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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
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El Guirigall ho peta!El Guirigall ho peta!
FOTO: AJUNTAMENT DE PSIP
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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

Petards i tradició

EDITORIAL

D'uns anys ençà, els dies previs a la re-
vetlla de Sant Joan es recupera el mateix 
debat: s'han de prohibir els petards per-
que molesten als gossos i a algunes per-
sones? Val a dir que aquest és un dilema 
relativament modern, fruit de la capacitat 
de les noves tecnologies per magnificar 
qualsevol queixa i convertir-la en qüestió 
d'estat. O és que no patien els animals fa 
50 anys? 
 És clar que alguna cosa ha canviat tam-
bé en el món de la pirotècnia. Els petards 
de fa mig segle no tenien ni la potència ni 
la sofisticació que tenen els d'ara, o al-
menys no estaven tan a l'abast del públic 
general.
 El que és indiscutible és que la revetlla 
ha estat sempre una festa de soroll, de 
xerinola, de crits i de rauxa. No és que 
desaparegui el seny, però per Sant Joan, 
qui guanya la partida és el que peta més 
fort, el que fa més llum o el que puja més 
alt. Forma part de la tradició.
 S'ha de trobar un equilibri perquè 
aquesta escalada de soroll no es desbo-
qui, i solucions personals perquè els qui 
pateixen amb els petards pateixin menys 
o no pateixin. El que és excessiu és pre-
tendre erradicar del tot una part tan es-
sencial d'aquesta tradicional jornada. Ve 
a ser una cosa així com deixar els campa-
nars sense campanes perquè el repicar 
molesta el son dels nouvinguts. Al cap i a 
la fi, només toquen cada hora. Bé, en el 
cas de Sant Joan, només toquen un cop 
a l'any.
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ESTÈTICA & NUTRICIÓ

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

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

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

CASA CASA CASA

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

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

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

DUPLEX CASA CASA

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

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

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

PISO TERRENO CASA

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

Aquarel·la i 
llibre d a̒rtista
amb Rosa Permanyer
Dilluns 4 i dimecres 6
de juliol, de 17 a 20 h.

AVDA CATALUNYA, 183
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

933 864 4672 
C/FOLCH I TORRES, 19 BOTIGUES ROSES 
933887862 / 630 339 029                         magicnailspalau

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles

VACANCES DEL 8 AL 21 D’AGOST / DEL 22 AL 26 D’AGOST, OBERT DE 9 A 15

4 L'ENTREVISTA: NÚRIA SOLA
La regidora de Primàries a l'Ajuntament de PsiP 
repassa els tres anys de legislatura i explica com 
ha estat la seva incursió en la política.

11 MAR O MUNTANYA?
Arriba l'hora de les vacances i el conflicte està 
servit. Tirem cap a la fresca o apostem per estirar 
la tovallola damunt la sorra de la platja?

18 PRIMER PAS PEL TANATORI MUNICIPAL
El Govern municipal ha demanat  una modifica-
ció del POUM perquè uns terrenys de propietat 
municipal es puguin dedicar a un tanatori.

21 GUANYA LA GESTIÓ DIRECTA
El procés participatiu sobre la gestió de l'aigua va 
donar com a resultat 243 vots a favor de canviar el 
sistema actual, davant 34 de mantenir-lo.

35 9ª EDICIÓ DE LA MILLA URBANA
La Milla Urbana de Sant Pere torna després de 
la pandèmia, i ho fa amb molta empenta, ja que 
acollirà el Campionat de Catalunya.

38 EL GUIRIGALL
La primera edició oficial d'El Guirigall com a festa 
independent va ser un èxit. La llegenda de la Pe-
dra Llarga ja té espectacle propi.



4 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Juliol  2022 Juliol 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 5

Lloc i data de neixa-
ment:  Moia, 17/10/1950.
Estat civil: Casada, amb 
dos fills.
Estudis: Magisteri i 
filologia hispànica.
Professió: Mestra 
jubilada.
Aficions: Escriure, llegir i 
fer petites col·leccions.
Un llibre: El senyor dels 
anells, de J.R. Tolkien. 
Una pel·lícula: Mi 
nombre es Khan, de 
Karan Johar.
Una sèrie: Gambito de 
dama.
Quina música li agrada: 
Música sacra i religiosa.
Participa en alguna 
entitat del poble:
En l'ANC.

