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POBLE

La Festa Major 
de les mascaretes

HI HA HAGUT MÚSICA, PERÒ NO BALL; SARDANES, PERÒ SENSE 
ROTLLANES; HAVANERES PERÒ SENSE ROM; FOC SENSE CORREFOCS; 
CAMINADA SENSE BOTIFARRA... LA FMPSIP HA TORNAT PERÒ ENCARA 

AMAGANT LES RIALLES  SOTA LES MASCARETES
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RESUM DE CONTINGUTS

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

Farmàcies de guàrdia a PSIP
De dilluns a divendres, de 8,30h a 21h, la farmàcia 
de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d’agost). 
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el se-
güent calendari:

J. Beatobe:  C/Anselm Clavé, 1 -  938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 649 830
D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 -- 938 644 896 
N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649 680
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046

FARMÀCIES DE GUÀRIDA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - SEGON SEMESTRE DE 2021
De dilluns a divendres de 8:30h a 21h la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d'agost).

Els caps de setmana de 9h a 21h, consulteu el següent calendari:
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J. Beatobe C/ Anselm Clavé, 1
L. Lacorzana C/ Sagrera, 4
D. Lagarda Av. Catalunya, 138
N. Muntada C/ Secretari Gil, 21
Can Cortès Camí Reial, 54
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2-11 --  Serveis, Passatemps, Opinió, 
Música i Salut.
12 -- L'ENTREVISTA /  Just Muñoz, 
jutge de pau: "No he sigut gaire amic 
dels advocats".
ESPECIAL FESTA MAJOR.
14 -- La Festa s'imposa a la incertesa.
16 -- Música sense ball.
18 -- Una mica de tot per tots.
20 -- Sardanes, havaneres i castells.
22 -- La foto es recupera del virus.
24 -- EL PÒSTER / Un públic de Ma-
ravella.

26 -- Els pessebristes no s'aturen. 
27 -- Els treballadors de la neteja, en 
vaga.
30 -- Un contenidor ple d'il·lusió. 
31 -- Un fons d'armari de 35 tones. 
32 -- El MNAC ret homenatge a Joa-
quim Folch i Torres. 
35 -- RODALIES.
37 -- ESPORTS/ Torna la cursa Maria 
Víctor i tot l'esport de la FM.
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L'Informatiu es transforma
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Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Papereria Jorbachs 7

Torra Argemi 17 Partits polítics PSC PALAU 4
Iurisbarna  21 Restauració Bar l'Esbarjo 23

Ajuntaments Ajuntament de Psip 46 Avui cuinem nosaltres 23
Arquitectes Jordi Payola - Arquitectura 21 Can Boada 23
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 21 Salut Optica Tibau Palau, SL 11
Automòvil Auto taller Taher 29 Aten Palau 11
Comunicació Generalitat de Catalunya 9 Centre Fisioterapia Palau 11
Construcció Construcciones Gutiérrez 29 Centre Podològic Solita 11

Marbres Aguilar 29 Clinica Dental Valloc 11
Materiales Martínez 48 Roque Lucas Sanchez 11

Decoració Acorama 3 Menja Sa 23
Caldes Parquet 48 Entrenament personal 29
Lar 48 Residencial Palau 44

Entitats Associació de Comerciants 33 Centro Odontologic Palau 48
Esports Club Tenis Santa Magdalena 29 Dental Duarte 48
Estètica Bosa 1 Serveis tècnics Antenes Palau 19

Magic Nails 3 E. Arbo Climatizaciones 19
Naturhouse 3 Guber Catalunya Serveis 19
Nua 3 Gippsa Informatica 19

Gestories Ruisan Assessors 21 Electricitat Masó 19
Assesoria Gestoria Palau S.L 21 Eco-efficient 27
Gestoria Monmar 21 Fumirrat Servicios 2005 29
Palau Assessors 21 Vallas PVC (Cayfi) 29

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Tecni servei Palau 29
Juani Baeza 3 Taxis Taxi - X. Caparrós 23
Finques Palau 21 Trans-Radio Taxis 23

Moda Selmy 2 Taxi Palau - J.M Aguilar 23
Papereria Palau Paper 7 Venda online Etnna Shop 7

Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

ACTIVACIÓ CEL·LULAR NATURAL 
NOVA TÈCNICA DE REJOVENIMENT FACIAL, 

CORPORAL I CAPIL·LAR. 
NATURAL I NO INVASIU 

ARRUGUES, ACNE, FLÀCCIDES, VERMELLÓS, 
COUPEROSI, CAPIL·LARS 

CAIGUDA DEL CABELL, CEL·LULITIS 
ACTIVA LES TEVES CÈL·LULES

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

N U A
N ú r i a  M a ñ a s
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

CAMÍ REIAL, 106 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  93 864 55 51 / 696 22 92 80

L’ESTIU SE’N VA I ES QUEDEN 
ELS QUILOS DE MÉS...?

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

En Can Rovira. 270 m2. 4 
hb. Piscina. Garage de altura. 
Parcela 800 m. 325.000€ 

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

TERRENY CASA PIS

A Lliça d’Amunt, terreny de 430 
m2 amb una caseta de 50 m2 
sense legalitzar. 114.000€ 

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

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

PARCEL·LA CASA CASA

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

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

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

CASA CASA PARCEL·LA

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

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

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

DUPLEX

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

CASA

Piso en el centro (no està en 
piscinas), soleado. 85 m2, 3 
hb, 1 b. Terraza  209.000€ 

PIS CASA PARCEL·LA

QUANT VAL LA TEVA 
PROPIETAT?

T’OFERIM SERVEI DE 
TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

Selmy
vesteix el teu interior

Tenim els colors d’aquest estiu

Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans
930 243 863 - 660 25 63 18

selmy.palau@gmail.com /       @selmy.palau
NOU TELÈFON 

ESTEM DE 

REBAIXES
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FàcilNormalDifícil

8 capitals de provìncies espanyoles

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES

2 8 7
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4 8 6

8 6 7 1
3 5

4 2 3 8
6 1 5
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7 1 9

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

Dificultat: Mitjana

2
9 1 7 6 4

8 3 6
5 7

7 2 1 6 9
2 3

9 1 4
3 9 8 2 6
8

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

Dificultat: Alta

7 1 5 9 2
9 1 7 6

4
1 7

9 8 7 2
2 3

3
5 8 3 2

7 8 6 4 1

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

Dificultat: Molt Alta

CAPITALS DE PROVÃNCIES ESPANYOLES

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

CORDOVA
JAEN
MADRID
VALENCIA
LUGO
CACERES
CUENCA
BILBAO

 dificultad (4)          © 2021 olesur.com     

LA SOPA
Cordova, Jaen, Madrid, Va-
lencia, Lugo, Caceres, Cuenca, 
Bilbao.

287
54
486

8671
35

4238
615

37
719

928367451
765241839
134958276
286573914
397814625
541629387
673192548
819435762
452786193

Dificultat: Mitjana

2
91764

836
57

72169
23

914
39826
8

563841972
912765834
478923615
196384257
785216349
234579168
629157483
351498726
847632591

Dificultat: Alta

71592
9176

4
17

9872
23

3
5832

78641

716354928
982176435
534298167
143625879
659837214
827419653
295741386
461583792
378962541

Dificultat: Molt Alta
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COMPROMÍS
PER PALAU / 

psc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg 611 04 70 76palausolitaplegamans.socialistes.cat

Un nou sector industrial  
sostenible i verd 

El projecte, negociat amb Incasòl en els 
darrers sis anys, prioritza l’estructuració d’un 
espai sostenible, pel qual s’ha fet una reserva 
de més de 89.000m2 per construir un gran 
Parc Urbà i verd, els quals suposaran crear 
un gran pulmó a l’entrada de la nostra vila, 
amb grans espais d’ús públic i ciutadà i la 
plantació autòctona de més de dos milers 
d’arbres nous i deu mil arbustos. 

No podem perdre l’oportunitat: 
ERC i Junts no poden donar 
l’esquena a aquest projecte

Satisfets que la Generalitat impulsi a Palau un nou sector 
industrial modèlic que podria crear 750 nous llocs de feina

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat definitivament el Pla parcial del Sector Llevant 
redactat per l’Institut Català del Sòl. Aquest sector s’ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat am-
biental i paisatgística complint amb els ODS de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana de Catalunya, i 
vol ser un model de com han d’urbanitzar-se els sectors econòmics del S.XXI. 

Des del PSC de Palau-solità i Plegamans hem celebrat que finalment el govern municipal d’ERC i 
Junts no hagi pogut aturar, com anunciaven al seu pacte de govern, aquest nou sector.  El seu desen-
volupament suposarà una inversió de 13,1M€ i generarà 146.500m2 de sòl empresarial i industrial. 

Els socialistes a més creiem que aquest nou espai té un potencial per crear més de 750 nous llocs de 
feina, donant així noves oportunitats laborals a la ciutadania de la vila i serà clau en la recuperació 
econòmica. Ens preguntem aleshores: l’equip de govern està en contra de crear nous llocs de feina?

Els socialistes som l’únic partit que ha defensat aquest projecte fins al final i defensem la singularitat 
d’aquest nou sector a la vila que li confereix un alt valor afegit per la seva ubicació estratègica.

Gràcies a les entitats, treballadors municipals i 
forces de seguretat per fer possible la Festa Major.

Malgrat que no s’ha pogut fer una edició amb normalitat, 
agraïm la feina realitzada de moltes persones i col·lectius
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Estimat melic
Certament, tenim problemes. Cadascú se sap els seus, que 
diuen. I tots sabem els nostres. No passem una època de flors 
i violes, cert. Fins i tot es podria dir que per als més joves, des 
que tenen us de raó, tot ha anat a pitjor.

 Per quan us sentiu d’aquesta manera, que és més sovint del 
que seria recomanable, us proposo un exercici. Consisteix en 
agafar la bola del món i anar enumerant i pensant en els paï-
sos i territoris que hi veieu. Compareu-los amb el nostre país. 
Compareu la vida d’aquelles persones que us suggereixen els 
noms que hi veieu escrits amb la vostra vida.

 Jo l’he fet, i m’ha resultat egoistament reconfortant, però 
globalment tristíssim. Potser creiem que arreglarem els nostres 
problemes i que no importa el que passi a la resta del món. 
Percebem que és gravíssim el què passa aquí, prop del nostre 
melic i que el planeta no té qüestió més important a resoldre 
que la nostra.

 No ens n’adonem, o volgudament ignorem, que si no surt 
tota la humanitat junta dels grans atzucacs on està immersa, 
no en sortirà ningú. La emergència climàtica, la pandèmia del 
Covid-19 i altres que vindran, les múltiples i eternes emergèn-
cies humanitàries a tot el continent africà, «i més, senyora, i 
més» que deia l’Ovidi.

 Hi ha hagut dues gotes que m’han vessat el got i m’han dut 
a fer l’exercici de la bola del món.

 La primera, rebre la notícia del terratrèmol d’Haití on han 
mort més de mil persones i constatar que ha tingut una re-
percussió informativa mínima, quan en circumstàncies similars 
anteriors es va fer gran rebombori mediàtic. M’he preguntat el 
perquè d’aquesta diferència.

 La segona, veure els Talibans entrar a Kabul i pensar sobre-
tot en les dones i nenes afganes, en com serà la seva vida, qui 
la pugui conservar, a partir d’ara.

 Però res deu ser comparable al nostre ring-ring. Potser ja els 
està bé als poders que el cercle de les coses que ens impor-
ten sigui cada cop més petit, fins quedar delimitat a l’individu. 
A mesura que nosaltres tanquem el focus, ells poden obrir-lo 
per grapejar i saquejar territoris cada cop més grans i més 
propers. Nosaltres, mentrestant, atents al nostre llombrígol. 

 Se’ns en refot un rave tot això. I el que no volem saber és 
que som un enorme equip, tota la humanitat. Som un gran 
formiguer, un enorme eixam, on tots hem d’anar a la una, hem 
de viure i lluitar amb determinació i solidaritat cap a l’objectiu 
clar i comú de tirar endavant aquesta dèbil espècie que és la 
humana.

 Mentre hi hagi melics inflats, enfonsats, glaçats, cremats, 
morats, venuts o vexats; o lluitem per ells o ja podem posar el 
nostre a remullar.

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

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

amb el número DNI de la persona que signa. Les cartes signades per 
col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un membre del grup. 
Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters. Les cartes es pu-
blicaran en català. Les opinions expressades en les cartes, com en tots els 
espais d’opinió de la revista són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Gràcies en nom de Casamance
Vull expressar el meu agraïment 
a tots els que heu cregut en el 
projecte d'enviament de mate-
rial solidari a Casamance, al Se-
negal, i l'hi heu donat suport. És 
un agraïment personal al qual 
s'hi suma el de l'ONG Acció In-
ternacional. 
 El projecte del contenidor so-
lidari es va plantejar en termes 
d'utilitat i sostenibilitat. Es va 
iniciar tímidament a l'octubre de 
l'any passat sense saber mas-
sa bé com executar-lo. L'ajuda 
de l'Ajuntament, amb qui vam 
signar un conveni de col·labo-
ració, ha estat clau per poder 
culminar l'acció. L'agraïment és 
immens a les regidores implica-
des, l'alcalde i les funcionàries 
que hi han treballat.
 Però tant o més valuós ha 
estat el suport i l'ajut dels meus 
amics i coneguts, ara tots 
amics. De fet, jo no m'hauria 
implicat en aquesta tasca si no 

hagués sabut d'avançada que 
podia comptar amb tots ells. 
Això ha estat bàsic. Tots heu 
sumat. Els qui us heu fet vostre 
el projecte i n'heu fet divulga-
ció. Els qui heu regirat l'armari 
a veure que hi trobàveu. Els qui 
m'heu donat ànims en hores 
baixes. Els qui m'heu abraçat 
orgullosos de fer-vos coopera-
dors de tota la moguda. Els qui 
heu vingut a carregar el conteni-
dor, fent de la jornada de treball 
una festa plena d'emocions... 
 També vull fer esment dels 
comerços, empreses i entitats 
que han aportat material soli-
dari. No els anomeno un per un 
per por de deixar-me algú.
 A tots, moltes gràcies. M'heu 
fet sentir orgullosa i emociona-
da per tota l'estima que m'heu 
donat. 
 Plegats podem arribar lluny.

