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 MÚSCUL      GREIX

30 minuts

1 sessió

= 20.000 abdominals o squats

5 sessions 187 €

+          -  

93 864 89 56  ·  farnes.cat

immobiliària Farnés

pregunta: on vols viure?
resposta: és una pregunta trampa?

residencial Sant Joan 80

AG O S T
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Èxit de les nitsÈxit de les nits
de por a l'Hostal del Fumde por a l'Hostal del Fum
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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

La pantalla gran

EDITORIAL

L'èxit del Palau Tremola, el cicle de cine-
ma de terror projectat en el bosc del parc 
de l'Hostal del Fum, bé a confirmar que 
la pantalla gran té encara molts adeptes, 
almenys entre el públic de PsiP. En un 
panorama audiovisual aclaparat per pla-
taformes sota demanda, omplir la singu-
lar platea del parc palauenc durant tres 
dissabtes consecutius, amb tres títols 
clàssics de la sang i fetge i que a més 
es projecten en versió original és tota una 
proesa.
 Si a aquesta heroïcitat hi sumem les 
bones xifres de públic del Cicle Gaudí, 
l'excel·lent acollida del Badalaboca (la 
mostra de cinema infantil que es va ce-
lebrar al novembre), i el pàrquing sempre 
ple quan es fan les sessions d'autocine 
del Fancon, sembla evident que el cine-
ma projectat en gran format és un atrac-
tiu d'oci amb més potencial del que molts 
li auguren.
 El que també sembla evident és que 
per lluitar contra la comoditat del sofà i 
el comandament a distància, cal buscar 
fórmules i escenaris que siguin capaces 
de mobilitzar el públic i portar-lo davant 
la pantalla gran. Segur que com en el cas 
de Palau Tremola hi ha altres idees sus-
ceptibles d'èxit i que poden donar aire 
a un format amenaçat, però que sens 
dubte té encara moltes opcions per ex-
plorar i que poden contribuir a revifar-lo. 
En aquest sentit, cal aplaudir l'aposta de 
l'Ajuntament pel cinema i alhora felicitar el 
públic palauenc per l'excel·lent resposta 
obtinguda.
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Publicació associada a: Casa en La Pineda. 160m2 en 
parcela de 400 m2, 3 hb, 3b 
Barbacoa. 429.000€ 

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

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

CASA CASA CASA

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

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

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

DUPLEX CASA CASA

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

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

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

PISO TERRENO CASA

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

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

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

CASA

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

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

CASA CASA

CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE 

TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

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

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles

TORNEM EL 22 D’AGOST

NOVA COL·LECCIÓ

4 L'ENTREVISTA: JORDI RUANO
Músic i productor d'esdeveniments, aquest pa-
lauenc explica com veu el sector de l'espectacle 
després de l'aturada de la pandèmia.

10 SALUT, CONSELLS PER L'ESTIU
Des del CAP de PsiP ens donen consells per gau-
dir de l'estiu i de les vacances amb salut i evitant 
situacions de risc.

12 PRIMER BALANÇ DEL PORTA A PORTA
PsiP ha reduït un 12% el volum de residus, 
segons les dades facilitades per l'Ajuntament 
sobre els primers sis mesos del sistema. 

23 EL FANCON, FORMAT XL
El festival d'oci alternatiu de Palau-solità i Plega-
mans, el Fancon, presenta a primers de setembre 
una nova edició amb tota l'oferta al complet.

24 PODI INTERNACIONAL DE XOU PALAU
El grup de patinatge artístic de PAP Palau va acon-
seguir a Itàlia el segon lloc en la 16a edició del 
Skate Thropy de Riccione.

26 8 HORES NEDANT
La nedadora palauenca Ester Calleja explica com 
s'afronta físicament i mentalment una travessa de 
27 quilòmetres en aigües obertes.

Menú d’estiu
primer

segon a escollir

Dissabte, 6 d’agost

Reserves: 938 648 207

postre

i rom cremat!!!

Aperitiu especial 
havaneres

Melós de vedella amb 
bolets

 o 
bacallà amb samfaina

Gelat

Café i cava, aigues, vi i 
refrescos inclosos
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Lloc i data de neixa-
ment:  Badalona, 
03/04/1978 .
Estat civil: Casat, amb 
un fill.
Estudis: Formació 
Professional.
Professió: Músic i pro-
ductor d'espectacles.
Aficions: La música i la 
fotografia.
Un llibre: El nom de la 
Rosa, d'Umberto Eco. 
Una pel·lícula: La Roca, 
de Michael Bay.
Una sèrie: no en 
segueix.
Quina música li agrada: 
Tot el que sigui folk 
cultural de qualsevol part 
del món.
Participa en alguna 
entitat del poble:
Actualment no.

--Com s'ho fa un 
estudiant d'infer-
meria per acabar 

en el món de l'espectacle?
--A casa meva em van obligar 
a estudiar i com que la meva 
germana feia infermeria, jo 
vaig dir que volia fer el mateix, 
però no era el que m’agradava. 
Amb 8 anys vaig descobrir la 
música, gràcies a una entitat 
cultural del barri, i fins ara. Van 
passar per sota de casa els 
geganters de Badalona, cosa 
que no era habitual. Vaig sentir 
aquelles músiques i li vaig dir al 
meu pare: “jo vull tocar això”. 
I a partir d’aquí em vaig co-
mençar a interessar per aquest 
tipus de música. El primer curs 
de gralla el vaig fer als 8 anys, 
amb l’Albert Ciurana, del Tradi-
cionarius, i ja no vaig parar. 
--Per què la música tradi-
cional?
--Perquè és el que jo vaig sentir 
en aquell moment. Sents allò, 
se’t dispara l’instint i saps que 
el que vols fer és allò. D’aquí 
vas derivant amb els anys a al-
tres opcions.
--Quan fa la seva primera 
actuació en un escenari?
--Als 12 anys, a Barcelona, a la 
plaça del Rei, amb un grup que 

es deia Correfoc. Em va tocar 
substituir un dels músics.
--On ha estudiat música?
--A casa! Sóc autodidacta 
completament. Vaig començar 
amb una gralla, i amb uns flau-
tins. Em posava música de 
fons i tocava a sobre. Després, 
de gran, he estudiat alguna 
cosa, però sempre de forma 
autodidacta.
--I quan decideix dedicar-se 
professionalment a la músi-
ca?
--Quan vaig acabar el servei 
militar, el 1998, ja vaig dir que 
em volia dedicar a això. Tenia 
una altra feina, però ja l'anava 
alternant amb bolos professio-
nals. Treballava en un taller de 
carrosseria de camions, que 
precisament era d'aquí, de Pa-
lau-solità i Plegamans. Es deia 
Caser Automoción.
--Quins són els seus refe-
rents musicals?
--L’Elèctrica Darma, per exem-
ple. Amb 10 anys vaig anar 
al primer concert de la meva 
vida. El meu pare em va portar 
a Sant Andreu de Llavaneres a 
veure’ls. El meu pare em deia: 
“no t’agradarà, és música de 
hippies!” I em van enganxar. 
Més tard he tingut l’oportuni-
tat de fer bolos amb la Darma i 

sempre els he dit que em dedi-
co a això per culpa d’ells.
--I un bon dia decideix fer-
se també empresari.
--Amb la crisi del 2008 l’em-
presa va tancar i vaig decidir 
fer-me autònom, tenir la meva 
empresa, i des de llavors que 
només em dedico a això. 
--Aquest és un sector que 
dona feina a molta gent, 
creu que rep el tracte que 
es mereix per part de les 
administracions?
--En absolut, per què tothom 
s'agafa al concepte del low 
cost i no es valora la feina del 
músic, tot és un estira-i-arron-
sa constant. Els músics no es-
tem ben cuidats, en absolut. 
Tant és així que la música no 
és considerada com un ofici en 
aquest país, no tenim ni gre-
mi, ni convenis ni res. De fet, 
crec que l'epígraf al qual ens 
hem d'acollir en el registre de 
la Seguretat Social és 'Artistas 
y representantes taurinos'. No 
hi ha ningú que lluiti per això, 
ni cap llei que reguli què ha de 
fer un músic, les seves obli-
gacions i els seus deures. Els 
músics, en aquest país,  estem 
deixats de la mà de Déu.
--Durant la pandèmia el 
sector va patir d’allò més, 

Quan era petit, van passar per sota la seva finestra 
una colla de geganters. Va escoltar la música de les 
gralles i va saber que allò era el que volia fer quan 
fos gran. A casa, però, volien que estudiés una cosa 
més seriosa, i per això té nocions d'infermeria. Al 
final, la vocació es va imposar i ara viu de la música.

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

JORDI RUANO MÚSIC I PRODUCTOR D'ESDEVENIMENTS

"Els músics, en aquest 
país, estem deixats de 
la mà de Déu"

com va portar aquells dies?
--Fatal. El 2020 precisament 
era un any que tenia ple de fei-
na. Fins i tot al mes de gener 
a casa comentàvem a veure 
com ens en sortiríem de tanta 
feina com hi havia prevista. I 
de cop i volta explota la pan-
dèmia, s'esborra tot el calen-
dari i cauen tots els ingressos, 
i després també tots els es-
talvis, perquè hem estat dos 
anys sense fer absolutament 
res. Vaig demanar una ajuda 
per poder mantenir l'empresa 
oberta. Em van donar 600 eu-
ros al mes, però no va ser su-
ficient i vaig tancar l'empresa. 
Per sort, al novembre de l'any 
passat vaig tornar a omplir el 
calendari de feina i vaig pensar 
que si ho havia fet un cop, po-
dia tornar a fer-ho, i vaig tornar 
a posar l'empresa en marxa.
--Sembla que ens estem re-
cuperant ràpidament, no?
--Potser sí, però jo ho atri-
bueixo al fet que l'any que 

ve hi ha eleccions. Per això 
s'estan omplint calendaris tan 
ràpid, amb caps de setmana 
que tenim actuacions a dos 
llocs diferents. Tot s'està com 
dispersant molt més. Està tot 
molt atropellat.
--Creu que hem après algu-
na lliçó de la pandèmia, al-
guna cosa ha canviat?
--Sí, a pitjor. Si abans érem 
egoistes, ara ho som encara 
més. Ara es colla més als ar-
tistes. Fa uns dies, en un ca-
merino que ens van posar per 
una actuació en un lloc que 
no diré, estaven fent obres i 
havien tallat pladur, estava tot 
brut i ple de merda i no hi havia 
ni cadires. Els vam dir que allò 
no eren condicions, que allà 
havíem de deixar les nostres 
coses i objectes personals. Els 
vam demanar si tenien un altre 
espai. "Vosaltres qui us penseu 
que sou, els Rolling Stones?" 
va ser la seva resposta. Ens 
van posar unes cadires i vinga.