--Per què es va 
ficar en política?
--Perquè m'ho van 
demanar. Quan 

va sorgir el projecte polític de 
Primàries jo era coordinadora 
de l'Assemblea Nacional de 
Catalunya aquí al poble. L'ANC 
era una pota de Primàries. Una 
sèrie de gent em va dir: "si tu 
t'hi fiques, nosaltres també". 
Llavors em vaig veure una mica 
obligada a fer el pas, però a mi 
no m'agrada la política.
--Ja ha anunciat que no re-
petirà. Cansament, avorri-
ment o decepció?
--Decepció no, perquè tampoc 
teníem grans expectatives, ja 
sabem com funciona la políti-
ca. Ho deixo més que res per 
la meva edat, i després també 
perquè jo em vaig comprome-
tre per quatre anys i el meu 
compromís arriba fins aquí. Ara 
em vull dedicar a altres coses. 
Col·laboraré en el que faci falta, 
però no passant davant de tot.
--Què és el que més li ha 
agradat de l’experiència?
--He après moltes coses del 
funcionament municipal que 
no sabia. Ser regidora m'ha 
obligat a ficar-me dins dels bu-
dells de l'Ajuntament, a tractar 
a fons les necessitats del po-
ble, les he vist molt a prop, i 
això m'ha agradat.
--I el que menys?

--No m’ha agradat confirmar 
que el funcionament dels par-
tits està sovint per sobre de les 
necessitats del col·lectiu.
--En el cas de Primàries no?
--No perquè nosaltres no te-
nim aspiració de partit. Nosal-
tres no tenim una estructura 
tancada ni sectorial. Els partits 
funcionen molt rígidament, això 
ho he confirmat, no ho critico, 
però a mi no m'agrada. Uns 
més que d'altres, això també 
és veritat. Igual que dins de la 
política municipal trobes gent 
que es dedica a servir als altres 
i que són honestos i altres que 
sobreviuen com poden.
--Creu que hi ha gent a la 
política municipal que hi és 
més per interès personal 
que per vocació de servei?
--Crec que hi ha de tot. No es 
pot generalitzar. N'hi ha que hi 
són perquè volen contribuir al 
bé comú, però també és cert 
que hi ha gent que hi és perquè 
vol tenir una visibilitat. Tampoc 
m'ha agradat constatar que de 
vegades, pel simple fet de tenir 
un criteri diferent dels altres, et 
miren com un bitxo raro.
--S’ha sentit vosté com un 
bitxo raro?
--En alguns moments sí, so-
bretot al principi. Però la cosa 
s’ha anat suavitzant.
--Satisfeta amb la feina?
--Sí, sí. Sempre es pot millo-
rar, i ara segur que faria algu-

nes coses de manera diferent. 
També diré que vaig cometre 
algun error que no va facilitar 
que hi hagués feedback amb 
altres persones, però estic sa-
tisfeta. He treballat molt, m’hi 
he dedicat en cos i ànima, 
deixant de fer altres coses que 
a mi m’agraden i el balanç que 
faig  és positiu.
--Què és el que no tornaria 
a repetir, o el que faria d’una 
altra manera?
--Per exemple, la descon-
fiança. Al començament sem-
blava que tot era un atac i vaig 
ser una mica desconfiada. 
També cal tenir en compte que 
em sentia una mica insegura, 
era inexperta. També la por de 
no està a l'altura del que s'es-
perava de mi. Aquesta por em 
va fer treballar obsessivament 
de vegades. Però era una re-
acció d'honestedat amb la 
feina que havia de fer. Si em 
paguen per assistir a unes re-
unions, la meva obligació és 
portar preparada la reunió, i 
moltes vegades aquest excés 
de cel m'ha fet perdre contacte 
amb la família, amb els amics, 
deixar de fer coses que feia 
abans i que m'agrada fer.
--El sacrifici ha estat més 
gran del que s’esperava?
--Sí. Jo sabia que hi hauria fei-
na i que m'hi hauria de dedicar, 
però en estar sola, la feina ha 
estat molta més que si tens al-

L'activisme la va empènyer a ser cap de llista de 
Primàries en les darreres municipals. Va sortir es-
collida, i tot i formar-se un govern independentista, 
en va quedar fora, cosa que més aviat va agrair. Amb 
tres anys d'experiència com a regidora, valora posi-
tivament l'experiència, però no tornarà a repetir.

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

NÚRIA SOLÀ REGIDORA DE PRIMÀRIES A L'AJUNTAMENT DE PSIP

"Al principi em sentia 
com un bitxo raro"

tres companys. A més, jo soc 
molt perfeccionista i això hi ha 
exagerat encara més.
--Ara sembla que la seva 
feina pot quedar sense 
continuïtat. Com està la 
possible candidatura de 
Primàries?
--Hem fet una crida per si hi 
ha algun grup que s'engresqui 
i que vulgui tirar endavant la 
coordinadora local i començar 
el procés de primàries. S'hau-
ria de començar a tot estirar al 
novembre. I si no surt ningú, 
doncs quedarà la feina feta 
aquests anys.
--Aquesta legislatura ha su-
posat un canvi pel que fa a 
govern, és la primera amb 
un govern declaradament 