Natàlia Bonsoms

Testimonis de la guerra
Per l'elaboració d'un estudi, en col·laboració amb Qu4trePins, so-
bre la guerra civil i la postguerra a Palau-solità i Plegamans, busco 
persones que vulguin donar el seu testimoni sobre aquells fets al 
nostre poble. Busco sobretot informació sobre la crema de l'esglé-
sia de Sant Genís, les localitzacions on van caure les bombes dels 
bombardeigs aeris i sobre com es va viure l'arribada de les tropes 
franquistes al poble i el pas de les tropes republicanes en retirada, 
així com qualsevol informació sobre la guerra i postguerra. Podeu 
contactar amb mi enviant un missatge a pere.farnes@outlook.com

Pere Farnés

T. 93 864 81 74 650 406 021 www.jorbachs.com

FOLRAT 

DE LLIBRE
GRATUÏT

AJUDAN’S A NETEJAR 
ELS OCEANS

El problema amb el plàstic 
és un problema global que ens afecta a tots. 

Amb aquesta colecció ens unim a la lluita 
contra l’excès de plàstic en els oceans.

Nylon reciclat
Xarxes descartades (25%)

Restes de catifes (25%) 
Restes de nylon

pre-consum (50%)

Per cada 10€ de compra en material escolar 
pots triar entre el val de FOTO o FOLRAT.

en material 
escolar

Carrer Baix, 29 - Palau-solità i Plegamans      
palaupaper@hotmail.es - 647 719 420       

PRESENTA AQUEST ANUNCI
A LA BOTIGA I TINDRÀS UN

I també ens pots trobar online a

10%
descompte

El 15 d'agost ens va deixar l'amic Antoni Perramón, 
el Ton de Can Riera. Ha sigut un cop molt dur per 
la família, especialment per la seva esposa Rosa i 
pels seus fills Francesc Toni, Esteve i Yasmina. Però 
també per als  que hem gaudit de bones estones 
al seu costat. Recordarem el Ton com molt bona 
persona, senzill i alegre, amb ganes de passar-s'ho 
bé ell i tots els que l'envoltaven. Descansa en pau, 
amic, ja et trobem a faltar.             Amics del Ton

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

VOLS  VENDRE?... 
... FES-TE  VEURE

Si no tens qui et faci l’anunci, te’l fem gratuïtament. Informa’t.

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com
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La crisi de la Covid-19 ha ge-
nerat efectes transversals en 
l'economia espanyola, afec-
tant tant les companyies (du-
rant els primers mesos de la 
pandèmia es van destruir gai-
rebé 100.000 empreses) com 
als professionals.
 La inestabilitat laboral deriva-
da del coronavirus va provocar 
que les inquietuds bàsiques de 
la població activa amb relació 
a l'ocupació estiguessin lidera-
des pel tancament d'empreses 
(69%), l'existència de salaris 
i llocs no concordes a l'expe-
riència i la formació (66%) i la 
possibilitat de la pèrdua d'ocu-
pació (61%). En aquest sentit, 
la inversió que ha hagut de fer 
el Govern en l'àmbit laboral 
per a fer front a la pandèmia, 
ha suposat un elevat cost per 
a les administracions, provo-
cant que les pensions tornin a 
ser en el punt de mira. Així, a 
l'inici de l'any, es va prendre la 
decisió d'allargar l'edat de jubi-
lació, amb la idea d'ampliar-la 
fins als 67 anys en 2027.
 Aquesta mesura ha tingut 
una important afectació sobre 
els desvetllaments dels treba-
lladors espanyols. I és que, 
precisament, amb l'avanç de 
la pandèmia i el començament 
de la recuperació, les preocu-
pacions dels espanyols entorn 
el treball han canviat significa-
tivament, sent l'edat de jubila-
ció el que avui més preocupa 
entre els treballadors. Gairebé 
el 60% de la població activa 
(13.716.000 treballadors) afir-
ma estar preocupat per la pos-
sibilitat d'haver de treballar fins 
als 67 anys, segons dades de 
l'III Baròmetre InfoJobs sobre 
Preocupacions dels Espanyols 
amb relació a l'Ocupació.
 En paraules de Mónica Pé-
rez, directora de Comunicació 
i Estudis d' InfoJobs: "La me-
sura d'augmentar l'edat de ju-

bilació fins als 67 anys resulta 
necessària si tenim en compte 
el canvi demogràfic d'Espan-
ya, però ha de guiar-se per un 
patró equilibrat que atengui les 
diferències uns sectors i altres, 
així com les exigències físiques 
i mentals que demanden als 
seus professionals". Pérez afe-
geix: "No obstant això, per a 
donar solució a aquest proble-
ma, és important sobretot apli-
car altres mesures prioritàries 
com accelerar l'entrada dels 
joves al món laboral; instaurar 
polítiques que previnguin la 
discriminació per edat; i afa-
vorir a aquelles empreses que 
apostin per la diversitat i siguin 
capaces de combinar el talent 
jove i sènior".

LES DONES I ELS HOMES
Una de les diferències més 
destacades que ofereixen les 
dades d'aquest estudi és la 
que té a veure amb el gènere 
dels enquestats. Mentre que 
als homes els preocupen més 
aspectes relacionats amb els 
beneficis i gestió laboral; les 
dones es mostren preocupa-

des per aspectes com el Sa-
lari Mínim Interprofessional, la 
bretxa salarial i que el seu lloc 
no compleixi amb protocols 
anti-Covid.
 Així, per exemple, mentre 
la bretxa salarial preocupa el 
19% dels homes, aquest per-
centatge puja fins al 35% en 
el cas de les dones. D'igual 
manera, un 41% dels homes 
assenyala estar preocupat per 
la insuficiència del SMI, mentre 
que el percentatge s'eleva 8 
punts (49%) per a les dones. 
Una altra diferència significati-
va es troba en l'atur entre ma-
jors de 45 anys, que preocupa 
el 55% dels homes; mentre 
que els esments per part de 
les dones cauen al 49%.

DIFERÈNCIES PER EDAT
Com és d'esperar, les preocu-
pacions dels espanyols en re-
lació a l'ocupació, varien tam-
bé de manera important per 
rang d'edat. El que preocupa 
els més joves (16-24 anys) 
és la possibilitat de la pèrdua 
d'ocupació (69%), l'atur juvenil 
(66%) i el tancament d'empre-

ses o la falta de contractacions 
a causa de la Covid-19 (62%). 
En aquest aspecte, han anat 
perdent pes altres temes com  
el SMI, la falta de reconeixe-
ment laboral i els salaris no 
concordes a l'experiència.
 En el cas dels millennials (25-
34 anys), les primeres posi-
cions les ocupen la possibilitat 
de pèrdua d'ocupació (57%), 
els salaris no concordes a l'ex-
periència (56%) i la falta de re-
coneixement laboral (54%). A 
partir dels 35 anys, el retard en 
la jubilació es comença a posi-
cionar entre les principals pre-
ocupacions (2a posició amb 
58%), aspecte que partir dels 
45 anys es posiciona ja com la 
principal preocupació, amb un 
65% d'esments en el cas dels 
treballadors d'entre 45 i 54 
anys; i fins a un 72% en el cas 
dels professionals de 55 anys 
d'ara endavant.

CADA AUTONOMIA EL SEU
Encara que entre les princi-
pals comunitats autònomes no 
s'observen diferències desta-
cables, sí que es detecten, no 
obstant això, diverses peculia-
ritats. A Andalusia, per exem-
ple, preocupa especialment 
que les prestacions per des-
ocupació siguin molt baixes, 
amb un 41% dels esments (4 
punts percentuals per sobre 
de la mitjana nacional). A més, 
a Catalunya, existeix una espe-
cial sensibilitat per la insuficièn-
cia de l'SMI i la bretxa salarial 
(51% i 31% d'esments, sis i 
cinc punts percentuals més 
que la mitjana nacional, res-
pectivament).
 Finalment, pel que fa als ma-
drilenys, aquests es mostren 
significativament preocupats 
pels salaris o llocs no concor-
des a l'experiència o formació 
(57% d'esments enfront del 
52% de casos nacionals).

El retard de la jubilació, principal 
preocupació en l'entorn laboral

OCUPACIÓ
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LA CONSULTALA PÍNDOLA

L’estiu és una època en què 
aparquem moltes de les ruti-
nes del nostre dia a dia. L’ali-
mentació és un dels àmbits 
que pot veure’s més alterat. 
Potser fem més àpats fora 
de casa, canviem horaris i és 
possible que no dediquem el 
mateix temps a cuinar, o pot 
passar que la calor ens faci 
tenir menys gana. Des del 
CAP Palau volem aprofitar 
que aquest 2021 es celebra 
l’any internacional de les frui-
tes i verdures per recordar que 
són elements essencials per a 
la nostra dieta. I per no des-
cuidar incloure-les en el nostre 
consum diari durant aquestes 
últimes setmanes d’estiu, us 
proposem dues receptes ex-
tretes del web Canal Salut fà-
cils i ràpides de fer!

Fruites i verdures, també a l’estiu! Com evitar la 
síndrome 
postvacacional

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

La Síndrome postvacacional 
es defineix com l'estat que es 
produeix en el treballador en 
fracassar el procés d'adapta-
ció entre un període de vacan-
ces i d'oci amb la tornada a la 
vida activa, produint molèsties 
que ens fan respondre a les 
nostres activitats rutinàries 
amb un menor rendiment. 
Afecta un 35% de la pobla-
ció i majoritàriament a dones, 
perquè són les que més estrès 
sofreixen en haver de compa-
tibilitzar la vida laboral amb la 
vida familiar i la cura dels fills.
 Els símptomes més genera-
litzats són esgotament, triste-
sa, nerviosisme, insomni i apa-
tia; símptomes que solen durar 
entre 15 o 20 dies. Encara que 
no hi ha un remei infal·lible per 
a combatre aquesta síndrome, 
sí que hi ha pautes que poden 
seguir-se i que ajuden molt per 
a evitar aquestes situacions:
No escurar el retorn de les 
vacances fins a l'últim mo-
ment. L'aconsellable és arri-
bar almenys entre 3 o 4 dies 
abans.
Compaginar el treball amb 
alguna activitat d'oci o esport
No emportar-se treball a 
casa durant les primeres set-
manes.
Prendre's amb calma el pri-
mer dia de treball i actuar per 
prioritats. Obrir mails, organit-
zar el treball i començar per 
aquelles tasques que ens re-
sultin més plaents i anar aug-
mentant la complexitat a me-
sura que avança el dia.
El primer dia compartir ex-
periències amb els companys 
per a iniciar amb un bon clima 
laboral.
Dormir el dia anterior sufi-
cients hores per a afrontar-lo 
de la millor manera.
En definitiva, s'ha d'evitar que 
la tornada a la normalitat es 
produeixi d'una manera brus-
ca. 

Eva Remolina

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
VENDA D’HORTALISSES
Palau-solità 
i Plegamans

PREUS MOLT ECONÒMICS - 93 864 90 47

CATEQUESI PARRÒQUIA DE SANT GENÍS

Inscripcions a Catequesi
Curs 2021-2022.
Esglèsia: Plaça Sant Genís, 3. 

Inscripcions Catequesi. 
-Comunió: Dissabtes 11 i 18 de Setembre, 2021, de
11 a 12 h.

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

-Confirmació: Inscripcions el 21, 22 i 23 de Setembre             
a Sta. Maria.     

❑ Inici curs Catequesi de Comunió: 2 d’octubre 2021, i 
cada dissabte no festiu, de 11 a 12 h.

CATEQUESI PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE PALAU-SOLITÀ

Inscripcions a Catequesi 
Curs 2021-2022.

Rectoria: Plaça Santa Maria, 3.

Inscripcions Catequesi Comunió i Confirmació
- Incripcions: 21, 22 i 23 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: 1 d’Octubre 2021.

Ingredients per a 4 persones
• 250 g d'espirals de pasta
• 2 carabassons
• 40 g de formatge sec
• 3 grans d'all
• 3 cullerades soperes d'alfà-
brega fresca picada
• 1 iogurt natural
• 1 llimona
• Un grapat de pinyons
• 2 cullerades soperes d'oli 
d'oliva
• Sal i pebre

1. Poseu a coure la pasta.
2. Netegeu els carabassons i 
talleu-los a mitges rodanxes. 
3. Peleu els alls i talleu-los a là-
mines.
4. Salteu els carabassons, els 
alls i els pinyons amb oli durant 
uns 3 minuts. 
5. Afegiu-hi el iogurt, el format-
ge ratllat, l'alfàbrega, la sal, el 
pebre i el suc de llimona, i ba-
rregeu-ho bé. 
6. Barregeu-hi la pasta cuita i 
escorreguda i serviu-la. 

Ingredients per a 4 persones
• 4 filets de pit de gall d'indi
• 300 g de préssecs madurs i 
durs (préssec groc o de vinya)
• 2 cebes tendres
• 2 cullerades soperes d’alfà-
brega fresca picada
• ½ llimona
• ½ bitxo fresc (opcional)
• 4 cullerades soperes d’oli 
d’oliva verge
• Sal iodada i pebre

1. Es tallen els préssecs a daus.
2. Es pelen les cebes i es tallen 
a rodanxes molt fines.
3. En un bol petit es barregen el 
préssec, la ceba, l’alfàbrega, el 
bitxo picat, el suc de la llimona, 
2-3 cullerades d’oli, pebre i sal.
4. Es condimenten els filets amb 
pebre i sal.
5. Es couen a la planxa 2-3 mi-
nuts per cada banda.
6. Es disposen els filets al plat o 
en una safata amb la salsa pre-
parada pel damunt.
7. Es pot servir calent o fred.