--Així doncs, tota aquella 
onada de solidaritat i suport 
mutu entre tots...
--Allò era tot una façana, un 
paripé per tenir-nos entretin-
guts i sortir a aplaudir a les 8 
del vespre.
--Quin és el secret per mun-
tar un bon concert?
--En aquest sector val molt 
l'empatia, conèixer molt bé 
d'on vens i ser conscients de 
quines són les carències. Jo, 
per exemple, quan porto grups 
com Sabor de Gràcia, Los Ma-
nolos o Love of lesbian, intento 
que a ells no els faltin aquelles 
coses que jo sé que són essen-
cials perquè estiguin còmodes. 
I estic parlant moltes vegades 
de coses supersenzills, des de 
posar en marxa l'aire condicio-
nat o tenir a punt sempre una 
ampolla d'aigua.
--També deu ser important 
conèixer els gustos de cada 
client, no?
--És molt important mantenir 

els clients. Si tens un ajunta-
ment que funciona, doncs t'hi 
has de deixar la pell. També cal 
anar amb compte i conèixer bé 
els grups o artistes que treba-
lles, eh, perquè n'hi ha que són 
més primmirats que altres.
--Vostè és instrumentista i 
també compon. Quants ins-
truments toca?
--Uns 10, absolutament tots 
d'oïda. Toco sobretot instru-
ments de vent, el trombó de 
vares, la tarota, la tenora, un 
tiple, gralles, flautes...
--Però sabrà llegir una par-
titura?
--No. Jo sé llegir una partitura, 
però necessitaria les meves 
hores.
--I doncs com s'ho fa per 
compondre?
--Quan tinc una idea al cap ho 
gravo tot, ho trec tot, i després 
vaig fent trossos i enganxant. i 
lligant el que més m'agrada.
--I també a donat classes. 
Com?
--Explicant la tècnica de l'ins-
trument. El que jo vaig trobar 
a faltar quan jo vaig començar 
a tocar. Sovint la canalla que 
es posa a estudiar música i ho 
deixa és perquè no ha tingut 
l'instrument a la mà. Un nano 
de 8 anys que vol aprendre a 
tocar el clarinet igual no es po-
sar a tocar-lo fins als 12 perquè 
primer va tota la teoria. Quan 
tu tens 8 anys i vols tocar un 
instrument, el que vols és que 
soni, encara que faci soroll. 
Que aprenguin a bufar primer, 
després ja farem altres coses.
--Quin tipus de música 
compon?
--Música tradicional. Tant amb 
la Torna com amb Jabardeus, 
els dos grups on toco, tinc 
temes meus. La Torna és un 
grup local, que va néixer l'any 
2000 aquí a PsiP , i Jabaer-
dues és un grup de Cantabria, 
també de l'any 2000, i amb el 
que tenim més projecció inter-
nacional. Hem fet Itàlia, Portu-
gal, Suïssa, Alamània... Amb 
Jabardeus portem editats ja 4 
discos.
--Li agradaria que el seu fill 
fos músic?
--Sí i no, sí si s'aclarís l'esce-
nari laboral del sector, allò que 
parlàvem abans... però tal com 
està la cosa ara...

PEP PUIG
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OPINIÓPU B L IC ITAT

MARIANO GARCÍALA VINYETA

Tenim tanques a Melilla i a Ceuta, en tenim entre 
les dues Corees, també entre Mèxic i els Estats 
Units, en tenim de marítimes al nord d'Austràlia, 
a Canàries i al Mediterrani Sud. N'hi ha de totes 
menes i maneres. També hi ha murs menys sag-
nants, però igualment infranquejables, en forma 
de lleis d'estrangeria, controls ferris de la immi-
gració i tarannàs socials racistes i discriminatoris 
ben apresos i acceptats.
 Contínuament ens expliquen, i així ens agra-
da creure-ho, que és aquí, al costat encoixinat 
del món, on rau l'ordre, la cultura, la riquesa i la 
civilització. A l'altra banda només hi ha caos, ig-
norància, pobresa i barbàrie. Així ha sigut sem-
pre i així ha de continuar. És fàcil, infantil i recon-
fortant aquesta visió. Els detalls de per què en 
part és cert, i quin preu té pels de l'altra banda 
no interessen gaire. No ens volem atabalar amb 
desgràcies i misèries.
 També allà, a l'altre costat, el relat generalment 
acceptat és aquest. Segles d'espoli, esclavatge i 
guerres pels recursos han minat l'autoestima de 
pobles mil·lenaris que han viscut, crescut i florit 
en llocs i en climes on nosaltres no hauríem durat 
ni dues generacions. Sistemes de vida, d'orga-
nització social, cultures de tradició antiquíssima 
són ara menyspreades i aniquilades per nosal-
tres i menystingudes i abandonades pels seus 
hereus.

 Que bé s'està en aquest costat de les tanques! 
No tothom. Hi estem bé els que hi hem nascut, 
tenim el color de pell encertat i s'adrecen a no-
saltres amb noms i cognoms  pronunciables  dins 
els murs.
 Perque és clar que si no compleixes aquests 
requisits, l'explotació, el menyspreu i l'exclusió es 
manté. Podríem dir que qui encara no ha saltat 
la tanca les pateix en origen i qui ja ho ha fet les 
pateix en destí. 
 La situació s'està tornant insostenible. Quan  
un 14% de la població mundial acumulem el 73% 
de la riquesa i no parem d'aixecar murs, ja en van 
1800 quilòmetres, o canviem d'estratègia o això 
rebenta. Arribat el punt on estem, qualsevol fac-
tor pot iniciar un efecte papallona que ho capgiri 
tot.  Faríem bé, encara que només fos per egois-
me, d'estar atents als canvis.
 Massa per ser agost. No passeu ànsia, que 
estem a l'estiu i el tomb no ens trobarà en xan-
cletes. Ja sabeu que la canícula ho paralitza tot. 
Desconnectem, que també ens cal. I en tornar 
ho trobarem tot exactament igual com ho vàrem 
deixar. Però d'aquí a deu anys, qui sap què ens 
trobarem. 
 Em proposo el mes vinent fer-vos-en un atrevit 
vaticini.

Silvestre Entredàlies

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

Massa per ser agost

FINESTRA OBERTA

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

AMPA en 
perill
L'Associació de Mares i Pares 
d'Alumnes (AMPA) de l'institut 
Ramon Casas i Carbó va fer 
públic un comunicat el mes 
passat on advertia que de no 
incorporar-se gent nova a la 
junta, l'associació hauria de 
deixar d'existir un cop acabat 
el curs 22-23.  El text infor-
mava que "fa ja 3 cursos que 
l'AMPA no ha tingut cap in-
corporació i cada vegada som 
menys famílies participant en 
l'associació perquè els nostres 
fills van acabant els seus estu-
dis i no hi ha refresc. La Junta 
de l'AMPA de l'Institut RAMON 
CASAS I CARBÓ, ara mateix 
és la mínima i podem dir que 
gairebé no hi ha vocals". El 
comunicat fa un repàs de 
les funcions que dur a terme 
l'associació i convida als pares, 
mares i tutors dels alumnes de 
tots els cursos a assistir a la 
propera assemblea que s'ha 
de celebrar a l'octubre. Si en 
aquella trobada no hi ha noves 
incorporacions la continuïtat de  
l'AMPA no està garantida.

LA CRIDA

FE D'ERRORS

En la notícia publicada en 
L'Informatiu de juliol que porta 
per títol La passarel·la de PsiP 

treu bona nota es diu que 
"problemes tècnics van impedir 

l'actuació musical del grup 
Pink Cats". Aquesta afirma-

ció no és correcta, ja que tal 
actuació sí que va tenir lloc, 
tot i que més tard de l'horari 

anunciat per l'organització. 
Des de L'Informatiu demanem 
disculpes a l'organització per 

aquest malentès.
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ES TRASPASSA
Botiga especialitzada

 en llenceria, 
corseteria i roba 

interior femenina i
masculina, en ple 
rendiment, amb 

clientela fi del i amb
 més de 40 anys

de trajectòria.

