Moda

Partits polítics

Restauració

Salut

Serveis tècnics

Taxis

Veterinaris

1
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21
23
42
45
17
17
7
33
40
33
33
48
3
48
37
37
1
3
3
17
17
17
17
1
3
17
21
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21
21
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3
9
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29
29
29
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13
13
13
13
13
13
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44
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11
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23
23
23
23
33
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48
29
13

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

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

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

NITS MÚSICALS
ENSAMBLE DIVINA
MYSTERIA
Diumenge, 2. 19.00 h. Santa 
Maria de Palau. Primera 
de les dues Nits Musicals de 
Palau que aquest any delebren 
la seva  48a edició.

XLVIII  NITS  MUSICALS  A  SANTA  MARIA  DE  PALAU-SOLITÀ

Diumenge 2 d’octubre de 2022  a les 19 hores

Ensamble   Divina Mysteria

Barroco Ingenioso

Música virtuosística en els segles XVI-XVIII

a més restaran acompanyats per  Eulàlia Fantova,  mezzosoprano

Diumenge 23 d’octubre de 2022  a les 19 hores

Concert Barroc a càrrec del

QUARTET GÈNESI

Aleksandar Krapovski – violí

 

Sergi Puente – violí 

Fulgencio Sandoval – viola 

Oscar Alabau – violoncel 

TRADICIONS
TROBADA GEGANTERA
Dissabte 24 i diumenge, 
25.  Els Geganters i Grallers de 
Palau-solità i Plegamans seran 
amfitrions de diverses colles 
geganteres en una trobada que 
tenien pendent des d'abans de 
la pandèmia.

TEATRE
EL GEGANT DEL PI 

Divendres, 16 de setem-
bre. 20.00. Teatre de la 
Vila. L'actor Pau Vinyals 

s'enfronta a un dilema el dia 
que descobreix que el seu 

avi era franquista.

ESPORTS
OK LLIGA IBERDROLA 
Dissabte 24, 20.00, 
pavellò Maria Víctor. 
El Generali HC Palau 
juga el primer partit a 
casa de la nova tempo-
rada. El rival serà el CP 
Las Rozas

CINEMA 
ESCAPE ROOM. Dissabte, 
24, a les 19.00, al teatre 
de la Vila.  L'adaptació 
cinematogràfica de l'obra 
de teatre de Joel Joan obra 
la nova temporada del cicle 
Gaudí.

La xifra del mes euros per metre quadrat és 
el preu mitjà que es va pagar 
en les 154 compravendes 
d'habitatges que es van rea-
litzar a Palau-solità i Plega-
mans durant l'any 2021. 

2.360



48 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Setembre  2022

L' INfOR m ATI U SE TEmB R E  2 02 2

Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes d’interior i exterior | 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

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

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