Més receptes saludables a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/receptes_saludables/ 

Espirals amb carabassó i alfàbrega

Filets de gall d'indi amb salsa picant de préssecs
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--Què fa un jutge de pau?
--Firmar tots els papers que li 
posa la secretaria al davant. 
Abans fèiem judicis de faltes, 
ara ja no en fem, però fem 
actes de conciliació. També 
tenim cura del registre civil, 
naixements, casaments i de-
funcions i les derivades que hi 
pugui haver en cada secció, 
com ara alienació, incapacita-
cions... sempre per delegació 
del registre civil de Sabadell, 
que és al qual pertanyem.
--Quan cobra un jutge de 
pau i qui li paga?
--Ens paga el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per 
delegació del Ministeri Justícia. 
El que es cobra és una com-
pensació, no un sou. No per-
tanyem al cos judicial. És una 
compensació econòmica per 
les molèsties que ens pot crear 
el càrrec. La quantia? Actual-
ment sobre uns 800 euros tri-
mestrals, però això no és a tot 
arreu igual, depèn del nombre 
d'habitants del poble.
--Quina formació es reque-
reix per ser-ho?
--L’única cosa que s’ha de tenir 
és sentit comú i que els polítics 
de torn tinguin a bé concedir-te 
el càrrec.
--El càrrec s'ha de compa-
ginar amb la vida personal i 
professional. A què es dedi-
ca vostè?

--Ara estic jubilat, però era fo-
tògraf. De fet, en algunes oca-
sions, he tingut algun conflicte 
entre la feina i el jutjat, he hagut 
de perdre alguna feina perquè 
coincidia en horaris amb algu-
na obligació com a jutge.
--Què el va impulsar a pre-
sentar-se al càrrec?
--Abans de venir al jutjat jo vaig 
estar vinculat amb dos partits 
polítics del poble, primer amb 
Convergència i posteriorment 
amb Units pel Progrés. A mi 
no m'agrada deixar de treba-
llar amb una persona perquè 
els seus colors polítics siguin 
diferents dels meus, però això 
malauradament passa. Fugin 
d'això, una persona de l'Ajun-
tament m'ho va proposar i vaig 
veure la possibilitat de seguir 
fent coses pel poble i sense 
haver-me d'enfrontar a ningú. 
Poder parlar amb un comunis-
ta, amb un socialista, amb un 
de dretes.
--Creu que la ciutadania co-
neix prou aquesta figura?
--La gent s’informa en la me-
sura de les seves necessitats. 
Quan té un problema o un 
dubte sí que s’acosten al jutjat, 
però qui no ho necessita, no 
sap ni qui és el jutge, ni on és o 
ni que existeix. 
--Caldria explicar-la millor?
--Justícia dubto que ho faci, i 
l'Ajuntament encara menys. El 
jutjat de pau no dóna vots i no 
crec que facin gaire publicitat.
--23 anys no són molts en 

un mateix càrrec?
--Va haver-hi un senyor que es 
va presentar en dues ocasions 
a fer de jutge, i diré el seu nom 
perquè em sento molt orgullós 
d'ell, era en Tomàs Farnés. Em 
va comentar un dia pel carrer: 
"Just, com vas amb el jutjat?". 
"Doncs bé, anem trampejant", 
li vagi dir jo. I em va contes-
tar: "No ho deus fer malament 
quan ningú parla de tu". Jo faig 
el contrari dels polítics, jo no 
vull que se'n parli de mi, vull 
que la feina vagi bé. 23 anys, 
després d'uns quants canvis a 
l'inici, han sigut molt fàcils.
--Ha canviat molt la tasca 
en tot aquest temps?
--Inicialment el jutjat estava a 
l'Ajuntament. Hi havia una pe-
tita sala a la Casa Consistorial, 
amb una secretaria, que la po-
sava el ministeri, i una treba-
lladora de l'Ajuntament. Quan 
el poble va arribar als 7.000 
habitants ens van destinar un 
secretari judicial permanent del 
ministeri de Justícia. Pel que fa 
a la feina, abans fèiem judicis 
de faltes, que són amenaces, 
coaccions, vexacions, injúries, 
ara han passat a ser delictes 
menors i se'ls queda el jutjat 
d'instrucció. Abans fèiem tam-
bé deslluïment de mobiliari. 
També hi havia alguna sèrie de 
feines que ens tocava fer, però 
que per sort no vam haver de 
fer mai, com ara aixecament 
de cadàvers, que ara ja ens 
han deslliurat d'haver-les de 

fer. Hem tingut temporades 
amb moltíssima feina quant a 
comunicacions de jutjats supe-
riors de tota Espanya. I també 
com que tenim la presó L'Alzi-
na, i abans totes les coses que 
passaven allà havien de passar 
per aquí. Això ens generava un 
volum de feina enorme. Hi va 
haver un moment en què sor-
tíem a judici de faltes diari, fins 
que vam posar els punts sobre 
les is.
--El jutjat té tots els recur-
sos que necessita?

pep puig

JUST MUÑOZ - JUTGE DE PAU  DE PSIP

Durant 23 anys ha signat partides de naixement 
i actes de defunció, ha casat parelles de totes 
les edats, i ha intervingut en actes de concilia-
ció pels greuges més diversos entre moltes al-
tres funcions. Just Muñoz (Caldes de Montbui, 
1954) deixarà ara el càrrec de jutge de pau de 

Palau-solità i Plegamans per donar pas a Maria 
Lucia Leo, escollida recentment per l'Ajunta-
ment. Se'n va amb el cuquet de no haver pogut 
arribar als 25 anys en el càrrec, però amb la 
satisfacció i l'orgull d'haver fet la seva feina 
bé i sense menysprear mai a ningú.

"No he sigut gaire 
amic dels advocats"

--Aquí som un jutjat amb el 
personal sota mínims, perquè 
per la població que tenim ens 
tocaria més personal del que 
ens faciliten. I aquesta és una 
de les coses que intentem 
solucionar, però que no hem 
avançat massa. Tenim la sort 
de tenir la secretària i un agent 
judicial més preparats del que 
és necessari, i per tant ells dos 
s'estan traient la feina. Aquí es 
necessitaria una persona més 
com a mínim. Perquè en el cas 
d'una baixa laboral ens podem 

tirar un mes sense firma de se-
cretària, per exemple.
--A quí s’ha de reclamar? 
--Al ministeri, però no aniria 
gens malament una mica de 
pressió per part de l'Ajun-
tament. Si el poble segueix 
creixent, acabarem desbor-
dats. Llavors, o desapareixem i 
se'n cuiden tot a Sabadell, amb 
els problemes que comportarà 
a la ciutadania, o ens posen el 
personal que necessitem, al-
menys una persona més amb 
signatura autoritzada.

--S’ha creat enemistats per 
les seves decisions?
--Crec que no, almenys no ho 
he notat. Sí que he tingut di-
ferències d'opinió. He tingut la 
sort de no haver de repetir mai 
un judici ni de m'hagin dit mai 
res. El que no he sigut és gaire 
amic dels advocats, sobretot 
en els actes de conciliació. El 
primer que feia era deixar els 
advocats fora, si en portaven, i 
parlar amb els implicats. Primer 
per separat, i junts després. En 
alguna ocasió els he arribat a 

convèncer que no valia la pena 
tirar endavant. Però alguns, 
tan aviat sortien del despatx 
l'acord se n'anava a norris.
--Que és el més agraït 
d'aquesta tasca?
--Veure les cares de satisfacció 
inclús en gent que s'està mo-
rint. Hi ha casaments que són 
molt delicats, amb persones 
que estan molt delicades, i que 
pels motius que sigui es volen 
casar. I tot i el malament que 
estan, veus una brillantor en 
els seus ulls. Això és una de les 
alegries. Una altra és quan bé 
algú aquí i ens felicita perquè 
li hem solucionat un problema.
--I el més desagraït?
--Els judicis de faltes eren el 
més desagraït. Davant teu te-
nies dues persones que són 
del poble o vinculades al po-
ble. I quan emeties un veredic-
te sempre n’hi ha un dels dos 
que no li agrada.
--En el seu comiat al·lega-
va al seu dret a tenir opinió 
pròpia i poder-la expres-
sar sense perjudici de la 
seva imparcialitat. Per què 
aquesta puntualització?
--En el moment en què jo sur-
to per la porta del jutjat, deixo 
d'actuar com a jutge. Si jo par-
lo amb algú de política, del co-
lor que sigui, tinc dret a opinar, 
tinc dret a expressar la meva 
opinió com qualsevol altra 
persona. Vaig preguntar a una 
persona sobre que li semblava 
el darrer ple en el qual em vaig 
presentar a la reelecció, on hi 
va haver 17 abstencions, i no 
em va voler contestar, però em 
va dir: "si no parlessis tant a 
les xarxes socials..." I això em 
va semblar molt malament. Jo 
tinc tot el dret a opinar del que 
sigui, i més quan estic fent la 
meva feina bé, correcte i sense 
menysprear a ningú.
--Un jutge de pau rep pres-
sions polítiques?
--Jo no n'he rebut. 
--Si hagués de donar un 
únic consell a la seva suc-
cessora?
--Que escolti als professionals 
que té al jutjat, que els cuidi, 
que els mimi. Que faci segons 
el que al seu criteri consideri 
convenient, però que els es-
colti.
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L'ÚLTIM ANTIPREGÓ.- Joan Mañà i Merlí Sales van anunciar que 
aquest era el darrer cop que feien l'antipregó. Després d'11 edi-
cions, el duet de falsos avis va dir que volia deixar pas a noves ge-
neracions i va fer una crida al públic perquè algú els agafes el relleu.

ABRAXAS SÍ, PIROMUSICAL NO.- En aquest cas no va ser la pandèmia, sinó l'alerta de risc d'incendis declarada per la Generalitat la que va frustrar part de la festa de 
foc programada per Aquesta FM. De les quatre activitats pirotècniques previstes, només Ballem amb l'Abraxas (foto) i els Petits cremen es van poder celebrar. 

EL PREGÓ DE PEP PLAZA.- El popular actor repetia com a pregoner a PsiP i ell mateix es 
va animar a fer el triplet. Va desplegar les seves habilitats com a imitador i des de l'escenari 
instalar a la porxada van intervenir personatges com Mariano Rajoy, Pedro Sànchez, Fernan-
do Simón o Matías Prats. Plaza va omplir a besar l'aforament de la plaça.

CULTURA I ESPECTACLES

La festa s'imposa 
a la incertesa
Si la del 2020 va ser la Fes-
ta Major que no va existir, la 
d'aquest any ha estat la Festa 
Major de la incertesa. La situa-
ció pandèmica i els constants 
canvis en la normativa de pre-
venció de riscos per part del 
Procicat, amb l'afegit de les 
sentències judicials de darrera 
hora, van complicar d'allò més 
la programació dels actes. I no 
només la programació, 
també el format. Sarda-
nes amb ball o sense? 
Concerts dempeus o 
asseguts? Amb afora-
ments del 50 o del 70 
per cent? Amb toc de 
queda o sense toc de 
queda? Vermuts amb 
música o música sen-
se vermuts? Correfocs 
itinerants o espectacles 
de foc en espais aco-
tats?
  Finalment, la Festa 
Major 2021 ha servit si 
més no per fer un pas 
més cap a la tan an-
helada normalitat pre-
pandèmica. Amb totes 
les limitacions del món, 
però sense perdre l'esperit 
de festa, Ajuntament, entitats, i 
associacions de voluntaris van 
fer possible un programa d'ac-
tes força dens.
 El regidor de Festes, Jor-
di Plaza, es va encarregar 
d'agrair l'esforç de tota la ciu-
tadania i especialment de les 
associacions del poble que 
van fer possible tots els actes. 
Plaza, juntament amb l'alcalde, 
Oriol Lozano, el regidor de Sa-
lut, Jordi Pujol, i la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Eva So-
ler, van fer una compareixen-sa 
pública, el dimarts 22 a través 

de Facebook, per explicar els 
detalls d'organització de la fes-
ta.
 Les reduccions i control 
d'aforaments han estat un 
dels principals mal de caps 
dels organitzadors. La reserva 
d'entrades per internet s'ha 
demostrat imperfecta quan 
es tracta d'esdeveniments 
gratuïts i amb poca capacitat. 

S'ha donat massa sovint el 
fet de gent que feia la reserva, 
però a darrera hora decidia no 
anar-hi, deixant una cadira bui-
da que potser algú altre hauria 
ocupat. L'obligació de registrar 
tothom que entrava en un re-
cinte acotat feia lentes les cues 
d'accés i dificultava que la gent 
circules lliurement d'un espec-
tacle a altre.
 Un altre problema pels pro-
gramadors va ser l'obligació 
de concloure tots els actes a 
les 00.30 hores. Això va obligar 
a fer coincidir en el temps més 
d'un concert, i simultaniejar 

esdeveniments que en circum-
stàncies normals s'haurien po-
gut gaudir un darrere de l'altre.
 Pel que fa a l'ordre públic 
i la seguretat, Eva Soler, va 
justificar el tancament dels 
aparcaments del camp de fut-
bol i de la zona esportiva. En 
primer lloc per evitar aglome-
racions i botellots, i en segon 
lloc per garantir el descans 

dels veïns de la zona a 
partir de certa hora. El 
segon objectiu hauran 
de dir els veïns si es va 
aconseguir o no, però 
el primer es va aconse-
guir a mitges. Les con-
centracions de joves 
es van produir en altres 
indrets, especialment en 
la zona al voltant de la 
fira d'atraccions, en els 
carrers Doctor Fleming i 
Maria Aurèlia Capmany. 
Es van produir diversos 
aldarulls, cap sense im-
portància, i les brigades 
de neteja van haver de 
treballar de valent cada 
matí per deixar els es-
pais en condicions, però 

tret d'això l'FM no va tenir 
incidents destacables.
 Per si tota la pressió que 
incorpora la pandèmia no fos 
suficient, durant els dies de 
Festa Major, el cos d'agents 
rural va llançar dues alertes per 
risc d'incendis que van impedir 
que es poguessin dur a terme 
dues de les activitats més vis-
toses de les festes, el correfoc 
(acotat) i el piromusical.
  Haurem d'esperar un altre 
any per gaudir d'una Festa 
Major completa, i esperem que 
també puguem fer-ho sense 
mascaretes.  