Palau-solità i Plegamans
C/Camí Reial, 162

Informació: 
660 256 318

Selmy
vesteix el teu interior

FU N DACIÓ  FOLCH  I  TOR R E S

Un nàufrag entre 'best-sellers'

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

El passat dijous 8 de juliol vam 
tenir el goig d’assistir a la seu de 
la Fundació Folch i Torres a la 

presentació de la reedició de la novel·la de 
Ramon Folch i Camarasa El nàufrag feliç. 
Blanca Pujals, directora de la col·lecció Pe-
tits Plaers, de l’editorial Vienna, ens va ex-
plicar com després d’editar la traducció de 
Ramon Folch i Camarasa de El blat tendre 
de Colette en aquesta mateixa col·lecció, 
va recordar l’existència d’una curta novel·la 
del traductor que podia encaixar-hi perfec-
tament.
 Malgrat ser una lectora habitual 
de Ramon Folch i Camarasa, no re-
cordava però el títol i va haver d’aju-
dar-la a retrobar-la el seu propi pare. 
Un cop rellegida, se’n va enamorar 
de tal forma que va córrer a contac-
tar amb l’autor per obtenir-ne els 
drets d’edició.
 I és que, segons explica Blanca 
Pujals, durant el procés de relec-
tura familiar es va produir l’estrany 
fenomen d’un devessall de llàgrimes 
tant aviat degut a la comicitat de les 
situacions descrites com a l’emoció 
del seu contingut.
 Malauradament però, el dos de 
gener de 2019 moria Ramon Folch i Cama-
rasa i van ser doncs els seus hereus qui van 
cedir aquests drets amb molt de gust. 
 Un cop reeditat El nàufrag feliç, l’acolli-
da del públic ha estat extraordinària. El títol 
porta quatre setmanes en la llista dels deu 
llibres més venuts, competint amb best-se-
llers de grans editorials i capacitats publici-
tàries molt superiors. 
 Resumidament hi  trobem la història d’un 
escriptor reconegut i pagat de sí mateix 
que viu sol en el confort egoista i estèril de 
la seva torre d’ivori, capficat en les batalle-
tes i enveges del món literari sense ni tan 
sols adonar-se de la buidor que l’aclapara 
fins que apareix una dona que ho canviarà 
tot. Una dona forta i alegre que farà retro-
bar al protagonista el seu propi jo oblidat i 

el gust per la senzillesa de la vida.
 A banda de la qualitat intrínseca de la no-
vel·la, Blanca Pujals atribueix aquest èxit al 
boca a orella del públic i a les ressenyes 
constants que se n’ha fet a les xarxes so-
cials per part  de bloggers i streamers es-
pecialitzats.
 A continuació, Lluís Folch, fill de Ramon 
Folch i Camarasa, va fer un exhaustiu repàs 
de l'obra i la vida del seu pare que ens va 
permetre situar El Nàufrag feliç en el seu 
context biogràfic i literari. Acompanyat de 
nombroses anècdotes familiars, el seu 
relat va posar de manifest la personalitat 

eminentment optimista de l’autor a qui els 
seus compromisos morals, patriòtics i artís-
tics mai no van alterar un profund sentit de 
l’humor i l'auto derisió.
 Dotat d’una intensa capacitat de treball 
que el va portar a escriure 23 novel·les i 26 
obres de teatre així com a traduir més de 
360 títols al català i al castellà, sense obli-
dar els 15 àlbums de la col·lecció de cò-
mics d'en Massagran ni els 117 Històries 
Possibles de la segona època de En Patu-
fet, Ramon Folch i Camarasa també va te-
nir temps per dedicar al nostre poble, fun-
dant una escola (La Marinada), impulsant 
la restauració del Castell de Plegamans, 
l’acabament de l’Església de Sant Genís i, 
per si tot això encara fos poc, la Fundació 
Folch i Torres. 

VISITES AL JARDÍ
Al juliol es van 

iniciar-se les 
visites guiades 

al jardí Folch de 
la torre Folch. 
Es tracte d’un 
recorregut pel 
jardí noucen-

tista que va 
projectar Josep 

Maria Folch i 
Torres i que 

l’Ajuntament 
ha recuperat, amenitzat per la lectura 
de fragments del llibre blau (dietari de 

JMa FiT) i del Bon dia pare (biografia del 
seu fill) que contextualitzen la visita. Al 

setembre es reprendran, vegeu dates a 
l’agenda cultural de l’Ajuntament.

NOU LLIBRE DE 
JOAQUIM FiT

L’estudiós i 
professor Santos 

M. Mateos Rusillo 
presentarà el seu 
bou llibre El noé 

del patrimoni 
artístic català – 
Joaquim Folch 
i Torres durant 

la guerra civil el 
proper 14 de setembre a les 18 hores 

a la Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi. Una nova mostra de 

la transcendència de l’obra de salva-
ment del patrimoni del més petit dels 

germans Folch i Torres.

CENTENARI DE LA 
CASA FOLCH

Ara farà 100 anys, 
el 1922 s’estrenava 

la casa Folch en 
la seva versió més 

senzilla, d’un sol 
pis i sense la Torre. 
Aquell any la família 

hi passarà el seu primer estiu. Per 
aquest motiu, la Fundació Folch i Torres 

està preparant una exposició i presen-
tarà una reedició actualitzada i ampliada 

del llibre sobre la casa Folch.

L'editorial Viena ha reeditat 
'El nàufrag feliç', de Ramon 
Folch i Camarasa. El títol 
ha estat varies setmanes en 
els primers llocs de la llista 

de llibres més venuts en ca-
talà. El 8 de juliol es va fer la 
presentació, amb l'editora 
Blanca Pujals com a convi-
dada.

LLUIS FOLCH I PONS
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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

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
VENDA D’HORTALISSES
Palau-solità 
i Plegamans

PREUS MOLT ECONÒMICS - 93 864 90 47

Botiga sostenible
Alimentació saludable

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

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

Tel. 661 73 89 93

RECENT INAUGURADA

Flors de
Bach

Salut i gaudeix de l’estiu!

Saps que és
 l'onicofàgia?

VADEMECUM LA CONSULTA

L'onicofàgia és una malaltia compulsiva 
que consisteix a mossegar-se les ungles 
que com a conseqüència provoca feri-
des tant en les mateixes ungles com en 
les pells i cutícules. Però no sols això, 
sinó que també porta conseqüències 
com el risc d'infeccions, lesions en les 
genives, malformació de les dents, aug-
ment de càries, deformació dels dits i 
fins i tot, problemes estomacals.
 Aquest trastorn estaria dins de l'es-
pectre obsessivocompulsiu i el seu ori-
gen és generalment de tipus psicològic, 
causat per l'ansietat, la baixa autoestima 
o la timidesa. Però també pot produir-se 

per imitació o per avo-
rriment. En qualsevol 
dels casos, mossegar 
les ungles proporciona 
un efecte calmant.
 Segons estudis, el 
30% dels nens entre 

els 5 i els 10 anys es mossega les ungles 
(tendeix a desaparèixer en la maduresa), 
i un 15% de la població adulta ho fa. Per 
a evitar aquesta qüestió i tractar de solu-
cionar-la, existeixen algunes indicacions, 
com ara deixar-se les ungles curtes; apli-
car cremes o esmalts d'ungles amb sa-
bor amarg; iniciar tècniques de relaxació 
per a alleujar l'estrès; evitar les begudes 
estimulants; mastegar xiclet; fer esport o 
activitats per distreure's.  En els casos 
més complexos, acudir a teràpia psi-
cològica.

El mes passat vam dedicar aquest espai a 
parlar sobre la protecció dels infants davant 
els efectes negatius de les altes temperatu-
res i vam explicar quines mesures hem de 
prendre quan anem amb ells a la piscina o 
a la platja. Aquest mes, des del CAP Palau, 
volem completar aquests consells perquè 
la població adulta també gaudeixi de l’estiu 
amb salut. 
 Hidrateu-vos amb aigua i beveu sovint, 
fins i tot sense tenir set. De manera oca-
sional podeu prendre sucs de fruita o gra-
nissats per completar la hidratació però no 
com a substitutius de l’aigua. No prengueu 
begudes alcohòliques perquè deshidraten. 
Vigileu també l’alimentació: eviteu els men-
jars molt calents i calòrics i ingeriu més ver-
dures, fruites i hortalisses. 
 Eviteu el sol directe amb una gorra o 
barret i utilitzeu roba lleugera (com el cotó) 
i de colors clars. Intenteu caminar per l’om-
bra i descanseu en espais frescos del carrer 
o en espais tancats que estiguin climatit-
zats. 
 Apliqueu-vos crema solar, també els 
dies ennuvolats, ja que les radiacions pas-
sen a través dels núvols. Utilitzeu un filtre 
solar adequat pel vostre tipus de pell i apli-
queu-lo 20 minuts abans de l’exposició al 
sol. 
 Reduïu l’activitat física les hores de 
més calor i eviteu sortir a l’exterior durant 
el migdia. Si feu exercici, opteu per les ac-
tivitats aquàtiques o aneu a parcs i boscos 
amb ombra.
 A casa, controleu la temperatura. 
Obriu les finestres a primera hora del matí 
i durant la nit per ventilar la casa i durant 
el dia baixeu les persianes on toca el sol 
directament. Estigueu a les estances més 

fresques i utilitzeu ventalls, ventiladors o ai-
res condicionats en la mesura del possible 
i de manera responsable (la temperatura de 
confort hauria de ser de 26 ºC).
 Estigueu pendent dels infants i de la 
gent gran. Oferiu-los aigua sovint ja que 
els infants tenen una menor capacitat d'ex-
pressar la set i les persones grans, de per-
cebre-la. Al cotxe, no els deixeu amb les 
finestres tancades. Si coneixeu gent gran 
que viu sola manteniu-vos-hi en contacte 
freqüent i mireu de visitar-los diàriament. 
Si prenen medicació, reviseu amb el seu 
equip de referència del CAP si aquesta pot 
influir en la termoregulació i si s’ha d’ajustar 
o canviar.
 Si teniu animals de companyia procu-
reu que no s’estiguin al sol, hidrateu-los i 
tampoc els deixeu al cotxe sols. 

Les plantes tenen la capacitat de ressaltar 
qualsevol espai de la nostra casa i, a més, 
compten amb propietats com la de purifi-
car l'aire, repel·lir als mosquits, oxigenar 
l'ambient, relaxar-nos i fer-nos sentir més 
còmodes, per la qual cosa ens ajuden a 
descansar. Parlem avui de plantes que pots 
incloure en la decoració de la teva habitació 
perquè t'ajudin a despertar millor.
 Lavanda. Per la seva aroma és molt re-
comanada per als qui senten ansietat. Tam-
bé serveix espanta els mosquits. Necessi-
tat llum solar directa i reg cada 2 dies.

Àloe Vera. A més de les seves propietats 
curatives, té la capacitat d'emetre oxigen a 
la nit, i és ideal per a refredar l'ambient. Vol 
llum moderada i reg abundant periòdic.
Gessamí. L'aroma dolça del gessamí t'aju-
darà a reduir els nivells d'ansietat, buidar la 
ment i, per tant, millora la qualitat del som-
ni. També és una planta analgèsica, antide-
pressiva i afrodisíaca. Necessita molta llum 
i regs regulars amb poca aigua.
Gardènia. L'aroma que desprèn és intens 
però agradable, i és efectiu per a agafar el 
son. Necessita molta llum, però no directa, 

i reg constant amb poca aigua.
Llengua de sogra. Purifica l'aire i refresca 
l'espai. Aconsegueix dormir plàcidament 
en les càlides nits d'estiu d'una forma be-
neficiosa per a la salut. Necessitat llum di-
recta i regar-la amb abundància amb poca 
freqüència.

5 plantes que t'ajudaran a tenir més energia
CONSELLS PER LA LLAR
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Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

PENAL
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

CIVIL
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

FAMÍLIA
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

MEDIACIÓ

HIPOTECARI
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

NOTÍCIE S

Un ple exprés
abans d'anar
de vacances

Amb les vacances a tocar, el ple 
de juliol es va liquidar d'allò més 
ràpid. En 35 minuts es van veu-
re tots els punts de l'ordre del 
dia, excepte l'últim el de precs 
i preguntes, que va necessitar 
mitja hora més. Així doncs, en 
una hora escassa l'alcalde va 
aixecar la sessió i els regidors i 
regidores es van desitjar bones 
vacances i cap a casa.
 Entre els punts més des-
tacats a debatre, tot i que de 
debat no n'hi va haver en cap 
punt, era l'aprovació del conve-
ni entre l'Ajuntament i la coope-
rativa Sostre Cívic pel projecte 
d'habitatge cooperatiu a Can 
Maiol. Però per qüestions buro-
cràtiques, el punt es va retirar a 
darrera hora.
 El que sí que va aprovar el 

ple de juliol va ser la modificació 
del POUM que ha de permetre 
el canvi d'usos de determinats 
locals comercials perquè es pu-
guin dedicar a habitatge social. 
La modificació passarà ara a 
la comissió de territori perquè 
l'aprovi definitivament o en faci 
les esmenes que consideri. En 
cas de no haver-hi cap esme-
na per part de la Generalitat, es 
podria tenir aquesta modifica-
ció operativa en un termini de 
sis mesos.
 Amb una mica de retard, es 
va donar el vistiplau al pla estra-
tègic de subvencions del 2022. 
El document recull les normes 
i les quantitats que el consisto-
ri dedica a ajudes públiques a 
diferents entitats i activitat so-
cials i culturals del poble. El pla 

hauria d'estar aprovat amb els 
pressupostos, però fins ara no 
s'ha pogut elaborar i aprovar.
 També van aprovar-se per 
unanimitat el pla antifrau per 
a la gestió de fons europeus i 
el protocol d'actuació contra 
violències masclistes en con-
textos d'oci.
 No va tenir la mateixa sort 

l'única moció del dia, presenta-
da per Ciutadans. Andrés Mar-
tínez va exhibir una font pirotèc-
nica, que segons ell, va causar 
el recent incendi a la zona del 
Castell, per demanar que es re-
guli l'ús de la pirotècnia a PsiP. 
El PSC va fer costat a la idea, 
però Governs i Primàries la van 
considerar innecessària.

El darrer ple de la temporada 22/23 va 
ser relaxat, com correspon a la darre-
ra reunió abans de vacances. Un ordre 
del dia amb tràmits burocràtics  i una 
única moció política. 

PsiP redueix un 12% els residus en 
els primers 6 mesos del porta a porta
L'Ajuntament de PsiP ha fet 
públiques les dades relatives al 
servei de recollida d'escombra-
ries porta a porta, implantat al 
desembre de l'any passat. En 
aquests 6 primers mesos, se-
gons aquestes xifres, el poble 
ha reduït el total de residus en 
un 12% respecte al primer se-
mestre del 2021; 3.496 tones 
enfront de 4.011 tones (515 to-
nes menys de residus).
 Pel que fa a la quantitat, 

durant el primer semestre del 
2022, s'ha aconseguit una re-
collida selectiva del 83,88% 
"brut" (residus recollits de forma 
selectiva respecte al total de 
residus recollits), la qual cosa 
representa un augment del 
5,92% respecte al valor de l'any 
2021.
 La qualitat de la discriminació 
del residu també ha millorat. 
L'índex de recollida "neta", sen-
se tenir en compte els "impro-

pis" o residus que no correspo-
nen a la fracció recollida, és del 
74,67% i representa un aug-
ment del 27,26% respecte al 
2021, quan va ser del 58,68%. 
És molt significatiu que el per-
centatge d'impropis dins de la 
fracció orgànica ha passat del 
16,32% el 2021 a només el 
7,04% el 2022. S'ha reduït la 
quantitat de residus impropis 
dins de la fracció orgànica en 
un 56,86%.

Rehabilitació pendent
El ple de juliol va aprovar desti-
nar 22.000 euros a condicionar 
la caseta de Protecció Civil, que 
des de fa uns anys està se-
miabandonada. Amb aquesta 
inversió es preveu dotar l'enti-
tat d'un espai amb els equipa-
ments necessaris per potenciar 
la seva activitat al poble.
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

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

www.caldesvitrall.es -               caldesvitrall

Cristalleria 

Fusteria d’alumini i PVC

Mosquiteres 

Persianes i motors

Tendals

Baranes de vidre

Mampares de bany

Reparacions i manteniments

DESCOBREIX EL QUE PODEM FER  PER LA TEVA LLAR

     Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

   FORD PUMA

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

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

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

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

Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

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

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

Col·legiat número: 1471

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

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

Col·legiada nº 34641 ICAB

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

Plegamans Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487
laiatc@icab.cat

NOTÍCIE S

Torna la FM sense restriccions

Dimarts 26 de juliol es va des-
vetllar la programació de la Fes-
ta Major de PsiP 2022. Com en 
un viatge al passat, el calendari 
de la festa ha recuperat tota la 
seva força i presenta cinc dies 
d'activitats per a tots els gustos  
i edats.  En la presentació es va 
destacar el caràcter participatiu 
del programa, ja que moltes de 
les activitats són proposades i 
organitzades per les nombro-
ses entitats i associacions del 
poble.
 En aquesta línia, per exem-
ple, destaca el concert estrella 
de la FM, el de Buhos (dilluns, 
20.00), que va ser escollit per 
votació popular entre quatre 
opcions. L'altre plat fort per la 
gent jove és l'actuació de Doc-
tor Prats (divendres, 24.00). En 
l'agenda musical no hi falta el 
concert del vespre i el ball de 
gala de l'Orquestra Marave-
lla, que un any més omplirà la 
plaça de Ca l'Estruch. I darre-
re seu, uns altres que repetiran 
seran els de Versión Imposible 
(dissabte, 24.00).
 La festa, que té un pressu-
post aproximat de 230.000 eu-
ros,  la inaugurarà oficialment la 
cantant Elena Gadel, el diven-
dres 26 a les 21.00. Gadel és 
l'encarregada de fer el pregó 
d'aquest any. Un dia abans, a 
la mateixa hora, els palauencs 
d'Eterna Resaca hauran fet 
l'antipregó.
 A l'espai de Barraques hi 
haurà 7 entitats, cadascuna 
amb la seva proposta de men-
jar i beure. L'espai estarà obert 

fins a les 5 de la matinada, amb 
música de dj un cop acabats els 
concerts. A majoria de les disc-
jòqueis que animaran aquesta 
FM seran dones. La matinada 
de dissabte a diumenge, Barra-
ques estirarà el seu horari fins 
a les 6 de la matinada, per co-
mençar des d'allà el recorregut 
de l'Empalmada. L'oferta musi-
cal de la FM es completa amb 
concerts de jazz, havaneres, i 
sardanes.
 Un altre dels espectacles 
estrella de la festa és el Corre-
foc, que enguany tindrà com a 
colla convidada els Diables de 
Caldes de Montbui. El foc prin-
cipal, òbviament, anirà a càrrec 
dels Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga. El correfoc gran 
es farà dissabte 27 a partir 
de les 22.15, partirà des de la 
plaça de la ViIa i transcorrerà 
pels carrers del centre de la 
vila. Diumenge, a les 22.00, es 
farà el correfoc infantil, amb un 
recorregut similar.
 Pels més petits, l'espai del 
Pati de l'Escola Folch serà 
l'eix de festa. Allà es du-
ran a terme la majoria 
de les activitats de 
caràcter infantil i 
familiar. Però serà 
a la plaça de Ca 
l'Estruch on 
s'obri i es 
tanqui la 
programa-
ció per als 
més petits. 
Dijous 26, a 
les 22.30, s'inau-

gurarà amb l'espectacle de 
circ Esencial, de la companyia 
Vaiven. I dilluns 29 es tancarà, 
a les 18.30, amb l'actuació de 
Soon Circus i el seu espectacle 
Gregaris.
 L'esport també tindrà el seu 
calendari, amb el torneig de 
pàdel a Can Falguera, disc golf, 
parkour, la tirada de bitlles ca-
talanes, el partit de futbol de 
FM, el torneig de bàsquet i, 
com a novetat, un torneig d'es-
cacs. Sense oblidar la gran cita 
esportiva de l'FM de Palau-so-
lità i Plegamans, la cursa Maria 
Víctor (diumenge, 09.00).
 Serà també 

n o v e t a t 
el tor-

neig medieval que l'entitat Pa-
lau Medieval disputarà el dis-
sabte, a les 12.00 al parc de 
Can Linares.
 Per tenir l'agenda al dia i fer 
un seguiment de totes les ac-
tivitats de forma ràpida i cò-
mode, l'Ajuntament disposa 
d'una aplicació per a mòbil on 
està indexat tot el programa. Es 
pot trobar buscant al cercador 
d'aplicacions les paraules FM 
PsiP.
 Exposicions, sopars i es-
morzars populars, trobades de 
col·leccionistes, jocs d'aigua, 
castellers, vermuts, gimcanes i 
cinema a la fresca arrodoneixen 
el que el regidor de Festes, Jordi 
Plaza, va definir com "la setma-
na màgica de Palau-solità i Ple-
gamans". Una setmana en què 
no hi faltarà la part de conscien-
ciació, amb la instal·lació de la 
Karpalila i la Karpassana. La 
primera per garantir i fomen-
tar una Festa Major lliure de 
violències masclistes i la se-

gona per donar consells sobre 
actituds perilloses com l'excés 
de consum d'alcohol o altres 
qüestions relacionades amb la 
salut.