DJ, 26/08 - 22.30 / plaça De la vilaDv, 27/08 - 21.00 / plaça De ca l'estruch

Dg, 29/08 - 21.00 / plaça 1 D'octubre
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VERSION IMPOSIBLE.- Les 650 cadires de la pista 
d'esports es van acabar omplint per escoltar els èxits 
del pop rock espanyol de les darreres dècades. Aquesta 
banda ja ha vingut altres vegades a l'FM de Palau-solità 
i Plegamans i compta ja amb una colla de fidels entre el 
públic palauenc.

80 PRINCIPALES.- Avalats per un nom comercial molt 
potent i per un repertori que forma part de l'imaginari 
col·lectiu d'una generació, aquesta banda va fer aixecar 
a més d'un de la cadira. La seva actuació a la pista co-
berta va ser una de les més aplaudides i les entrades es 
va esgotar poc després d'obrir-se la reserva per internet.

OQUES GRASSES.- Va ser el concert més celebrat de la Festa Major. Les entrades es van esgotar en minuts, amb malestar 
i crítiques a la gestió per part de molts usuaris que es van quedar sense. L'accés al concert va ser multitudinari, amb força 
gent a l'exterior disposada a escoltar les oques fos com fos. L'aforament es va omplir a la primera, sense cadires buides. Amb 
la platea totalment entregada, els osonencs van desplegar la seva música festiva i patxanguera i no van decebre en absolut. 

31FAM.- Un públic molt juvenil, amb algun infiltrat que passava de la tren-
tena, va seguir amb molt d'entusiasme l'actuació d'aquest grup de joves 
de Sabadell. A la pista coberta van ressonar les lletres reivindicatives i els 
ritmes urbans que eren corejades per tota la platea.

DR. RING DING.- El poc públic que va 
apostar pel reggae desenfadat d'aquest 
trombonista alemany s'ho va passar 
d'allò més bé a la pista coberta.

ORQUESTRA METROPOL.- El primer concert de la 
FM2021  va embadalir el públic que va omplir les 250 
cadires de la plaça de la Vila. La Metropol va presentar un 
espectacle musical acompanyat d'una gran pantalla de 
led on projectava imatges que acompanyaven la música. 
La formació va ser força aplaudida.

CONCERTS

Música 
sense ball
A banda dels problemes ge-
nerats pels límits d'aforament i 
del sistema de reserva d'entra-
des, que va generar queixes en 
alguns dels concerts, sobretot 
Oques Grasses, l'oferta musi-
cal d'aquesta Festa Major va 
tornar a estar al nivell d'abans 
de la pandèmia. Això sí, la Co-
vid-19 va seguir fent la guitza i 
va impedir que la música anés 
acompanyada del ball.
 L'Orquestra Maravella (ve-
geu pàgines centrals), amb 
dos concerts el dissabte, va 
ser el plat fort destinat al públic 
de més edat. Un dia abans, els 
amants dels sons orquestrals 
van xalar també amb l'espec-
tacle de la Metropol. Sardanes 
i havaneres (vegeu la pàgina 
20), van completar l'oferta per 
la gent gran.
 Les mencionades Oques 
Grasses van ser la cirereta, di-

lluns a la nit, del pastís musi-
cal que la FM2021 va servir als 
més joves. La pista coberta es 
va omplir de ganes de festa. I 
no només amb les oques, en el 
mateix espai s'hi van veure les 
actuacions de Versión imposi-
ble i Los 80 Principales, on els 
més joves, d'edat i d'esperit, 
van gaudir dels èxits del pop 
rock de tota la vida.
  31fam (ska), Abba The 
New Experience (grup tribut), 
A Compàs (flamenc), Tribade 
(rap urbà), Reaggae per Xics, 
Candombe Bantú (ritmes uru-
guaians), The Sey Sisters (gos-
pel), La Banda del Coche Rojo 
(versions de pop rock) i Big 
Dani Pérez (jazz) van acabar de 
posar la banda sonora d'una 
festa major amb molt música 
i però sense ball. Confiem que 
l'any vinent ens poguem aixe-
car de la cadira.

DJ, 26/08 - 22.30 / pista coberta

DJ, 26/08 - 22.00 / plaça De la vila

Ds, 28/08 - 23.00 / pista cobertaDl, 30/08 - 20.30 / pista coberta

Dv, 27/08 - 22.30 / pista cobertaDv, 27/08 - 19.00 / pista coberta
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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 

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

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

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

 guber@gubercatalunyaserveis.com

soM especialistes en 

neteJar
pressUpost sense coMproMÍs

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

CANDOMBE BANTÚ.- La formació palauenca va ofe-
rir un concert amb una mostra molt diversa dels ritmes 
d'arrels uruguaianes.

COLECCIONISME.- Aficionats d'arreu de Catalunya i 
fins i tot d'Espanya es van donar cita a la VIII trobada de 
plaques de cava de PsiP.

CINEMA A LA FRESCA.- La pluja va estar a punt d'evi-
tar-ho, però al final Raya i l'ultim drac es va projectar a la 
plaça de la Vila. Un centenar de palauenc en van gaudir.

CIRC.- El trio d'acrobàcies Alas Circo Teatro 
va inaugurar la programació infantil. Els més 
petits van embadalir amb la seva agilitat.

FESTA DE L'AIGUA.- No va ser un dels matins més solejats de la 
Festa Major, però això no va ser obstacle perquè els nens i nenes de 
PsiP poguessin gaudir dels inflables i l'aigua a la plaça de la porxada.

ACTIVITATS

Una mica de tot per tots
No tot va ser música, la Festa 
Major d'enguany, repartida per 
diferents indrets del poble, va 
oferir moltes activitats per a 
tota mena de públic. L'espai El 
Pati, a l'escola Folch i Torres, 
va ser dels més concorreguts, 
a part de les places on es van 
programar els concerts. Allà es 
va concentrar l'oferta per als 
més petits, amb pallassos, circ, 

espectacles amb sorprenents 
'animals' de fusta i jocs d'habi-
litat. També l'esplai El Botó va 
organitzar dues gimcames (XL i 
XXS). Es va veure animació pel 
carrer amb ZeBrass Marching 
Band, monòlegs, amb Guillem 
Estadella, cinema, trobades 
de col·leccionisme, torneig de 
petanca i fins i tot un bingo po-
pular.

DX, 25/08 - 21.30 / plaça De la vila

Ds, 28/08 - 10.00 / masia can cortèsDg, 28/08 - 19.30 / pista coberta

Dv, 27/08 - 22.30 / plaça De ca l'estruchDl, 30/08 - 22.30 / plaça De ca l'estruch

ANTENES PALAU

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

SERVEI OFICIAL

No esperi més i adapti la seva antena per al 
segon dividend digital.

Oferta especial per a comunitats de veïns>>

>>

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics  
Comandaments TV / Informàtica / TV - Vídeo- Hifi  - Dvd / 

Sistemes de televigilància 
Comunitats, particulars, empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ
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Sardanes sense ball, 
havaneres sense rom 
i castells sense pinya

FOLKLORE CATALÀ

Sardanes, havaneres i caste-
llers, les quatre expressions cul-
tural més nostrades de la FM, es 
van haver de viure també sota la 
dictadura de la Covid-19.
 Els sardanistes, però, ho van 
fer per partida doble. Aquest 
mes d'agost l'Agrupació Sarda-
nista de PsiP va programar dos 
concerts, un d'ells abans de la 
Festa Major. El primer va ser el 
dijous 19. A les 21.00 hores, i 
amb un canvi d'ubicació de da-
rrera hora, la cobla Ciutat de Te-
rrassa va iniciar una audició que 
va entusiasmar el centenar de 
persones que el van seguir en 
directe. Aquest concert tancava 
el cicle de sardanes a la fresca 
i s'havia de celebrar inicialment 
al jardí de Can Linares, però 
l'amenaça de pluja el va tras-
lladar a darrera hora a la pista 
coberta.
 El segon concert va ser en el 
marc de la Festa Major. Diven-
dres 27, aquest cop a la plaça 
de la Vila, els sardanistes pa-
lauencs van poder seguir el re-
pertori que va presentar la cobla 
Lluïsos del Taradell. L'audició va 
començar a dos quarts de 7 de 

la tarda, i durant una hora i mit-
ja es van poder sentir sardanes 
d'Eduard Tolrà, Conrad Saló, 
Enric Sans o Jordi León, entre 
d'altres. El públic, un cop més, 
va omplir totes les places dispo-
nibles per l'esdeveniment.
 Les havaneres també van 
tenir doble representació, però 
en una única sessió. Diumenge 
29, a les 20.00, la plaça de la 
Vila estava plena de gom a gom 
per escoltar Els Escamarlans de 
Palau-solità i Plegamans i, tot 
seguit, L'Empordanet de Pala-
frugell. Amb tant de so mariner 
es va trobar a faltar el cremat de 
rom.
 També per culpa de la pan-
dèmia es van haver de viure 
uns castells que lluny estaven 
de semblar fortaleses. La nor-
mativa de Procicat que no els 
permet ni fer pinyes ni aixecar 
grans formacions va fer que 
l'actuació dels Escaldats de 
Caldes fos un acte merament 
testimonial i reivindicatiu.
 Confiem que l'any vinent pu-
guem puntejar a ritme de teno-
ra, veure un bon cremat i aplau-
dir castells com cal.

SARDANES.- Les cobles Ciutat de Terrassa (a dalt) i Llui-
sos de Taradell (abaix) van ser les apostes de l'Agrupació 
sardanista durant el mes d'agost. Els de Taradell van ac-
tuar dins el programa de la Festa Major.

CASTELLERS.- Els Escaldats de Caldes de Montbui van 
fer una petita demostració a la plaça de la Vila, però molt 
limitada a causa de les restriccions del Procicat.

HAVANERES.- El grup palauenc d'havaneres Els Esca-
marlans va cantar un repertori força aplaudit per la gent 
que va omplir la plaça de la Vila. 

Dv, 27/08 - 18.30 / plaça De la vila

DJ, 19/08 - 21.30 / pista coberta

Ds, 28/08 - 18.00 / plaça De la vila

Dg, 29/08 - 20.00 / plaça De la vila

Setembre 2021

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

PenaL
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

CIVIL
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

FaMÍLIa
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

MeDIacIÓ

HIPOTecaRI
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

C/Camí Reial, 132 - Palau-solità i  Plegamans
palau@asesorstc.com / www.asesorstc.com

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FiscaL, LabOraL cOMptabLe i jUrÍDic



22 23Setembre 2021Setembre 2021 PUBLICITATESPECIAL FESTA MAJOR

Dietes personalitzades de tot tipus
Realitzem tot tipus de dieta amb seguiment personalitzat.
Sense productes, prohibicions ni restriccions d’aliments.
Seguim les pautes de la OMS.
Som Graduats en Nutrició Humana i Dietètica i membres del 
col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)

Informa-te’n al 93 864 32 76

Passeig de la carrerada Nº 14 · 08184 · Palau-Solità i Plegamans 
(dins el centre FISIOTERÀPIA PALAU)

 Correu electrònic: info@menjasa.es              web: www.menjasa.es

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

&

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

Cuina oberta de 08.00 a 23.00
Menjar casolà

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

Oferta: braves + 2 canyes = 5,50 €

RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895

Vine a provar els 
nostres 
caRaGOLs a La LLaUna

Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

MenÚ Diari DM a DV - 11,95 € Cap De setMana - 22 €dilluns tancat

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

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

SUPERFICIE: 140 m2     TERRAZA: 70 m2

Precio: 239.000 €   --  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

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

VOLS  VENDRE?... 
... FES-TE  VEURE

Si no tens qui et faci l’anunci, te’l fem gratuïtament. Informa’t.

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

37é CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FM

La foto es recupera del virus
El 37é concurs de fotografia de 
Festa Major encara no s'ha re-
fet de la pandèmia, com tantes 
altres coses, però a poc a poc 
recupera la seva popularitat. 
Enguany s'han presentat 111 
fotografies, de les quals 96 van 
entrar en concurs. Les 15 res-
tants van ser desestimades pel 
jurat pel fet que no complien 
alguna de les condicions indi-
cades en les bases. El nombre 
d'imatges enviades encara 
està lluny de les 149 que es 
van rebre en la darrera edició 
pre Covid-19, però han millora 
en un 10% la participació res-
pecte a l'any passat.
 Aquest any el jurat estava 
format per tres reconeguts 
professionals de la fotografia: 
Quim Dasquens, José Luis 
López i Màrius Gómez. Dimarts 
24 es van reunir per deliberar 
i atorgar els premis, que com 
ja és tradicional en aquest con-
curs, es divideixen en tres ca-
tegories, que al seu temps se 
subdivideixen en color i blanc 
i negre. L'apartat amb més 
participació va ser el de Tema 
Lliure. En aquesta categoria el 
jurat va haver de deliberar entre 
74 fotos. El Tema Palau-solità 
i Plegamans va reunir 37 ins-
tantànies, mentre que el premi 
especial Josep Sagalés es va 
decidir entre un total de 76 fo-
tografies.
 El concurs, organitzat com 
cada any pel grup de fotografia 
del Taller de les Arts, en col·la-
boració amb l'Ajuntament, 
reparteix premis en metàl·lic 
entre els tres guardonats de 
cada apartat. La categoria més 
ben dotada és el guardó Josep 
Sagalés, que ret homenatge 
a aquest popular fotògraf pa-
lauenc. En aquest cas, els pre-
mis són de 300, 200 i 150 eu-
ros respectivament per a cada 
classificat. Els guanyadors de 
les altres dues classificacions 
s'emporten 250 euros el pri-
mer, 150 euros el segon i 100 
euros el tercer.