Ja s'ha fet públic el programa de la Fes-
ta Major 2022 de PsiP. Després de tres 
anys amb restriccions, torna la festa al 
complet, amb activitat des del 25 fins al 
29 d'agost. Buhos i Doctor Prats són el 
plat fort musical per la gent més jove, 
tot i que no hi falten clàssics com La 
Maravella i Versión Imposible pels no 
tan joves. El pregó anirà a càrrec de la 
cantant Elena Gadel.
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A PER LA MILLA! Diumenge 3 de juliol, es va celebrar la novena edició de la Milla Urbana de Sant Pere, a la Sagrera. La prova palauenca acollia, per primer cop, un Campionat de Catalunya, en les categories de màster masculí i absolut 
masculí i femení. La Milla de Sant Pere va registrar 308 inscripcions, 128 d'elles d'atletes federats. Es van celebrar un total de 13 curses, des de prebenjamins fins al campionat absolut. En la màxima categoria femenina es va batre el rècord 
del circuit, amb una marca de 5'06" que va quedar en mans de dues atletes que van entrar al mateix tems, Laura Rodríguez i Douae Ouboukir. El millor temps en la final masculina el va fer Abdelhakim Hamid, amb 4'21" (a la foto, la sortida 
d'aquesta prova). L'organització va instal·lar per primer cop una grada en el lateral de la zona de sortida. La instal·lació, amb capacitat per unes 125 persones, va estar en tot moment plena de familiars i amics animant als corredors.

EL  P ÒS TER L' INFOR M ATI U
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El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat

&

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

Cuina oberta de 08.00 a 23.00
Menjar casolà 
Dilluns tancat

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

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

MENÚ DIARI
 DM A DV - 12,95 € 

MENÚ DE CAP DE SETMANA  

23,50 €

POP A LA BRASA - MARISCADA - PARRILLADA

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

LOCAL EN VENTA O ALQUILER
125 m2 + 70 m2 DE TERRAZA, IDEAL PARA BAR

Información  tel.- 93 864 98 71 

EN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, A 50 METROS DE LA MASIA DE CAN CORTÈS

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

SUPERFICIE: 140 m2     TERRAZA: 70 m2

Precio: 220.000 €   --  Tel.- 618 291 640

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

TERRAZA TRASERA (DELANTE DE UN PARQUE).  DOS BOMBAS DE FRIO/CALOR

ES LLOGA
EN PLE FUNCIONAMENT

Local renovat
i totalment adaptat

--
Negoci molt 

arrelat al barri

Interessats truqueu al  
669 830 587

Miquel Ángel Jimber Cantero és 
el nou sergent de la Policia Lo-
cal de PsiP. Jimber va ser ano-
menat en un acte protocol·lari al 
que van assistir l’alcalde, Oriol 
Lozano, la regidora de Segure-
tat Ciutadana, Eva Soler, l’ins-
pector Cap de la Policia Local, 
Xavier Virgili, i el també sergent, 
Ángel Gallego.
 Jimber fa 31 anys que treba-
lla a la Policia Local i ha accedit 
a la plaça de després de supe-

rar les oposicions realitzades de 
promoció interna. Amb el seu 
nomenament es reforça l'es-
tructura de comandament de la 
Policia Local formada per l'ins-
pector en cap, el sergent sots 
cap, el nou sergent i 5 caporals. 
La regidora Soler va destacar el 
caràcter de lideratge de Jimber 
i va valorar la feina que, des de 
fa anys, du a terme el nou ser-
gent en la Unitat de Mobilitat 
Segura.

L'escola bressol municipal El 
Sol ha obert una nova aula a 
conseqüència de l'alta deman-
da un cop tancat el període de 
preinscripció, que ha superat 
clarament l'oferta que hi havia 
inicialment. Amb aquesta deci-
sió, l'Ajuntament de Palau-so-
lità i Plegamans es compromet 
a escolaritzar tots els infants de 
la vila.
 El regidor d'Educació, Ignasi 
Fargas, ha dit que "l'objectiu 

és que totes les famílies tinguin 
igualtat d'oportunitats amb re-
lació a l'educació dels seus fills 
i filles i a la conciliació familiar i 
laboral". Amb aquesta decisió, 
les dues escoles bressols muni-
cipals de PsiP (El Sol i Patufet) 
tindran en funcionament durant 
el curs 2022-2023 un total de 
6 aules cadascuna. El Sol, que 
tindrà el curs vinent 3 aules, la 
nova classe tindrà ocupades 9 
places de les 10 disponibles.

Nou sergent a la Policia Local Més nens a l'escola bressol

Avança el projecte d'habitatge
cooperatiu per a joves a Can Maiol

L'Ajuntament ha signat un con-
veni amb la cooperativa Sostre 
Cívic per impulsar la promo-
ció d’un projecte d’allotjament 
cooperatiu a la vila a la masia 
de Can Maiol destinat a joves 
de fins a 35 anys. El conveni 
preveu la cessió gratuïta a Sos-
tre Cívic d’aquesta propietat 
municipal per proveir d’allotja-
ments destinats a residència 
pels i les joves de la població, 

i que aquests puguin accedir a 
un allotjament residencial digne, 
estable i assequible. El Govern 
justifica la gratituitat de la ces-
sió tenint en compte que Sostre 
Cívic és una entitat sense afany 
de lucre i d’iniciativa social.
 El primer encàrrec que marca 
el conveni de cessió és la rea-
lització d'un estudi de viabilitat, 
que haurà d'estar enllestit en els 
sis mesos vinents. Sostre Cívic 

treballarà per desenvolupar un 
projecte destinat principalment 
a joves (sense perjudici de tre-
ballar la possibilitat d'accés a 
altres col·lectius específics amb 
dificultats d'emancipació).
 La masia de Can Maiol té 
1.528 m² de superfície cons-
truïda. La idea inicial és que 
s'hi facin 7 o 8 habitatges de 
dues habitacions amb espais 
compartits, com ara despat-

L'Ajuntament sig-
na un conveni amb 
una entitat sense 
ànim de lucre per 
fer l'estudi de via-
bilitat, que haurà 
d'estar llest en sis 
mesos.

xos, sales de reunions o tallers 
de treball. Actualment, s'estan 
duent a terme els treballs de re-
habilitació de la masia, amb un 
cost 565.000 euros, una part 
dels quals (156.000) estan sub-
vencionats per la Generalitat de 
Catalunya.
 Per la regidora d'Habitatge, 
Patricia Freire, aquest projec-
te "és una aposta del govern 
municipal per l'habitatge públic 
de qualitat i assequible i també 
amb un projecte innovador en 
el nostre país. Sentim orgull de 
continuar contribuint a fomentar 
l'habitatge públic i no especu-
latiu". La regidora de Patrimoni, 
Eva Soler, per la seva banda, 
destaca el fet que alhora que 
es recupera un edifici d'interès 
patrimonial i arquitectònic es 
fa una aposta per la promoció 
d'allotjament assequible pel veï-
nat de Palau-solità i Plegamans.
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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

Vols aprendre anglès? 

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

MATRÍCULA OBERTA
CURS 22/23

AND HAVE A NICE HOLIDAYAVDA CATALUNYA, 189 - PSIP / 93 864 48 58 - 629 020 424 
 guber@gubercatalunyaserveis.com

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

El cinema de terror
omple el bosc de 
l'Hostal del Fum

La proposta de projectar cine-
ma de terror amb el bosc del 
parc de l'Hostal del Fum com a 
platea ha tingut una molt bona 
acceptació. El cicle Palau Tre-
mola ha portat durant tres dis-
sabtes de juliol, tres clàssics del 
gènere que es van projectar a 
partir de les 22.00 hores en ver-
sió original. Abans de cada pas-
si, Adam Torrus, organitzador 
del Fancon i expert en aquest ti-
pus de films, feia una breu expli-
cació de les circumstàncies que 

van rodejar el rodatge i l'estrena 
de cada títol.
 La primera nit, la de dissabte 
9, es va presentar La matança 
de Texas. Aquest clàssic del 
sang i fetge va reunir unes 150 
persones. Molts van venir amb 
les seves pròpies cadires o es 
van estirar a terra damunt to-
valloles o estores que van por-
tar de casa. La xifra de públic 
d'aquest primer passi és espe-
cialment significativa tenint en 
compte que a aquella mateixa 

hora es celebrava a Caldes la 
festa de l'Escaldarium.
 Dissabte 16 va ser el torn d'El 
projecte de la bruixa de Blair, 
que va doblar l'audiència del pri-
mer dia. Més de 300 persones 
van gaudir d'aquella nit de por 
al bosc del parc. Tot feia pre-
veure que el tancament del cicle 
reuniria més o menys el mateix 
públic o fins i tot més, com així 
va ser. El darrer títol, Hereditary, 
amb 47 premis internacionals i 
més de 100 nominacions va re-

unir abans de les 22.00 hores 
unes 300 persones, xifra que 
va anar creixent a mesura que 
s'aproximava l'hora del passi.
 En total, més de 800 perso-
nes han gaudit d'aquestes tres 
nits de terror a la fresca, mol-
tes d'elles vingudes de fora de 
PsiP, com es va poder compro-
var el darrer dissabte a pregun-
ta del presentador. És per això 
que l'Ajuntament ja ha anunciat 
que la proposta es repetirà l'any 
vinent amb nous títols.

L'èxit del cicle Palau Tremola, amb una 
audiència acumulada de més de 800 
persones, ha fet que l'Ajuntament anun-
ciï que l'any que ve tornarà a fer-se. 

Dos agents 
cívics per 
fomentar la 
bona
convivència
Palau-solità i Plegamans dis-
posa, des de finals de maig, 
de dos nous agents cívics que 
vetllaran pel bon compliment 
de les normes cíviques a casa 
nostra. Els agents han estat 
contractats pel Consell Co-
marcal del Vallès Occidental i la 
iniciativa s’emmarca en el pro-
grama Treball i Formació de la 
Generalitat. Les seves funcions 
són, principalment, les de do-
nar informació, sensibilitzar i 
promoure actituds cíviques per 
una bona convivència.

 En concret, les tasques que 
duran a terme són per reforçar 
la campanya informativa de ti-
nença responsable d’animals 
de companyia que va iniciar 
l’any passat l’Ajuntament a tra-
vés de les xarxes socials sobre 
qüestions com ara la recollida 
d’excrements; dur els animals 
de companyia lligats a les vies i 
espais públics; dur amb morrió 
els considerats perillosos; i evi-
tar la presència de gossos en 
zones enjardinades i en parcs 
infantils.

 A més, també faran tasques 
relacionades amb plagues, 
com, per exemple, la campan-
ya de mosquit tigre els mesos 
d’estiu; o també sobre aus ur-
banes i qüestions com informar 
a la ciutadania sobre la prohibi-
ció d’alimentar coloms a la via 
pública, entre d’altres.
 També realitzaran inspec-
cions de bosses d'escombra-
ries abandonades i tasques 
informatives i de seguiment per 
advertir del compliment correc-
te del porta a porta.

El tradicional 
dinar contra el 
càncer reuneix 
193 persones
193 persones van participar en 
el tradicional dinar solidari per 
recaptar fons per la lluita contra 
el càncer, organitzat per l'Asso-
ciació Contra el Càncer de PsiP. 
L'àpat es va fer el diumenge 3 
de juliol a la pista coberta. Per 
amenitzar la vetllada hi va haver 
actuacions de Ball en línia, de 
l'Associació de Country de Can 
Falguera, sardanes a càrrec de 
l'Agrupació Sardanista de PsiP 
i també una demostració de la 
colla de Ball de Gitanes. L'orga-
nització va servir 193 coberts.
 En acabar el dinar es va a 
dur a terme la tradicional rifa de 
regals. Entre tot plegat es van 
recollir 840 € que els organitza-
dors ja han ingressat al compte 
de l'AECC.
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El Fancon vol fer-se gran

El Fancon tornarà a omplir Pa-
lau-solità i Plegamans de gent 
disfressada de superheroi, ba-
talles de trols, zombis, jocs de 
rol i tota l'escenografia que mou 
el sector de l'oci alternatiu. Serà 
el cap de setmana del 2 al 4 de 
setembre, i la fira ocuparà tot 
un seguit d'espais municipals 
(els pavellons esportius i els 
pàrquings adjacents, el castell, 
el parc de l'hostal del fum, la 
Torre Folch, el teatre de la vila, 
la sala polivalent i l'Escorxador) 
a més de la sala d'actes de l'es-
cola Marinada.
 Aquest mes passat es va re-
novar el conveni que anualment 
signen Ajuntament i Fancon per 
permetre la celebració del fes-

tival. Enguany el consistori ha 
passat de 10.000 a 15.000 la 
quantia de la subvenció, tot i 
que amb l'augment l'organitza-
ció assumirà algunes funcions 
que en edicions anteriors ana-
ven a càrrec del consistori. El 
cost total de la fira està al vol-
tant dels 20.000 euros, segons 
va explicar Adam Torrus, un 
dels seus responsables.
 Torrus va explicar que el Fan-
con d'enguany recupera la seva 
màxima expressió, tan pel que 
fa a espais com a contingut, 
amb la intenció que aquest for-
mat sigui així cada any. Tornen 
els espais per videojocs, els 
espectacles massius, sense 
restriccions d'aforament i les 

recracions històriques. També 
torna la Zombiwalk i no hi faltarà 
l'espai dedicat al fenomen dels 
pòdcast, una de les novetats de 
la darrera edició i que va tenir 
gran acceptació.
 Torrus també va destacar 
la importància dels voluntaris, 
sense els quals no es podria 
fer el Fancon. L'equip orga-
nitzador encara té oberta la 
finestreta per apuntar-se. Si hi 
esteu interessats contacteu a 
fanconbcn@gmail.com.
 La 9 edició espera batre el 
rècord d'assistents, superar la 
xifra de 10.000 visitants i con-
vertir-se en la fira de referència 
de l'oci alternatiu del país, sem-
pre amb PsiP com a seu.

Del 2 al 4 de se-
tembre, PsiP aco-
llirà la 9 edició del 
Fancon, el festival 
de l'oci alternatiu. 
Superada la pan-
dèmia, aquest cer-
tamen recupera 
tota la seva oferta 
i es vol refermar 
com a referència 
del sector.

El concert d'estiu de la coral 
La Unió va ser especial aquest 
any, pel fet d'emmarcar-se dins 
la celebració del centenari del 
grup. És per això que no hi po-
dia faltar la sorpresa. El recital, 
fet el diumenge 3 de juliol als 
jardins de Can Cortés, va supo-
sar l'estrena de l'havanera Pre-
gunta-li al mar, composta pel 
palauenc Lluís González.
 La peça del compositor pa-
lauenc va tancar el repertori de 
La Unió, que va atacar estils 
tan diversos com la cançó po-
pular catalana, música italiana, 

un tema tradicional alemany, 
un clàssic de Louis Amstrong o 
fins i tot un ritme africà. Tal com 
va apuntar el director, Andreu 
Brunat, es tractava d'un repàs 
de tota la música que ha ali-
mentat l'esperit de la coral du-
rant aquests cent anys.
 El grup convidat A Little Note 
va posar el toc modern amb la 
versió vocal de temes clàssics 
contemporanis cantats gairebé 
a capela. Les dues formacions 
van tancar el vespre cantant 
conjuntament What a wonderful 
world. 

Centenari amb estrena

L’Ajuntament ha convocat un 
concurs de projectes pel dis-
seny del complex de la piscina 
municipal que es durà a ter-
me en dues fases.  Primer se 
seleccionaran cinc despatxos 
d’arquitectes, valorant  la seva 
experiència en altres obres, així 
com la seva  capacitat de dis-
seny i l’experiència en edificis 
energèticament eficients.
 A la segona fase, els cinc 
equips escollits, hauran de pre-
sentar una proposta arquitec-
tònica del nou complex espor-
tiu,  aportant uns panells amb 
planta, alçats representatius, 
renders o fotografies realistes. 
Hauran de presentar també el 
pressupost en capítols;  una 
memòria de la proposta ar-
quitectònica amb les mesures 
d’eficiències energètica.
 A l’equip guanyador del con-
curs se li podrà contractar la 
redacció de l’avantprojecte i 
del projecte executiu del com-
plex esportiu amb piscina co-
berta mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, amb 
un termini de 9 mesos per re-
dactar el document: 3 mesos 
per l’avantprojecte i 6 mesos 
per l’executiu, per un cost de 
330.638,50 €.

L’Ajuntament 
convoca un
concurs d’idees 
per la piscina

REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE JUNTS PER PSIP I 
DE JUNTS PER CATALUNYA PEL POLÍGON DE LLEVANT
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Fidel a la seva cita amb la Festa 
Major, l'ACB Palau ha presentat 
un any més el seu torneig de 
3x3 de bàsquet. La cita serà 
el dissabte 27 d'agost al pave-
lló Maria Víctor, a partir de les 
9 del matí. Amb aquesta seran 
ja 28 edicions d'aquest torneig, 
una de les cites esportives més 
consolidades del calendari pa-
lauenc.
 En l'edició de 2021, el torneig 
va reunir 20 equips, però el rè-
cord el té la temporada prèvia 
a la pandèmia, amb 29 equips 
participants. Ara que ha tornat 
la normalitat, l'ACB Palau vol 
batre aquest rècord.

El 3x3 de l'ACB 
Palau arriba a 
la XXVIII edició

E SP OR T S E SP OR T S

El lluitador palauenc Liam Ar-
jona s'ha proclamat campió 
d'Espanya d'arts marcials mix-
tes (MMA en les seves sigles en 
anglès). Arjona va aconseguir 
el títol el dissabte 25 de juny  
a Madrid, en l'esdeveniment 
organitzat per la Federació Es-
panyola de Lluita juntament 
amb la promotora de WOW FC.
 El palauenc va protagonitzar 
un dels combats més esperats 
de la jornada. Es va enfrontar a 

la final amb el representant de 
la federació andalusa Vincenzo 
Bussolotti, d'origen veneçolà. 
Arjona va ser superior en els 
cops i va evitar en tot moment 
que el rival el portés a lluitar so-
bre el tatami, on tenia menys 
opcions. Al final Arjona va acon-
seguir el títol de campió nacio-
nal en imposar-se per punts. 
El públic va seguir el combat 
amb força entusiasme, cridant 
i dempeus durant deu minuts.

El CFS Palau va rebre a mit-
jans de juliol la bona notícia de 
què el seu equip infantil pujava 
a Primera Divisió. Tot i quedar 
tercers de la taula la passada 
temporada, els nois entrenats 
per Carlos Sánchez Álvarez i 
el seu fill Carlos, s'han bene-
ficiat de la renúncia d'un dels 
equips ascendits. El CFS Palau 
va apostar molt per aquesta ca-
tegoria, reforçant molt l'equip 
amb l'objectiu de l'ascens, però 

una mala ratxa a final de tem-
porada no els va permetre l'as-
cens directe. Ara, amb la nova 
categoria a la butxaca, el seu 
propòsit és situar-se a la part 
alta de la classificació.
 El CFS Palau és notícia també 
pel fet que la temporada vinent 
tornarà a tenir equips femenins. 
Després de fer vàries xerrades 
al CEIP Palau i a la Marinada, el 
club ha aconseguit reunir noies 
per crear un equip.