1é PREMI ESPECIAL JOSEP SAGALÉS COLOR BLANC I NEGRE

COLOR BLANC I NEGRE1é PREMI TEMA LLIURE

COLOR BLANC I NEGRE1é PREMI TEMA PSIP

PREMI JOSEP SEGALÉS B/N 
1r.  JOAN M. GUIMERA
2n.  JONATHAN BAÑO 
3r.   ADELHEID DE BOULLE

PREMI JOSEP SEGALÉS COLOR
1r. JOAN SUÑÉ 
2n. JONATHAN BAÑO
3r. JOSEP CASTILLO

TEMA LLIURE B/N
1r.JUAN SERRANO 
2n. FRANCISCO ALMENDROS
3r. JAUME VENTURA

TEMA LLIURE COLOR
1r. JUAN SERRANO
2n. ADELHEID DE BOULLE
3r. TONI BARBANY

TEMA PsiP B/N
1r.  JOSEP CASTILLO
2n. JONATHAN BAÑO
3r. JUAN TEJERO

TEMA PsiP COLOR
1r. JOAN M. GUIMERA
2n. ADELHEID DE BOULLE
3r: JOAQUIN CASADO 

ELS GUANYADORS

 Com també és tradicional, 
dins del marc de la Festa Ma-
jor, es va fer l'exposició de to-
tes les imatges presentades a 
concurs. El lliurament de pre-
mis es va fer el divendres 27 
d'agost a les 19 hores a l'Audi-
tori de la masia de Can Cortès. 
El mateix acte d'entrega, que 
va comptar amb la presència 
de l'alcalde, Oriol Lozano, i del 
regidor de Festes, Jordi Plaza, 
va servir per inaugurar l'exposi-
ció es realitzarà que es va po-
der veure fins al divendres 3 de 
setembre.
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Són un clàssic de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans. Els concerts de l'Orquestra Internacional Maravella són cita obligada de molts palauencs i palauenques amants de la música i el ball. Com és habitual, la Maravella va fer dos concerts, el dissabte 28 d'agost. El de 
tarda (a la foto) amb un repertori més orquestral i instrumental, i el de nit, amb música més festiva i ballable. És clar que aquest any, la cosa del ball ha estat fotuda, i tant el vespre com la nit, a la plaça de Ca l'Estruch no va ballar ningú. FOTO: JAUME VENTURA NUALART

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Els treballadors de 
la neteja, en vaga 

SERVEIS MUNICIPALS

Els treballadors i treballadores 
de l'empresa Corporació CLD 
Servicios Urbanos de Trata-
mientos de Residuos SL, que 
presta el servei essencial de 
recollida d'escombraries i nete-
ja viària a Palau-solità i Plega-
mans, estan en vaga indefinida 
des del 24 d'agost.
 La Generalitat ha establert 
un servei mínim del 85%, cosa 
que fa que la vaga passi molt 
desapercebuda al conjunt de la 
ciutadania. El servei de recollida 
porta a porta tampoc s'ha vist 
interromput, ja que això afec-
taria el dret a la salut i al medi 
ambient.
 Els treballadors de l'empresa 
adjudicatària se senten engan-
yats i maltractats, i argumenten 
que no se'ls han complert les 

promeses de millores salarials 
pactades amb l'anterior go-
vern socialista. De fet, molts 
d'aquests treballadors no po-
den sumar-se a la vaga perquè 
no tenen recursos per a sub-
sistir, tal com va explicar Joa-
na Navarro, una de les seves 
portaveus, a Ràdio Palau du-
rant la manifestació que va fer 
aprofitant el pregó de la Festa 
Major. Navarro va explicar que 
"els socialistes ens van dir que 
esperéssim, que canviaríem 
d'empresa, però va canviar el 
govern i llavors ens van dir que 
la solució passaria per munici-
palitzar el servei. Però això tam-
poc. Després que s'havia de fer 
un consorci amb altres pobles, 
i tampoc. I al final ens han ficat 
en una altra empresa, però qui 

ens paga és l'Ajuntament. Ens 
ha apujat un 5%, que són 15 
euros al mes, però incloent una 
paga dins del sou mensual. Ara 
just arribem als 1.000 euros."
 Navarro va criticar també els 

serveis mínims decretats del 85 
per cent i va dir que en aques-
tes condicions, "només dues 
persones de 31 que som fem 
vaga perquè la resta no poden 
fer-ho".

Nou punt de servei  
a Sabadell

Ronda de Zamenhof, 100
08208 Sabadell 

www.eco-efficient.cat

T. 938 581 029

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

Els nostres serveis
Atenció Personalitzada

Legalitzacions 
d’instal·lacions

Instal·lacions

Oficina tècnica 
i d’enginyeria

Obres

Reformes

Eficiencia energètica

Manteniments 
i reparacions

Els pessebristes no s'aturen 
malgrat la cinquena onada

CULTURA POPULAR

Gairebé hem passat l'estiu pen-
sant que el rebrot de la pandè-
mia que es va produir el princi-
pi de juliol passaria aviat, però 
de moment encara perdura i 
la planificació de les activitats 
de totes les entitats del poble 
se'n veu afectada. És el cas de 
l'Associació de Pessebristes de 
Palau-solità i Plegamans, que 
a partir de setembre encara 
la part més dura i visible de la 
seva temporada.
 Malgrat la incertesa, però, 
els pessebristes no han aturat 
l'activitat i pràcticament han 
acabant de renovar els plafons 
frontals dels diorames amb 
les boques més grosses i els 
marcs nous. També han dut a 
terme molts canvis en les ins-
tal·lacions elèctriques per tal de 
reduir-ne molt el consum i po-
der tenir més opcions per poder 
fer-hi més efectes lumínics.
 El principal repte que ara te-
nen davant és el curs de l'Es-
cola de Pessebrisme, que està 
a punt de començar. Si no ho 
espatlla la pandèmia, el 17 
de setembre començaran les 
classes, alhora que se seguirà 
treballant en la preparació dels 
més de 40 diorames que es vo-
len presentar a l'exposició que 
s'ha d'inaugurar el 12 de des-
embre, a la masia de Can Malla, 
com és habitual.

 Construir un pessebre és una 
tasca molt creativa on es des-
envolupen moltes facetes del 
nostre dia a dia com la cons-
tància, la iniciativa, la paciència, 
la imaginació, l'observació de 
l'entorn, etcètera. I també mol-
tes tècniques com el dibuix, el 
gravat, la perspectiva, la fuste-
ria, la pintura, l'electricitat o el 
disseny.
 I tot això poder-ho aprendre 
en el marc del curset de l'es-
cola de pessebrisme és molt 
enriquidor i fins i tot divertit. A 
més a més, el pessebre que 
construeix cada participant és 
exposat a Can Malla i vist per 
més de 4.000 persones.
 Per facilitar la inscripció dels 
nous participants en el curset 
de pessebrisme s'ha posat a 

disposició dels interessats una 
nova adreça de correu elec-
trònic: escolapessebrespalau@
gmail.com.
 En funció del nombre defini-
tiu d'inscrits al curset, els pes-
sebristes tenen previst perso-
nalitzar al màxim les classes, i 
podria ser que en lloc de dos 
grups, com s'havia fet fins ara, 
n'hi hagi tres: infants, joves i 
adults. Això millorarà el rendi-
ment del curs i la qualitat final 
dels treballs.
 El curset de pessebrisme es 
farà a  Can Malla els divendres 
de 17,30 a 20 a partir del 17 de 
setembre i  fins al 26 de novem-
bre. El preu és de 18 € per als 
socis i de 25 € per no socis. Les 
places són limitades i es res-
pectarà l'ordre de matriculació.

L'escola d'adults Auleda obre la preinscripció

180 infants 
participen de 
la cloenda dels 
casals

EDUCACIÓ

LLEURE

El 8 de setembre finalitza el 
periode de preinscripcións a 
l’Escola Municipal de Persones 
Adultes ‘Auleda’. El procés es 
pot fer per internet o presen-
cialment, demanant cita prèvia 
amb un mail a empaauleda@
palauplegamans.cat. Si la pre-
inscripció es vol fer per internet, 
s’ha de fer des de l'apartat de 
Tràmits i Gestions de la web 

municipal www. palauplega-
mans.cat.
 Les formacions que ofereix 
l’EMPA ‘Auleda’ són: 
 • Graduat en secundària.
 • Preparació per a les proves 
d’accés a cicles de grau mitjà.
 • Preparació per a les proves 
d’accés a cicles de grau supe-
rior.
 • Preparació a les proves 

d’accés a la universitat + 45.
 • Anglés (varios nivells)
 • Català (nivell 1, 2, 3).
 • Formació inicial, instrumen-
tal (llengua catalana, castellana i 
matemàtiques)
 El termini per fer la matrícula 
dels alumnes admesos que ha-
gin fet la preinscripció durant la 
primera setmana de setembre 
serà del 9 al 16 de setembre. 

Uns 180 nens i nenes van par-
ticipar en la festa de cloenda 
dels casals i campus d’estiu 
organitzats per l’Ajuntament i 
per l’escola Can Cladellas.  In-
flables, jocs d’aigua i música 
van ser, com en els últims anys, 
els ingredients per a la festa a 
l’aparcament de la zona espor-
tiva. Tot i la complexitat de la 
situació pandèmica que estem 
vivint es va poder desenvolupar 
el programa previst i els casals 
van oferir activitats formatives, 
esportives i  lúdiques durant el 
primer mes de vacances, com 
la festa de l’escuma en la qual 
van participar més de 300 in-
fants de la vila.
 Sempre es van respectar les 
mesures preventives anticovid. 
Les monitores es feien durant 
les darreres setmanes tests 
d’antígens cada 3 dies, gràcies 
a la col·laboració de les farmà-
cies locals. Així i tot,  durant 
aquest període es van haver de  
confinar diversos grups a causa 
de la cinquena onada de la Co-
vid-19.
 Les activitats s’han desen-
volupat a diversos indrets del 
municipi, entre els que s’hi 
compten les instal·lacions poli-
esportives, l’escola Folch i To-
rres, Escorxador i les piscines 
Sant Carles.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños

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

Un contenidor
ple d'il·lusió

ONG ACCIÓ INTERNACIONAL

Neveres, rentadores, cadires 
de rodes, matalassos, bicicle-
tes, moltes bicicletes, més bi-
cicletes, caminadors, patinets, 
tricicles, pneumàtics, escales 
plegables, caixes de roba, tau-
letes de nit, cadires plegables, 
cadires que no es poden ple-
gar, taules d'escriptori, somiers, 
televisors d'aquells d'abans, 
però que encara funcionen, ca-
laixeres... més que el pàrquing 
d'un habitatge particular, aquell 
espai semblava un magatzem 
multiservei on si podia trobar de 
tot. Era el lloc on durant mesos 
Natàlia Bonsoms, voluntària de 
l'ONG Acció Internacional, ha-
via anat acumulant tot el mate-
rial que veïns i veïnes del poble 
han anat donant per enviar-ho a 
la zona de Casamance, al Se-
negal.
 A hores d'ara, tot aquest vo-
lum és ja dalt d'un vaixell, cap a 
Àfrica. Durant mesos, Bonsoms 
i altres membres de l'esmenta-
da ONG han anat fent crides de 
tota mena per acumular estris i 
objectes que a casa nostra no 
fan cap servei, però que encara 
poden tenir una segona vida. 
Van fer crides a les xarxes, ac-

cions de comunicació, fins i tot 
un concert per recaptar fons i 
poder llogar el contenidor i en-
viar-lo al Senegal.
 El cap de setmana del 21 i 22 
d'agost, el tràiler es va instal·lar 
a les portes de l'habitatge on es 
guardava tot el material donat 
i es va procedir a carregar-lo. 
Una trentena de voluntaris es 
van organitzar per encabir tot el 
material en el contenidor. Tot i 
que el pàrquing estava ple a be-
sar, hi va haver espai de sobres 
i fins i tot es va fer una darrera 
crida per aconseguir donacions 
que acabessin d'omplir el con-
tenidor. En total, 7.000 quilos 
d'il·lusions per a la gent de Ca-
samance.
 "Les bicicletes ben endins, 
lluny de la porta, que si obren el 
contenidor per inspeccionar-lo 
vegin cadires de rodes i cami-
nadors", deia un dels voluntaris, 
així s'eviten temptacions de sa-
queig. I és que el viatge que ara 
comença aquest carregament 
solidari és llarg, i no només en 
quilòmetres, sinó també en bu-
rocràcia. Abans no arribi al seu 
destí, el contenidor haurà de 
passar per ports i fronteres on 

és habitual la corrupció.
 Un cop embarcat al port de 
Barcelona, el destí per mar és el 
port de Banjul, a Gàmbia. D'allà 
viatjarà 120 quilòmetres per ca-
rretera, travessant la frontera 
amb el Senegal, cap a Bignona. 
Allà té la seu l'ONG Acció Inter-
nacional i allà serà on es tornarà 
a obrir el contenidor. Seran uns 

40 dies de travessia que cul-
minaran amb el repartiment de 
tot el material entre la gent més 
necessitada del Senegal. Les 
bicicletes, les cadires, els sofàs, 
els somiers, les neveres, tots 
els vells embalums que a casa 
nostra estaven ja condemnats a 
la deixalleria tornaran a tenir allà 
una segona vida.
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XLVII
Nits Musicals
a Santa Maria de Palau-solità

Stentor Brass Cosmos Quartet

ORGANITZA I PATROCINA

COL·LABOREN

http://amicsmusicaclassicapsip.blogspot.com

Palau-solità i Plegamans

Diumenge 19/09/2021 - 19.00 hores

Quintet de metall que interpretarà obres de 
Haendel, Bach, Fast Weller...

Trompetes: Anton Casado i Francesc Colomina
Trompa: Jonut Podgoreanu
Trombó: Jordi Berbegal
Tuba: Joan B. Domenech

Per seguir la normativa del PROCICAT caldrà fer reserva prèvia:
- Pel primer concert: entre el 13 i el 18 de setembre
- Pel segon  concertt: entre el 2o i el 25 de setembre

Telèfons :    Rafael Oliver  606.82.055.35
                            Jaume Ventura: 619.34.03.35

Quartet de corda que interpretarà obres 
d’Arriaga, Johannes Brahms...