Liam Arjona, campió 
d’Espanya de MMA

El 20 d'agost és la data límit per 
inscriure's, via internet a la cur-
sa o a la caminada Maria Víctor 
que se celebrarà el diumenge 
28 d'agost dins el programa 
d'activitats de la Festa Major de 
PsiP. El preu de la inscripció per 
la cursa, que aquest any arri-
ba a la seva 41 edició, és de 5 
euros per als més grans de 10 
anys (gratuïta per als menors de 
5 a 10 anys). El recorregut serà 
de 6,9 quilòmetres, i se sortirà a 
les 9 del bosc de Can Pavana.
 Del mateix punt sortirà poc 
després la caminada popular, 
que enguany celebra la 12a 
edició. Les inscripcions estan 
també obertes a la web de 
l'ajuntament fins al 20 d'agost. 
Les inscripcions presencials (si 
no s'esgoten les 1.300 places 
per internet) seran del 23 al 25 
d'agost al pavelló Maria Víctor 
de 10 a 13 hores i de 17 a 20 
hores. La recollida del dorsal 
i les samarretes es farà al pa-
velló Maria Víctor del 23 al 25 
d'agost de 10 a 13 hores i de 
17 a 20 hores, o al mateix dia 
de la cursa de 7:45 a 8:30 ho-
res. Tots els participants rebran 
una ampolla d'aigua i un tiquet 
per l'entrepà de botifarra.

En marxa les 
inscripcions per 
la Maria Víctor

L'infantil del CFS Palau 
puja a primera divisió

EL FC Palau celebra la 16a 
edició de les 24 hores

Primer podi internacional 
del grup  Xou Palau

32 equips, set d'ells de nois i 
noies de Palau-solità i Plega-
mans, van participar en la 16a 
edició de les 24 Hores de Fut-
bol 7 organitzades pel FC Pa-
lau. La convocatòria d'enguany 
es va celebrar el cap de setma-
na del 2 i 3 de juliol i va comp-
tar amb inscripcions d'equips 
de procedents de Barcelona, 
Caldes, Cerdanyola, Castellbis-
bal, Tarragona, Mollet, Llerona, 
El Prat i Sabadell. Unes 2.500 
persones, entre dissabte i diu-
menge, van passar per l'estadi 
municipal Francesc Serracanta 

per presenciar els partits.
 El torneig es va disputar amb 
les següents categories: cadet, 
infantil, aleví, benjamí i preben-
jamí. Els equips estaven for-
mats per grups d'amics o veïns 
equips que juguen habitualment 
a futbol sense estar inscrits en 
cap competició.
 Dissabte es van realitzar les 
lliguetes que van enfrontar els 
diferents equips de cada cate-
goria entre si. Diumenge es van 
disputar les fases finals entre els 
primers classificats de cada ca-
tegoria.

Era el primer cop que sortien 
a competir fora de territori es-
panyol i la cosa no podia anar 
millor. Les noies del Xou Palau, 
el grup de patinatge artístic del 
PAP Palau van quedar segones 
en la 16a edició del Skate Team 
Trophy que organitza la localitat 
italiana de Riccione. La cita, que 
és dins el calendari oficial de la 
federació italiana i del World 
Skate Europe, va tenir lloc el 2 
i el 3 de juliol. Tot i que la ma-
joria d'equips participants eren 
italians, en la competició també 
hi havia formacions d'Espanya i 
altres països europeus.
 Les palauenques van compe-
tir en la categoria de grups xou 

petits i van aconseguir pujar al 
segon calaix del podi. Per da-
vant seu van quedar les patina-
dores del Acc.Pattinaggio, de 
Treviso, i per darrere les repre-
sentants del Pattinaggio Esten-
si, de Ferrara.
 Xou Palau està integrat per 
12 patinadores, la majoria de 
Palau-solità i Plegamans, però 
també n'hi ha de localitats veï-
nes. El seu entrenador és Car-
les Gaset, i a Itàlia i van anar 
amb la coreografia ideada per 
Juliana Giovanardi. Durant tota 
la temporada el grup també ha 
comptat amb el suport d'Oriol 
Terradas i Núria Preses durant 
els entrenaments.
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8 hores nedant
EL REPTE SUPERAT D'ESTER CALLEJA

Amb dos anys ja feia cursets de natació, 
així que això de tenir el cos en remull no 
li ve de nou. L'Ester Calleja surt a nedar 
com qui surt a passejar. Fa uns anys, la 
piscina se li va quedar petita i ara s'es-

tà especialitzant en travesses en aigües 
obertes. El 18 de juny va afrontar, i supe-
rar, la Batalla de Rande, un trajecte de 
27 quilòmetres a la ria de Vigo. Va estar 
8 hores i 26 minuts nedant sense parar.

Dissabte, 18 de juny, 9 del matí, 
platja de les Illes Cies, davant de 
la ria de Vigo. La palauenca Es-

ter Calleja (Barcelona, 19/03/1993) es mira 
el mar que té davant. Està a punt d'afrontar 
la Batalla de Rande, una travessa de nata-
ció de 27 quilòmetres en aigües obertes, 
la distància més llarga que ha afrontat mai 
fins ara.
 "En aquells moments estic atacada, molt 
nerviosa. D'una banda, penso: m'hau-
ré passat? Però per l'altra tinc ganes que 
donin ja la sortida per començar a nedar. 
Abans de sortir, a peu de platja, ens fan un 
resum de com funciona la prova, els avi-
tuallaments, les normes i sobretot ens insis-
teixen que tinguem cap, que si convé s'ha 
de saber parar, que si no ens veiem amb 
forces, ho deixem." La part mental s'en-
trena a força de passar hores en el mar, 
nedant. "Hi ha dies que dius 'avui no vull 
nedar, però nades', 'avui no vull anar a la 
piscina a fer 4.000 metres, però hi vas i els 
fas' i quan has acabat tens una sensació 
d'orgull que recompensa".
 I és que afrontar un repte així no és 
només qüestió de múscul. Passar més de 
8 hores nedant sense parar requereix un 
esforç mental a l'alçada de l'esforç físic. 
Concentració o abstracció, què és el que 
passa pel cap durant tot aquest temps? 
Qualsevol tema val per distreure la ment 
de tot el que queda per davant. "Estic 
estudiant alemany, així que a estones em 
posava a comptar en alemany: eins, zwei, 
drei, vier, fünf... m'equivocava i tornava a 
començar. També vaig passar molta estona 
calculant una distància. Ens havien dit que 
el pas per un far de color vermell marcava el 
45% del recorregut. Em vaig proposar cal-
cular quan em faltava per arribar quan pas-
ses per allà... no ho vaig aconseguir". Tam-
bé hi ha moments per pensar en la gent, en 

la família, en la parella, en els amics... "Vam 
sortir amb el cel molt tapat i amb l'ambient 
bastant fred, però quan portàvem un parell 
o tres d'hores es va obrir el cel i va sortir el 
sol. Vaig pensar en la meva mare, que ja 
no hi és: "mira, ens està ajudant des d'allà 
dalt". I a continuar nedant!!!
 Va començar a nedar als 2 anys, a Ri-
pollet, on vivia llavors. És un esport molt 
complet i als seus pares els va semblar una 
bona opció per la petita Ester. Anar a la pis-
cina formava part de la seva rutina setma-
nal. Un dia, quan tenia 17 anys, una amiga 
que feia triatló la va animar perquè l'acom-
panyes a nadar fora de la piscina. "Jo com-
petia en proves de piscina, però no havia 
nadat mai distàncies llargues en aigües 
obertes. L'experiència em va agradar, però 
no tenia un grup amb qui practicar-ho fins 
que el 2018 em vaig apuntar al CN Caldes. 

Allà vaig trobar més gent que feia aigües 
obertes".
 L'Ester va afrontar la Batalla de Rande 
juntament amb la Natalia Pocull i el Juan 
Fernàndez, dos calderins que han compar-
tit amb ella hores i hores d'entrenament al 
mar. El juliol del 2019 la primera de 5.000 
metres, al setembre d'aquell any en vaig 
fer 7.000. El 2020 va fer 20 quilòmetres de 
la travessa Swim Maresme, entre Malgrat 
i Arenys de Mar. Allà va invertir 7 hores i 
quart en fer el recorregut. Però això era el 
Mediterrani i l'Ester nadava sempre amb 
neoprè.
 Per preparar la Batalla de Rande havia fet 
sessions d'entrenament de fins a 16 quilò-
metres, unes cinc hores. "Mentre estàs en-
trenant t'imagines el dia de la cursa a l'arri-
bada, visualitzes que ho aconsegueixes. I 
això és bo, però també cal mentalitzar-se 
pel contrari, cal tenir clar que potser no ho 
aconseguiràs". A Vigo, cap al quilòmetre 
20, l'Ester va començar a mirar el rellotge 
de forma obsessiva. Cada pocs metres 
controlava el que havia avançat. De sobte 
es va parar en sec. "Estàs bé Ester?, que 
et passa?" Els seus companys de travessa 
la van tranquil·litzar, la van animar i li van 
imposar un ritme més tranquil.
 Els nedadors passen 7 controls d'avi-
tuallament. Els primers són els que es van 
fer més llargs, són als quatre quilòmetres. 
Quan arriben a l'avituallament els fan cantar 
el seu número de dorsal. És una manera 
de constatar que no estan patint hipotèr-
mia, perquè els problemes de parla són un 
primer símptoma. La temperatura de l'ai-
gua, que estava a 17 graus, els corrents i la 
força del vent són els factors de més risc a 
què es va enfrontar l'Ester en aquesta pro-
va. En aigües fredes les meduses no són 
tan comuns com a casa nostra, tot i que les 
que hi ha solen ser bastant perilloses. En 
els avituallaments està prohibit recolzar-se 
en la barca. "Només et deixen agafar a la 

PEP PUIG

corda si hi ha mala mar i l'embarcació os-
cil·la molt. Demanes el que vols, un plàtan, 
una taronja, una barreta o un gel energè-
tic, xocolata calenta, o fins i tot cafè. T'ho 
prens allà enmig de les onades i a continuar 
nedant".
 Només fa un any que neda sense neo-
prè, però va decidir participar a Rande sen-
se vestit. "En aigües obertes hi ha molts 
factors que poden fer la prova més o men-
ys fàcil. L'any passat vaig fer una travessa 
molt dura, al pantà de Camarasa. Eren 15 
quilòmetres, i al quilòmetre i mig jo ja no po-

dia més. Encara que sembli estrany, nedar 
en el pantà costa molt més que fer-ho en 
el mar, flotes menys, costa més avançar". 
Però al final, la força de voluntat i la il·lusió 
per aconseguir el repte s'imposen i fins ara 
l'Ester no ha deixat mai cap prova a mitges.
 Arriba al final de la Batalla de Rande, des-
prés de 8 hores i 26 minuts nedant. "Quan 
toques de peus a terra és una sensació es-
tranya. Hi ha gent de l'organització que ens 
ajuda a sortir de l'aigua, perquè és fàcil que 
caiguem. Fa 8 hores que tenim el cos en 
posició horitzontal i els músculs no respo-

nen com normalment". "Surts, t'abraces a 
la família, a la parella, que t'estan esperant. 
En aquell moment no et fa mal res, però 
l'endemà, és com si t'haguessin donat una 
pallissa, et fan mal tots els músculs". Quan 
arriben a la meta el cos i el rostre dels ne-
dadors reflecteixen l'esforç. Però la passió 
per nedar és més forta que dolor. Dos dies 
després ja va tornar a la piscina a nedar du-
rant una hora, i el cap de setmana següent 
ja tornava a fer braçades entre les onades 
del Mediterrani. L'Ester ja pensa en nous 
reptes.



28 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Agost  2022 Agost 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 29

PU B L IC ITATPU B L IC ITAT

DIMECRES  24
11h | Pavelló Municipal d’Esports Maria Victor (S. B)
Torneig 12h futsal
21.00h | Plaça de la Vila
Cinema de Festa Major: Canta 2

DIJOUS  25
17.30h | Exterior Espai Jove l’Escorxador
Gimcana XL
20.30h | Plaça de la Vila
Sopar de duro
21h | Plaça de la Vila
Antipregó
23h | Plaça de la Vila
Concert amb l’Orquestra Odisea
00h | Espai Barraques El Corral
Concert amb Santa Salut
A continuació | Espai Barraques El Corral
Dj Mireia DG

DIVENDRES  26

11h | Espai Jove l’Escorxador
Frikimajor
12h | Plaça de la Vila
Ball a l’aigua amb Escuma! Cia. 
L’Ou Ferrat
17.30h | Exterior Espai Jove Escorxador
Gimcana XXS
18.30h | Plaça de la Vila
Concert de sardanes a càrrec 
de la cobla Ciutat de Girona
19h | Torre Folch
Inauguració de l’exposició de las 38a 
edició del concurs de fotografi a de Festa 
Major i lliurament de premis
21h | Plaça de la Vila
Tret de sortida de la Festa major amb el 
Pregó a càrrec d’Elena Gadel
22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Inauguració de la programació de El Pati
00h | Espai Barraques El Corral 
Concert de Doctor Prats
A continuació | Espai Barraques El Corral 
DJ Mamayé

DISSABTE 27
07.30h | itinerant 
Matinades
09h | Sala Polivalent 
Marató de donació de sang 
de Palau-solità i Plegamans
09h | Pavelló municipal d’esports Maria Victor
28è Torneig 3x3 de Bàsquet
09.30h | Parc de l’Hostal del Fum
Discgolf
10h | Jardins de la Masia de Can Cortès
IX Trobada de plaques de cava

10h | Instal·lació Esportiva Municipal 
de Can Falguera
Tirada Popular de Bitlles Catalanes
11h | Carrer de Can Cortès
Tobogan d’aigua
12h | Parc de Can Linares
Torneig medieval
13h | Jardins de la Masia de Can Cortès
Concert Vermut amb Canya d’Or
17h | Mas Pla
Colorain
18h | Pista de Calistènia 
Exhibició Parkour
17h | Pistes Can Falguera
Torneig Americà de Pàdel per a joves 
de 12 a 18 anys
18h | Plaça de la Vila
Tarda castellera amb els Castellers de 
Caldes, els Capgrossos de Mataró i els 
Minyons de Terrassa
Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada Popular
18h | El Pati
Circ a les Golfes a càrrec de la Cia. Los 
Herrerita
18h | El Pati
JugaPetits a càrrec de la Cia. Activĳ oc
18.30h | 19.30h | 20.30h | El Pati
The Flamingos a càrrec de la Cia. Los 
Herrerita
19h | Pista Semicoberta 
Marató de Country de Festa Major
20h | Plaça de ca l’Estruch 
Concert de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Maravella
22h | Pista Semicoberta 
A compàs per Festa Major
21.30h | Plaça de la Vila
Festa Major amb foc: tabalada, versots, 
ball de l’Abraxas i correfoc gran. Amb 
la colla convidada de Ball de Diables de 
Caldes de Montbui
23h | Plaça de la Vila
Nit d’stand-up comedy amb: Txabi 
Franquesa, Charlie Pee i Víctor Parrado
00.30h | Plaça de ca l’Estruch 
Ball de Gala amb l’Orquestra Maravella
00h | Espai Barraques El Corral
Concert amb Versión Imposible
A continuació | Espai Barraques El Corral
Dj Enka
A continuació | Espai Barraques El Corral
Dj Hita de Pawla i Dj Àlex Argemí

DIUMENGE 28
06h | Itinerant des de Espai Barraques fi ns 
Parc de Can Linares
9a Empalmada
09h | Bosc de Can Pavana
Caminada Popular Maria Víctor
09.30h | Bosc de Can Pavana
41a Cursa Popular Maria Víctor
09h | Pistes Municipals de Petanca de Can Falguera
Campionat Obert de Petanca

09h | Instal·lació Esportiva Municipal de Can 
Falguera
Torneig de Pàdel de Festa Major 
10h | Plaça de Ca l’Estruch
Torneig d’escacs
10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar popular
10.30h | Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs tradicionals 
11h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau, dia de portes obertes
11h | Bosc de Can Pavana
Ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Ciutat de Terrassa
18h | El Pati
JugaCirc a càrrec de la Cia. Activĳ oc
18.00h | El Pati
LudoBaby a càrrec de la Cia. Activĳ oc
18.30h | 19.30h | 20.30h | El Pati
L’Home Roda a càrrec de la Cia. Karoli
19h | Camp de Fútbol Municipal Francesc 
Serracanta
Partit de futbol de Festa Major
20h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres Amb Barca de 
Mitjana i Escamarlans de Palau
21h | Espai Barraques El Corral
Actuació de Candombe Bantú. Cultura, 
ritme i dansa uruguaiana
21.30h | Plaça de l’11 de Setembre
Correfoc infantil, espectacle de cario-
ques, Ball dels Pollets
00h | Espai Barraques El Corral
Concert de Tapeo Sound System
Durant el concert | Espai Barraques El Corral
Festa del confeti
A continuació | Espai Barraques El Corral
DJ Trapella

DILLUNS

10h | Espai de Petanca de la Masia de Can Cortès
Torneig de petanca
10.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Festa de l’Aigua
13h | Pavelló Municipal d’Esports Maria Victor
Dinar i Ball de la Gent Gran
18.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Cloenda “El Pati” amb Gregaris a 
càrrec de la companyia Soon Circus 
Company
20h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb Gili-Romaní Hot 
Jazz Cats
20h | Espai Barraques El Corral
Buhos, en concert familiar
22h | Espai Barraques El Corral
Piromusical
23h | Espai Barraques El Corral
Concert de Miquel 
del Roig
A continuació | Espai Barraques El Corral
Música enllaunada
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amb l’APP!!!
Tota la programació,  del 25 al 29 d’agost,  
al teu dispositiu mòbil  amb l’aplicació FMPSIP.

La trobaràs a les botigues  
Apple Store i Google Play  
a partir del 20 d’agost.

La trobaràs a les botigues  
Apple Store i Google Play  

Del 25 al 29 d’agost
de 2022

#fmpsip
Palau-solità i Plegamans
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Forn de pa Turón, de Palau-solità i Plegamans

necessita dependentes
Interessades contactar amb el telèfon

938 646 528

     APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

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

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

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

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

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

EL  D I R EC TOR I 

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

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

112
938 649 696

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

938  643 789
938 645 663

Telèfons d'interès

Les xarxes oficials de PsiP

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

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

674 74 06 00

Notificar 
incidències 

a la via pública

al Whatsapp

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

Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip

Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans

CINEMA A LA FRESCA
CANTA 2
Dimecres, 24. 21.00 h. Plaça 
de la Vila. Com a prèvia de la 
Festa Major, el cinema a la fres-
ca presenta la cinta d'animació 
Canta 2, per a tots els públics.

EXPOSICIÓ
CONCURS DE FM 

De divendres, 26, a diven-
dres, 9 de setembre, Torre 

Folch. Es mostraran totes 
les imatges participants en el 

concurs de fotografia de Festa 
Major

ESPORTS
TORNEIG 12H FUTSAL
Dimecres 24, 11.00. Pa-
vellò Maria Víctor. 12 ho-
res de futbol sala per suar 
la samarreta abans que 
comenci la Festa Major.

SARDANES AL CASTELL 
amb LA COBLA JOVE-
NÍVOLA DE SABADELL. 
Dijous, 18, a les 21.00.  
L'Agrupació Sardanista de 
Palau-solità i Plegamans 
porta les sardanes a la 
fresca sota les muralles del 
castell de Plegamans.
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes d’interior i exterior | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

611 42 16 19

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+
FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

93 522 22 55
Vols que t’informem?

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

EXPERTOS EN TODA 
CLASE DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATERIALES
ARTÍNEZM

JUNIO-JULIO
OFERTA EN MATERIALES 

DE JARDINERÍA

Especialistes 
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

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

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

@dentalcenterpalau                    /dentalcenterpalau

Primera
visitaGRATUÏTA