Violins: Helena Satué i Bernat Prat
Viola: Lara Fernàndez
Violoncel: Oriol Prats

Diumenge 26/09/2021 - 19.00 hores

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Un fons d'armari de 35 tones
SOLIDARITAT

35.200 quilos de roba usada. 
Aquesta és el que ha pesat 
tota la roba que l'ONG Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo, 
ha recuperat durant el primer 
semestre del 2021 gràcies als 
contenidors que té disposats 
a Palau-solità i Plegamans. Tot 
i que la xifra té el seu volum, la 
quantitat de tèxtil recollit durant 
aquest període és una mica in-
ferior a la de l'any passat, quan 
es van acumular 37.675 quilos. 
Tota aquesta roba, degudament 
triada i seleccionada, tindrà una 
segona vida, bé sigui perquè 
serà apta per ser reutilitzada o 
perquè servirà com a material 
pel reciclatge tèxtil. Les més de 
35 tones recuperades per Hu-
mana equivalen a 158.400 pe-
ces de roba.
Aquesta gestió implica un doble 
benefici. El primer és ambiental 
perquè en redueix la generació 
de residus i evita que acabin en 
un abocador. La recuperació 
del residu tèxtil durant el primer 
semestre representa un estalvi 
de 111 tones de CO₂ no eme-
ses a l'atmosfera.
El segon benefici és social. 
Consisteix en la creació d'ocu-
pació verda, ja que Humana 
genera un lloc de treball per 
cada 30.000 kg de tèxtil reco-
llit. A més, els recursos que se 
n'obtenen es destinen a inicia-
tives socials: després de més 
de tres dècades d'activitat, tres 
milions de persones s'han vist 
involucrades als programes de 
desenvolupament que Humana 
du a terme als països del Sud 
de la mà de contraparts o socis 
locals. Són projectes centrats 
en la formació de professors de 
primària, l'impuls de l'agricultu-
ra sostenible o la lluita contra el 
VIH/SIDA, entre altres accions.
  A Catalunya no arriba a l’11 
per cent el volum de roba usa-
da que es recupera. L’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC) 
calcula que a casa nostra es 
generen anualment 166.000 
tones de residu tèxtil; cada ciu-

tadà llença aproximadament 20 
quilos de roba, de mitjana.
  Malauradament, els gestors 
autoritzats només en recuperen 
una petita part. Segons dades 
del 2020, la recollida selectiva 
representa el 10,6% del total 
de residus tèxtils provinents del 
consum a les llars (2,3 kg per 
habitant i any). El sobrant acaba 
a la fracció resta, per tant en un 
abocador o en una incinerado-

ra.
   Tanmateix, la recollida selecti-
va de roba té un gran potencial 
per a garantir-ne una segona 
vida. El 50% se’n pot reutilitzar i 
més del 35%, reciclar. Per això 
és important que es dipositi en 
un contenidor de roba; resulta 
obvi, però gairebé el 90% del 
residu tèxtil no acaba en el punt 
de recollida adequat.
   El principal destí de la roba 

dipositada en els contenidors 
d'Humana és la planta de pre-
paració per a la reutilització 
de l’Ametlla del Vallès (Vallès 
Oriental) i una petita part es 
ven a empreses de reutilització 
i reciclatge. En concret, el destí 
de les peces tractades es distri-
bueix en la següent proporció:
  • el 54% es destina a la reu-
tilització; el 14% mitjançant les 
botigues de moda sostenible 
d’Humana; i el 40% s'exporta, 
principalment a l’Àfrica per a 
comercialitzar-la, fer accessible 
la roba als països menys des-
envolupats i generar-hi recursos 
per a la cooperació al desenvo-
lupament.
  • El 37,5% es troba en un estat 
que no en permet la reutilització 
i es ven a empreses de reciclat-
ge perquè elaborin altres pro-
ductes (mantes, aïllants o draps 
per a la indústria d'automoció).
  • L’1,5% són residus impropis 
(plàstics, cartons, altres) que es 
posa en mans de gestors auto-
ritzats corresponents.
  • El 7% no es pot reutilitzar 
ni reciclar ni valorar energètica-
ment i s'envia a un centre de 
tractament de residus per a dis-
posició final. 
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COMERÇ i
SERVEIS
Fira de

a la Porxada
T’espero a la Porxada (Plaça de Ca l’Estruch),
amb moltes sorpreses!
Celebrarem que fa 1 any que vaig arribar a Palau.

Fira
de grans

oportunitats

Aprofita
els

descomptes!

19 de setembre
de 10 a 20 h

El MNAC ret homenatge a Joaquim
FUNDACIÓ FOLCH I TORRES

Càrrega d’un fragment de l’absis de Sant Pere de la Seu d’Urgell a les portes del Museu d’Art de Catalunya per al seu trasllat a Olot, el 1937.

El Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC) té en mar-
xa, fins al 27 de febrer de l'any 
vinent, l'exposició Museu en 
perill! Salvaguarda i endreça de 
l'art català durant la guerra ci-
vil. La mostra és un repàs a la 
tasca de salvaguarda del patri-
moni cultural de Catalunya que 
la Generalitat va dur a terme 
durant els anys de la contesa 
i en la que va jugar un paper 
fonamental Joaquim Folch i To-
rres, un dels cinc germans de 
la nissaga. La Fundació Folch 
i Torres, amb seu al castell de 
Plegamans, ha col·laborat acti-
vament en la mostra, aportant 
documentació i facilitant la tas-
ca dels investigadors.
 Jordi Folch, director de la 
FFiT, va valorar molt positiva-
ment la mostra, ja que "serveix 
per recuperar una part des-
coneguda de la tasca feta per 
Joaquim Folch i Torres." "Des 
de la Fundació estem molt con-
tents d'haver pogut aportar do-
cuments i dades inèdites proce-
dents del nostre arxiu i que han 
servit per il·lustrar aspectes de 
la salvaguarda de les obres en 
territori francès. Quan des del 
MNAC es van posar en contac-
te amb nosaltres es van adonar 
de l'important paper desenvo-
lupat per l'oncle Joaquim, i a 
partir de la visita de Quim Nadal 
a l'arxiu de la Fundació, la seva 
figura va agafar encara més re-
llevància en aquesta exposició", 
explica Jordi Folch.
 La insurrecció feixista de 
1936 i la reacció revolucionaria 
que va esclatar com a reacció 
va fer temer a les autoritats cul-
turals d'aleshores pel futur de 
moltes de les obres d'art i del 
patrimoni cultural de Catalunya. 
Va començar llavors una ingent 
tasca d'identificació i salvaguar-
da patrimonial, amb Joaquim 
Folch i Torres, aleshores direc-
tor general dels Museus d'Art 
de Barcelona, al capdavant. 
Aquella operació va permetre 
treure del país o amagar peces 
emblemàtiques del nostre patri-

moni, entre elles els principals 
exponents del romànic català.
 L'exposició fa un recorregut 
cronològic des de 1934, any 
de creació del Museu d'Art de 
Catalunya, embrió de l'actual 

MNAC i del que Joaquim Folch 
en va ser el primer director, fins 
al 1939. En acabar la guerra, 
els feixistes van poder recupe-
rar les obres intactes gràcies a 
l'esforç liderat pel petit dels cinc 

germans Folch i Torres. Malgrat 
això, tots els qui van col·labo-
rar en aquella tasca de salva-
guarda i els professionals de la 
Generalitat que van protegir les 
obres d'art van ser depurats i 
castigats. El mateix Joaquim 
Folch i Torres va ser condemnat 
a 12 anys de presó, que final-
ment van ser 3, va ser obligat a 
deixar tots els seus càrrecs i no 
va poder tornar mai al museu.
 L'exposició està comissaria-
da per Mireia Capdevila Candell 
i Francesc Vilanova Vila-Aba-
dal. La visita està inclosa dins 
del preu de l'entrada bàsica al 
MNAC. Com a complement de 
la mateixa s'organitzen també 
actes i conferències. El primer 
va ser la conferència inaugural, 
duta a terme pels comissaris de 
l'exposició, que es va celebrar 
el 15 de juliol, dia que es va in-
augurar la mostra.
 El 14 d'octubre està prevista 
una jornada acadèmica coordi-
nada per Joaquim Nadal. I el 16 
de novembre es farà una xerra-
da en línia sobre la salvaguar-
da de l'art en temps de guerra, 
amb participació d'experts in-
ternacionals a la web del MNAC 
(www.museunacional.cat) es 
pot trobar més informació so-
bre la mostra i les activitats vin-
culades.

Exemple de compromís amb 
la cultura i el patrimoni
En Joaquim (Barcelona,15/ 
09/1886 - Badalona, 07/11/
1963) va ser el petit dels 
germans Folch i Torres. La 
seva figura destaca per la 
dedicació a la conservació 
i catalogació del patrimoni 
artístic de Catalunya, es-
pecialment les obres del 
romànic català. D'ell va sor-
tir la idea de traslladar els 
retaules pirinencs al museu 
d'art de Barcelona, per pre-
servar-los dels saquejos o 
garantir la seva conservació. 
Posteriorment, com a director general de Museus de Barcelo-
na, va liderar la salvaguarda de la major part dels fons museís-
tics de Catalunya del desastre de la guerra.
 Com a crític d'art va exercir força influència en el noucentis-
me català, sobretot des de la Pàgina Artística que publicava 
periòdicament al diari La Veu de Catalunya. Va fundar i dirigir 
diverses publicacions artístiques (Vell i Nou, Gaseta de les Arts 
o el Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona).
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La cursa de MTB PER ELLS PKU – OTM és 100% solidària. Tota la 

recaptació provinent de les inscripcions es donarà integrament 

a la Fundació PKU i Altres Trastorns Metabòlics Hereditaris pel 

desenvolupament del BIOSENSOR.

P E D A L A  A  F A V O R  D E  L A
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CURSA MTB 100% SOLIDARIA 

31.10.21
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

Operació antidroga al parc de l'Estació
CALDES DE MONTBUI

Dijous 12 d'agost, els Mossos 
d'Esquadra i la Policia Local 
de Caldes de Montbui van dur 
a terme un operatiu conjunt 
per erradicar actes delictius i 
incívics a la zona del parc de 
l'Estació, d'aquesta localitat 
vallesana. L'operació, batejada 
amb el nom en clau de "Kal-
derí", responia a les reiterades 
queixes veïnals, que ja adver-
tien de moviments i activitats 
sospitoses en aquesta àrea des 
de feia temps.
 La intervenció va tenir lloc a 
les 20.30 hores i va comptar 
amb la coordinació d’efectius 
de mossos d’esquadra de la 
Comissaria de Districte de Cal-
des de Montbui, de l’ABP de 
Granollers,  així com serveis es-
pecialitzats de la Unitat Canina,  
ARRO, policia administrativa 
i agents de la Policia Local de 
Caldes.
 El dispositiu va actuar a 
l'avinguda de Pi i Margall i als 
voltants del parc de l'Estació, 
una zona que és motiu de rei-
terades denúncies per baralles, 
per la sobre ocupació de l'espai 
públic, pel consum i la compra-
venda de substàncies estupe-
faents i per la manca de compli-
ment de la normativa sanitària 

de la Covid-19.
 L’actuació tenia com a ob-
jectiu incidir en la prevenció, 
identificar les persones que es 
dediquen al tràfic de substàn-
cies estupefaents i abordar la 
conflictivitat motivada per l'ocu-
pació de l'espai públic amb 
comportaments incívics.
 Es va identificar diverses per-

sones i es van tramitar 4 denún-
cies administratives per tinença 
de substàncies estupefaents i 
tinença d’armes. També es van 
denunciar infraccions relaciona-
des amb la legislació reguladora 
d'activitats recreatives i es van 
obrir 4 actes de denúncia per 
incompliment de les mesures 
de prevenció de la Covid-19.

El museu municipal 
tanca per traslladar-se

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA

El Museu Municipalde San-
ta Perpètua, ubicat fins ara al 
Complex de La Granja, espai 
cultural, ha tancat definitiva-
ment les seves portes perquè 
es traslladarà al nou Museu 
del Treball i la Indústria Viva 
(MTIV). L'obertura d'aquest 
equipament, que s'instal·larà a 
la primera planta del rehabilitat 
Vapor Aranyó, s'inaugurarà en 
una data encara per determinar, 
segons la Regidoria de Cultura.
 El regidor de Cultura, Marçal 

Solà, ha recordat que s'està en 
el procés de creació del nou 
Museu del Treball i Indústria 
Viva i "necessitem un temps 
per mirar les peces, seleccionar 
quines aniran a la col·lecció i 
preparar tot el que pot anar al 
nou Museu". Solà ha informat 
que la sala que fins ara ocupa-
va el Museu es transformarà en 
una aula de dansa de l'Escola 
Municipal de les Arts (EMA). 
Les sales d'exposicions de La 
Granja seguiran obertes.
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Protegeix la teva 
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Condicions exclusives només contactant a través de
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Aprofi ta els avantatges que t’ofereix

la revista de  referència de
Palau-solità i Plegamans

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Estalviat
 fi ns al 100% 

    del cost inicial 
 d’instal·lació de la
    teva alarma

Caminada i botifarrada 
per recuperar forces

Després de la pausa força-
da l'any passat per la crisi de 
la Covid-19, la Cursa Popular 
Maria Víctor va poder celebrar 
la seva 40a edició. Organitza-
da per l'Ajuntament de PsiP 
amb la col·laboració del Club 
Atlètic Palau, la competició 
d'enguany va veure limitat el 
nombre de participants a 250, 
la meitat del que va tenir en la 
seva darrera edició, el 2019.
 La sortida es va ubicar on 
és habitual, a l'inici del carrer 
Torres i Bages, al costat del 
bosc de Can Pavana. El tret 
de sortida es va donar a les 
9.30 hores, mitja hora després 
que haguessin sortit els partici-
pants en la caminada popular. 
Tot i coincidir en alguns trams, 
el recorregut de la cursa era di-
ferent, amb més trams de des-
nivell, però res que suposes un 
esforç extra pels atletes.
 El corredor més ràpid, Al-
berto Casado, va cobrir els 
6,9 quilòmetres en 22 minuts 
i 22 segons. La primera fèmi-
na a travessar la meta, Mercè 
Tusell, va invertir uns 4 minuts 
més (26 minuts i 34 segons). 
La cursa va comptar amb una 

Un entrepà de botifarra, bra-
sejada en directe per la gent 
de l'Agrupació sardanista de 
PsiP, i una ampolla d'aigua o 
un refresc era la recompensa 
prepandèmica que rebien els 
participants en la caminada 
popular Maria Víctor. Aquest 
any, però, per segona vegada 
consecutiva, l'entrepà no era 
calent i l'opció del beure era 
només aigua. Coses de la pan-
dèmia.
 Així i tot, el bosc de Can Pa-
vana es va convertir un cop 
més en un magnífic espai de 
pícnic on els participants de 

l'11a Caminada Popular Ma-
ria Víctor i els corredors de la 
cursa es van aplegar per co-
mentar la jugada. Asseguts 
damunt la pinassa, atletes i 
caminants van gaudir de l'es-
morzar comentant el recorre-
gut i fent plans de Festa Major. 
A diferència dels atletes, els 
250 participants en la camina-
da van fer un recorregut de 6,7 
quilòmetres, anada i tornada 
des de la pineda fins al parc de 
l'Hostal del Fum.
 Aquest any, a diferència del 
passat, es van recuperar els 
jocs per als més menuts.

Torna la cursa més popular de PsiP 
ATLETISME

PREMI SENIOR MASCULÍ (1)
1r.  Alberto Casado (00 22'25")
2n. Enric Basallote (00 24'37")
3r.  Marc Tort (00 24'56")
PREMI SENIOR FEMENÍ (2)
1r.  Mercè Tusell (00 26'34")
2n. María Ángeles García (00 28'40")
3r. Paz Lloret (00 31'06")
ATLETA MASCULÍ LOCAL (3)
1r. Eric Bello (00 25'31")
2n. Óscar Plata (00 26'45")
3r. Manuel Tirado (00 27'29")
ATLETA FEMENINA LOCAL (4)
1r. Raquel Sol (00 32'57")
2n. Yaiza Molina (00 34'18")
3r. Daniela Moral (00 34'39")
MÉS VELLS  
Masculí: Antoni Albaladejo
Femení: Concha Gil
MÉS  JOVE
Masculí: Joaquim de Vilasante
Femení: Elsa Bello

ELS PODIS

nodrida representació del Club 
Atlètic Palau (a la foto).
 En acabar la cursa es va pro-
cedir a l'entrega de trofeus per 
part de l'organització. Van in-
tervenir-hi l'alcalde, Oriol Loza-
no, el regidor de Festes, Jordi 
Plaza, i Francesc Duran, com 
a representant de Generali, un 
dels patrocinadors de l'esde-
veniment.

2

4

1

3
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El torneig de 3x3 de 
l'ACB Palau reuneix 
20 equips 

12 hores de joc per fer 
la posada de llarg de les 
pistes de Can Falguera

BÀSQUET

FUTBOL

PARKOUR BITLLES CATALANES DISC GOLF

PÀDEL

Amb la Festa Major va tornar el 
Torneig de 3x3 que organitza 
l'ACB Palau-solità i Plegamans. 
La convocatòria d'enguany va 
omplir totes les places disponi-
bles, i es va celebrar el dissabte, 
28 d'agost al pavelló nou, entre 
les 9.00 i les 13.30. A causa de 
la pandèmia els organitzadors 
van decidir establir un tope de 
6 equips per cadascuna de les 
tres categories. A aquests 18 
triplets si van sumar dos que es 
van enfrontar en partit únic en la 
categoria de MiniBasquet.

 En total, 20 equips que van 
protagonitzar una matinal de 
bàsquet força entretinguda. Es 
van jugar tres trofeus, el dels 
Rokies, els dels All Stars i els 
del Hall of Fame. En cada ca-
tegira es van enfrontar els 6 
equips entre ells, i els dos que 
van obtenir millor puntuació es 
van enfrontar en la final de la 
respectiva categoria.
 L'entrega de premis va 
comptar amb la presència de 
l'alcalde i regidor d'Esports, 
Oriol Lozano, i amb les capi-

tanes del Generalli HC Palau, 
Laura Puigdueta i Berta Bus-
quets. "És el nostre petit home-
natge a la gran temporada que 

van protagonitzar l'any passat 
les noies de l'hoquei", va dir 
Raúl López, director general del 
club de bàsquet palauenc.

De 9 del matí a 9 del vespre. 
Les noves pistes de pàdel de 
Can Falguera van presentar-se 
en societat amb el I Toerneg de 
Pàdel de Festa Major. Un cente-
nar d'inscrits va tenir la convo-
catoria per a majors de 18 anys, 
que es va jugar el diumenge 29 
d'agost.
 Es van establir quatre ca-
tegories femení, masculí (A i 
B) i mixte. Les parelles es van 
enfrontar en format de lligueta 
de 4 equips, de manera que al 
menys van jugar 3 partits ca-

dascuna. Durant tot el dia es 
va poder gaudir d'un ambient 
força distés, que va permetre 
a molts palauencs descobrir 
les noves instal·lacions i la nova 
zona de restauració de Can Fal-
guera, que compta amb nous 
gestors des de juny passat.
 La festa del pàdel va culminar 
amb l'entrega de trofeus amb 
l'alcalde, Oriol Lozano, com a 
convidat especial. 
 El dia abans, dissabte, es va 
jugar un torneig express per a 
joves entre 12 i 18 anys.

Tirades que fan planter I Torneig de Festa Major

El FC Palau aprofita la 
FM per presentar l'equip

Exhibició d'aquesta 
pràctica urbana a PsiP Els Va, tornem-hi van organit-

zar la que va ser la VII Tirada de 
Bitlles Catalanes  de la Festa 
Major. Es van inscriure un total 
de 24 tiradors, 8 en la catego-
ria infantil i 16 en la d'adults. La 
matinal va tenir lloc el dissab-
te, 28 d'agost, a les flamants 
pistes municipals de Can Fal-
guera. 
 Es van repartir trofeus en les 
dues categories, una manera 
d'esperonar els més joves i 

animar-los a seguir practicant 
aquest joc tan nostre. 
 En infantil, els tres primers 
classificats van ser Arnau 
Sampera (57 punts - 4 bitlles), 
Olaguer Navines (41 punts - 
1 bitlla) i Martina Solans (40 
punts - 2 bitlles). En adults, 
el podi va quedar format per 
Albert Navines (82 punts - 7 
bitlles), Pere Solans (75 punts 
- 7 bitlles) i Josep Carrera (74 
punts - 6 bitlles)

El futbol va tornar a programa-
ció de la Festa Major. El FC Pa-
lau va organitzar un partit entre 
l'amateur A i el Naise Barcelo-
na FC que va servir per presen-
tar la nova plantilla d'aquests 
anys. Francesc Garcia, presi-
dent del club, es va mostrar 
convençut que tant l'amateur 
com la resta de categories, en 

les que el club ha crescut molt 
en nombre d'equips, conso-
lidaran amb resultats l'esforç 
d'aquests darrers anys.
 El partit va acabar amb de-
rrota local (2-3). Àlex Rebollo, 
porter i capità del FC Palau, va 
rebre la copa de consolació de 
mans de l'alcalde, Oriol Loza-
no, i del president del club.

Una colla de joves aficionats al 
parkour, l'esport urbà que con-
sisteix a salvar obstacles amb 
piruetes i salts atlètics, van 
protagonitzar una espectacular 
exhibició en les instal·lacions 
del parc de cal·listènia, al cos-
tat de la fira d'atraccions.
 Dissabte 28 d'agost, els que 
es van acostar a mitja tarda per 

aquella zona van poder veure 
com aquests joves atletes sal-
ten per damunt de tanques i 
obstacles amb una agilitat sor-
prenent.
 Abans de l'exhibició alguns 
nens del públic van rebre les 
primeres classes de parkour 
de mans (i peus) d'aquests jo-
ves experts.

Dins del paquet de propostes 
esportives de la Festa Major 
2021 hi va haver una estrena, 
la del trofeu de disc golf. Els 
Flying Squirrels, el club pa-
lauenc d'ultimate-frisbee, es 
va encarregar d'organitzar el 
primer torneig d'aquesta mo-
derna modalitat aprofitant la 
instal·lació del parc de l'Hostal 
del Fum.
 Dissabte 28, una trentena 
de participants es van dividir 

en dues categories, amateur 
i professional, i van recórrer 
les 18 cistelles de què cons-
ta el camp. Organitzats en 
petits grups de tres o quatre 
jugadors, els menys experts 
comptaven sempre amb l'as-
sessorament dels jugadors 
dels Flying Squirrels, que els 
indicaven quin era el millor disc 
per cada distància i les circum-
stàncies que es donaven en 
cada cistella.
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passa a la pÀgina segÜent

pep puig

El febrer L'INFORMATIU va 
llençar una enquesta a través 
de les xarxes i a la seva base 
de dades de lectors i anun-
ciants. Es tractava de conèixer 
el grau de satisfacció i segui-
ment dels diferents apartats de 
la publicació, tant de la revista 
en paper com de la versió web 
i de la seva activitat a les xar-
xes socials. Alhora, s'oferia als 
participants la possibilitat de 
plantejar idees de noves sec-
cions i per millorar la revista.
 La resposta a la crida va ser 
magnífica. En poc més d'una 
setmana unes 300 persones 
van contestar la vintena de 
preguntes del qüestionari i van 
deixar els seus suggeriments 
sobre continguts i aspectes 
formals de L'INFORMATIU.

 

La primera derivada d'aquella 
consulta ha estat la divisió de 
la revista en quatre grans apar-
tats: els Serveis, les seccions 
fixes, l'Opinió i l'àrea d'Actua-
litat. Per facilitar la identificació 
de cada secció i reforçar la 
divisió, cadascuna d'aquestes 
quatre àrees anirà identifica-
da amb un color de capçalera 
diferent. El blau serà el color 
de l'Opinió, el verd identificarà 
l'àrea d'Actualitat mentre que 

el vermell i el groc seran els 
colors de les seccions fixes i 
dels Serveis respectivament. 
En tots els casos, la capçalera 
serà un degradat del color de 
la secció cap al blau corporatiu 
que del logotip de la revista.

El primer apartat comprèn la 
informació pràctica que és 
de consulta reiterada, com 
ara les farmàcies de guàrdia, 
els telèfons d'interès, horaris 
d'establiments o serveis pú-
blics, agenda d'actes o anun-
cis gratuïts. Aquest és un tipus 
d'informació molt ben valorada 
pels lectors enquestats. La 
mateixa publicitat de la revista, 

en tant que directori de serveis 
professionals, s'inclou dins 
d'aquesta categoria.
 El nou disseny és excusa per 
remarcar un dels actius més 
importants de L'INFORMATIU, 
la publicitat. El que fins ara era 
un discret sumari d'anunciants 
passa a prendre el protagonis-
me que es mereix. La revista 
dedica una pàgina a enumerar 
els anunciants que apareixen 
en cada número de la revista. 
I és que l'ús de L'INFORMATIU 
com a referència de consulta 
de serveis del poble és una de 
les funcions més valorades i 
destacades pels seus lectors. 
Si a això afegim que són els 
anunciants els qui fan possible 
que cada mes surti L'INFOR-
MATIU, aquesta innovació és 
més que justificada. 

El segon bloc el conformen 
les seccions fixes, espais que 
cada mes presenten diferents 
propostes entorn d'una temà-
tica comuna. Salut, gastrono-
mia, patrimoni i cultura popular, 
medi ambient, activisme i as-
sociacions, etcètera. Aquí tro-
barem per exemple un apartat 
fix dedicat a l'activitat i al fons 
d'arxiu de la Fundació Folch i 
Torres, un dels actius culturals 
més importants de què dispo-
sa ara com ara el nostre poble. 
L'INFORMATIU tindrà també 
una pàgina dedicada a la difu-
sió del patrimoni i la història de 
Palau-solità i Plegamans. Sota 
el criteri dels germans Josep 
Maria i Pere Farnés Agramunt 

El proper número de L'INFORMATIU serà diferent. L'octubre del 2021 la revista més ve-
terana de Palau-solità i Plegamans comença una nova etapa. Nou disseny, més pàgines, 
nous col·laboradors i  noves seccions  que acompanyaran a la informació de sempre. 

descobrirem aspectes curio-
sos de la nostra història i del 
nostre entorn.
 A Taula és el nom de la sec-
ció dedicada a la restauració, 
sector que ha patit especial-
ment la crisi de la Covid-19. 
Des de L'INFORMATIU volem 
donar el nostre suport al sector 
publicant cada mes la ressen-
ya d'un establiment del poble, 
de manera que al cap dels me-
sos es pugui configurar una 
guia de la restauració de PsiP. 
La pàgina inclou també con-
sell sobre productes, receptes 
o d'altres articles relacionats 
amb el món de la gastronomia.
 Zona Eclèctica és el nom 
que rep la secció que funcio-
narà com un calaix de sas-
tre on tindran cabuda temes 
d'art, música, fotografia, medi 
ambient i tota mena de temàti-
ques. Aquesta secció inclourà 
El Dilema, un apartat fix on 
dues persones del poble de-
fensaran una posició en un 
debat fictici sobre temes recu-
rrents i intranscendents, propis 
d'una divertida tertúlia de cafè.

L'Entrevista, en tant que decla-
ració directa del personatge, 
serà l'aposta destacada de la 
secció d'Opinió. Aquesta sec-
ció és una de les més ben va-
lorades pels lectors. La Vinyeta 
de Mariano Garcia i l'article del 

col·lectiu Finestra oberta es 
mantenen, i es potenciarà 
la participació amb l'op-
ció de cartes dels lectors 
i oferint espai d'opinió per 
aquelles persones que tin-
guin inquietuds i criteris les 
vulguin expressar pública-
ment a través de la revista. 
A aquesta secció s'incor-
pora un nou personatge, 
El Plegamans, protago-
nista d'una tira còmica.

L'actualitat i la crònica 
social del que passa a 
Palau-solità i Plegamans 
omplirà el tercer bloc de 
continguts. En aquest 
apartat seguirà tenint 
un pes important la in-
formació sobre política 
municipal, una de les 
opcions més valorades 
pels lectors. Els esports 
i l'actualitat sobre els 
moviments associatius 
i entitats culturals del poble, 
així com la crònica esportiva 
seguiran també tenint molt pes 
dins l'àrea d'actualitat. El re-
portatge mensual, una altra de 
les apostes més ben valorades 
pels lectors, seguirà sent l'es-
trella d'aquest bloc. El pòster, 
també redissenyat per donar 
encara més protagonisme a 
la imatge, seguirà ocupant les 
centrals de L'INFORMATIU.

Aquesta estructura de con-
tinguts es recolza sobre una 
ampliació de la paginació de 
la revista. Aquest és una nove-
tat que de fet ja està en marxa 
des de fa tres mesos. Un canvi 
de rotativa ha permès a L'IN-
FORMATIU anar a 48 pàgines 
de mitjana, enfront de les 40 

habituals que tenia anterior-
ment. El guany d'espai és el 
que permetrà incorporar els 
nous continguts sense perjudi-
ci del volum informatiu de la re-
vista, que no deixa de ser l'eix 
principal.
 Però el redisseny no es limi-
ta a un canvi de capçalera i a 
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93 864 90 37 -      608 68 57 81

@bosatecnoestetica
C/ Josep Brunés, 5

Palau-solità i Plegamans

Seguim un rigorós
protocol de desinfecció
clínica amb HOCL per

oferir-te un espai segur.

PROTECCIÓ GARANTIDA

www.bosa.cat

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Setembre 2020

93 864 89 56  ·  farnes.cat

advocatsFarnés
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POBLE

Caminada sí, però de 10 en 10

092020_palauinfo_40.indd   1 31/8/20   1:09

es transforma

32 anys al servei de PsiP
HISTÒRIA

El primer número del Palau Informatiu (a la foto) va sortir 
l'agost del 1989. La seva portada era, directament, una de-
claració d'intencions. "Ens comprometem a unir el nostre 
esforç amb la vostra col·laboració i fer d'aquesta publicació 
una revista digna del nostre poble", deia Santi Lumbreras, el 
primer editor. 32 anys després, la revista ha canviat de pro-
pietari, però no d'esperit. Pep Puig, l'actual responsable de 
L'Informatiu, manté el compromís de servei que va inspirar el 
fundador. La revista fa ara un pas endavant en disseny i con-
tinguts, però sense renunciar a la vocació de ser la referència 
informativa de Palau-solità i Plegamans, i sempre amb les 
seves pàgines obertes a l'opinió de tota la ciutadania.

s e r v e i s

s e c c i o n s  f i x e s

o p i n i ó

4 blocs, 4 colors
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ve De la pÀgina anterior

un augment de la paginació. Hi 
ha retocs i novetats en altres 
aspectes formals de L'INFOR-
MATIU que seran ràpidament 
identificats pels lectors. El més 
evident és el canvi tipogràfic 
dels elements de titulació. La 
tipografia Avenir Next Con-
densed Bold que actualment 
s'utilitza per als títols serà re-
emplaçada pel mateix tipus, 
però en Demi Bold, alhora que 
s'aplicarà una reducció del ne-
gre, deixant els títols en un gris 
del 90%. Aquest senzill retoc 
dona més aire i facilita la lectu-
ra de tot el conjunt de la pàgi-
na.
 Les notícies de més volum 
incorporaran també elements 
de primera lectura, com ara 
entradetes o subtítols, que 
reforcin el títol i situïn ràpida-
ment al lector abans d'entrar 
el cos principal de text. La ti-
pografia i la mida del text prin-
cipal es mantindrà igual que 
l'actual, amb l'Helvética Neue 
Light de cos 9,5.

Un altre canvi evident a primer 
cop d'ull serà el tractament de 
les fotografies. La informació 
gràfica és una de les apostes 
més fermes d'aquesta nova 
etapa de L'INFORMATIU, i és 
per això que a partir d'ara les 
fotos aniran a sang sempre 
que sigui possible. D'aques-
ta manera es guanya volum 
d'imatge sense perjudicar 
el contingut escrit. També, i 
sempre que sigui necessari, 
les imatges incorporaran un 
peu de foto explicatiu, cosa 
que fins ara no es feia. En 
aquesta nova etapa es poten-
ciarà la infografia, incorporant 
sempre que es pugui notícies 
basades en dades i gràfics.
 Totes aquestes novetats 
conformen un producte nou,  
més modern i dinàmic, però 
que es manté fidel a la seva 
funció d'informar i servir a la 
ciutadania. 
 Esperem que el canvi us 
agradi.

Posa’t el poble
a la butxaca

www.linformatiu.cat

Segueix les xarxes de

la revista de  referència de
Palau-solità i Plegamans

/Psipinformatiu @palauinformatiu 

@palauinformatiu /l-informatiu

fotos més grans

Les xarxes com a aparador
i la web com a hemeroteca

LA VERSIÓ DIGITAL

El canvi de L'Informatiu es 
veurà també reflectit en el 
món digital. En aquesta nova 
etapa la revista potenciarà la 
seva presència en les xarxes, 
especialment a Instagram, on 
disposa ja de 2.000 segui-
dors. La web www.linformatiu.
cat s'adaptarà al nou format 
d'ací a poc temps, incorpo-
rant noves funcions i remode-
lant el disseny de les seccions 
existents.
 El codi de colors i la divisió 
per seccions que s'aplicarà en 
la publicació de paper s'ex-
portarà a les xarxes. Des dels 
comptes de L'Informatiu es 
podrà seguir els principals es-
deveniments i activitat que es 

fa al poble, com fins ara, però 
a això si afegirà la publicació 
de posts relacionats amb el 
contingut editorial de la revis-
ta. L'entrevista, el reportatge, 
les seccions fixes i les princi-
pals notícies reflectides en la 
revista de paper tindran tam-
bé el seu reflex en les xarxes 
socials, que funcionaran com 
un aparador del contingut de 

la revista.
 El mateix es farà amb els ser-
veis, com ara les farmàcies, 
que es presentaran en un 
post fix de manera que siguin 
sempre consultables per part 
dels lectors. Pel que fa a la 
web, seguirà funcionant com 
a hemeroteca de la publica-
ció. El seu disseny s'adaptara 
a la nova imatge de la revis-
ta, i es modificaran algunes 
de les seccions actuals, afe-
gint-ne de noves. La idea és 
aprofitar les sinergies de les 
mateixes xarxes per nodrir de 
continguts el domini www.lin-
formatiu.cat. I sempre amb el 
nou logotip de la revista com a 
mosca identificativa.
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Avinguda Catalunya, 264- 266 
08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) 
Telèfon 93 147 90 00 
Fax 93 147 90 02 

e-mail: info@residencialpalau.com 

Residencial Palau 

Residència Geriàtrica 

 

Actualitat Residencial Palau 

Festa Major 2021 a Residencial Palau 
 

La Festa Major 2021 de Palau-Solità i 
Plegamans torna als nostres carrers. 
Enguany, encara amb moltes precaucions, 
volem que aquests carrers tornin a ser 
aquest punt de trobada. Però no podem 
oblidar que encara estem en plena pandèmia 
i per tant, tots els actes de la Festa Major 
d’enguany requeriran un procés de 
verificació de la reserva d’entrada a l’accés. 

A Residencial Palau continuem complint tota 
la normativa del Departament de Salut per la 
prevenció del COVID i hem adaptat les 
nostres. Continuem amb les diverses 
activitats de estimulació cognitiva, motricitat 
fina i psicomotricitat, fisioteràpia... Hem 
dissenyat un espai multisensorial a l’aire 
lliure. 

Regalem-nos, així doncs, aquesta merescuda 
Festa Major. Fem-ho amb responsabilitat i 
precaució, però també amb alegria i vitalitat. 

A Residencial Palau vivim la vida 
intensament. 

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

 Bona festa major! 

 

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

ActuAlitAt reSidenciAl PAlAu
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, 
cuidados de niño y personas adultas. Or-
ganizada, puntual, con experiencia 642 
573 355.Jessica
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 
persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tuto-
rias de inglés y castellano. Iveth. 632 022 
338.
SE OFRECE señora para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. Ex-
terna o interna. Mariana. 688 406 909.
SEÑORA para cuidar personas mayores 
como externa, con experiencia.  Ángeles. 
633 197 902.
CHICA para cuidar personas mayores. 
Interna o externa. También para limpieza 
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.
SOY RESPONSABLE y puntual. Busco 
trabajo de limpieza, cuidado de niños  o 
personas mayores o para compañía de 
señoras. 722 86 93 49. Cleo
VECINA de Palau, se ofrece para el cui-
dado de niños y personas mayores. Sra 
María. 617 707 837
ESTUDIANT de 3r. de Filologia Anglesa  
amb nivell Proficiency fa classes d'an-
glès a Primària, ESO i Batxillerat. Anna 
617753438.
TÉCNICA en cuidados de enfermería 
con 17 años de experiencia, vehículo pro-
pio, se ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores. 654 745 682 Loli. 

SE OFRECE chico para trabajos de 
granja los fines de semana. 671 303 838. 
Víctor Manuel
PERSONA de 48 años con referencias 
para cuidar finca o vivienda, a cambio de 
alojamiento. Persona seria y realmente 
responsable! 642 737 451.  Jorge
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent 
gran, de neteja o d'atenció al client. Expe-
riència i disponibilitat immediata. Interna o 
externa. 698 361 453. Nohemy
BUSCO trabajo de tareas de limpieza y 
hogar, interna o fines de semana. 626 508 
894. Ximena.
SEÑORA se ofrece como interna para 
cuidar personas mayores. También por 
horas. Con experiencia. 615 701 601. 
Marcia.
CHICA de 27 años, con experiencia en 
cuidado de niños y adultos. Puntual, ho-
nesta y respondable. Tambien para tareas 
de limpieza. Jessy. 642 850 378
ESTUDIANT universitària de Pedagogia, 
molt responsable, s'ofereix per cuidar i 
fer classes de reforç escolar, a infants de 
primària i d'ESO. Horari: tardes i durant 
l'estiu.  640 230 290 Mireia
BUSCO faena cuidando personas mayo-
res, de lunes a viernes , por horas o todo 
el dia. Susana. 671 782 690
S'OFEREIX senyora per cosir a mà i a 
màquina. Assumpció. 938 648 172
SRA CON EXPERIENCIA se ofrece el 
cuidado de personas mayores o tareas de 
limpieza. Disponibilidad de horario. Sonia. 
697 966 632
JOVEN RESPONSABLE se ofrece para 
cualquier tipo de tarea, mozo de almacén, 
camarero, jardineria... 643 822 960 Omar.
JOVEN TRABAJADORA y responsable 

se ofrece para cualquier tipo de trabajo.  
640 292 558 Andrea. 
CHICA RESPONSABLE con experien-
cias se ofrece para trabajar y poder pa-
garse los estudiosy ayudar a sus padres. 
672 407 274 Yara.
ME OFREZCO como empleada de hogar 
y canguro. Tengo experiència. Laura. 653 
681 250
BUSCO FEINA de xofer particular. Per-
mis B. Manuel. 662 201 928
SOY UNA MUJER uresponsable y pun-
tual. Busco faena de limpieza, cuidadora 
de niños o adultos, de lunes a viernes. 
Ami. 654 841 198

 ANUNCIS   GRATUÏTS   DE SERVEIS PER A LA LLAR

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

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

PUBLICITAT PUBLICITAT Setembre 2021Setembre 2021

Se necesita gente para 
trabajar en casa

INTERESADOS LLAMAR AL 

654 727 021
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Llengua anglesa
(nivells A1.1, A1.2, A2.1)
Llengua catalana (nivell 1, 2, 3)
Formació inicial, instrumental 
(llengua catalana, castellana i 
matemàtiques)

PREINSCRIPCIÓ
Termini per presentar les sol·licituds: 
de l’1 al 8 de setembre de 2021
MATRÍCULA
Matrícula dels alumnes admesos que han 
fet la preinscripció al setembre:
del 9 al 16 de setembre de 2021

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
Sol·liciteu cita prèvia per informació i 
preinscripció a:
empaauleda@palauplegmans.cat
PREINSCRIPCIÓ PER INTERNET
Sol·licitud inscripció Escola de Persones 
Adultes
palauplegamans.cat/pl81/ajuntament/-
tramits-i-gestions

Graduaten educació secundària
Curs de preparació proves 
d’accés cicles formatius grau mitjà
Curs de preparació proves d’accés 
cicles formatius grau superior
Curs de preparació proves d’accés 
universitat + 45

CURS 
21-22

ESCOLA MUNICIPAL DE PERSONES ADULTES AULEDA

OFERTA FORMATIVA

PREINSCRIPCIÓ 
I MATRÍCULA
OBERTES 

ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat

Música
per a nadons

amb les seves
famílies

TRIMESTRE DE 
TARDOR
curs 2021-2022

Més informació
Escola Municipal de Música
de Palau-solità i Plegamans

Tel. 93 864 98 32
emmusica@palauplegamans.cat

www.castelldemusica.com
Instagram: @escolamusicapsipReunió informativa: dimarts 7 de setembre, a les 18:00 h.

Inscripció fins el 24 de setembre
Inici de curs: setmana del 27 de setembre

De 0 a 3 anys
(P2)

10 sessions
trimestrals

 de 45 minuts



48 EL REPORTATGEL´INFORMATIU Setembre 2021

Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes lacades | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98
www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

¡OFertA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

gratuïta
Dra. Eva Montalvillo
Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral
Postgrau en Periodòncia i Estética Dental
Especialista en Implantologia

Dra. Anabel Montalvillo
Màster en Ortodòncia
Professora de la Universidad de Barcelona

Dr. Oscar Baquero
Màster Implantologia, Màster en Oclusió i 
Rehabilitació Oral

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