independentista. S’ha notat 
en alguna cosa això?
--Al poble hi ha moltes coses 
que es fan diferent. Tinc la sen-
sació que s’ha obert la porta 
perquè la gent sàpiga el que es 
fa a l’Ajuntament. També s’han 
fet moltes coses d’urbanisme, 
de cultura, de mobilitat, tot i la 
pandèmia. La gent no està mai 
contenta, ja ho sabem, però 
crec que l’empatia entre el go-
vern i la població és bona.
--I això té a veure amb el ta-
rannà independentista?
--Més que amb el tarannà in-
dependentista, amb el tarannà 
republicà. L'esperit republicà 
té uns ítems molt concrets que 
es van notant en el poble. La 
recuperació de fets culturals, 

protecció de les entitats... En el 
tema independentista hauríem 
de fer un punt i part.
--El seu grup presenta so-
vint mocions de caràcter 
polític, per temes sobre els 
quals poca cosa es pot fer 
des dels ajuntaments. Quin 
sentit té fer aquest tipus de 
mocions? Creu que de debò 
pressionen a algú?
--Està clar que l'Ajuntament 
és l'ens més proper al ciutadà, 
i, per tant, el que interessa al 
ciutadà és que es presentin 
mocions de temàtica munici-
pal. Però no podem oblidar 
que nosaltres pertanyem a es-
taments supramunicipals i, en 
conseqüència, també ens hem 
de posicionar en les polítiques 
de la resta del país. Jo crec 
que les mocions polítiques el 
que fan és remoure conscièn-
cies. Si no lluitem pels ideals 
de país perquè ho farem si no?
--Quines serien les seves 
prioritats de PsiP si de vos-
tè depengués?
--Nosaltres hem estat al 90% 
d'acord amb l'acció del Go-
vern municipal, però sí que ens 
han quedat algunes coses que 
no hem aconseguit com ara el 
trasllat de l'escola de música 
perquè pugui ser homologa-
ble, que estigui més cèntrica 
i accessible. També hem llui-
tat perquè es fes un estudi de 
viabilitat per fer una residència 
municipal per acollir gent gran. 
I una tercera cosa pendent és 
la piscina, nosaltres la volem 
de 25 metres tant sí com no. 
I també la viabilitat d'un tana-
tori municipal. Un altre projecte 
que ens queda pendent és fer 
un arborètum al parc del fum, 
un espai on es preservin dife-
rents tipus d'arbres.
--Vostè ha estat molts 
anys mestra. Darrerament, 
el sector té molts fronts 
oberts, que n'opina de tot 
plegat?
--Jo em vaig jubilar el 2011, 
i moltes coses han canviat, 
encara que procuro estar al 
corrent. Els consells escolars 
d'aquí a PsiP funcionen molt 
bé, estan treballats, ben coor-
dinats i fan feina. Sobre el tema 
de la llengua, crec que és un 
desastre. Els mestres fan el 
que poden, però si no hi ha 

una inspecció, o un departa-
ment d'Educació que doni su-
port no farem res. Aquí a Palau 
necessitem que el català re-
munti, només cal passejar pel 
carrer per veure que cada cop 
es parla menys. Però això no 
depèn dels ajuntaments. Bé, 
sí que poden fer formació en 
català, comunicació en català 
i fer tot el possible perquè la 
gent l'entengui i el parli, però 
en l'àmbit educatiu poca cosa 
es pot fer des d'aquí.
--I la relació Catalunya-Es-
panya, com la veu?
--Des de Primàries no hem cre-
gut mai en l'encaix de Catalun-
ya a Espanya. Nosaltres sem-
pre hem dit que l'única solució 
és la independència. Per això 
no hem entès mai ni compartit 
aquesta postura d'eixamplar 
la base i tot això que si som 
més ho aconseguirem a les 
bones. No, a les bones no ho 
assolirem de cap manera, hem 
de defensar el que és nostre i 
des dels ajuntaments hem de 
donar exemple. El diàleg amb 
Espanya és impossible, no hi 
haurà mai diàleg amb Espan-
ya, perquè Espanya és colo-
nialista. No dialoguen, t'en-
ganyen, menteixen, diuen una 
cosa i en fan una altra... Són 
colonialistes i ens tracten com 
una colònia. No podem espe-
rar un diàleg, no hi serà mai.
--Des que fa política ha fet 
més amics o enemics?
--Més amics, crec jo. Inclús les 
persones amb què ideològica-
ment estem als antípodes he 
tingut bon tracte i m'he sen-
tit ben tractada i respectada. 
Crec que enemics no n'he fet. 
Potser hi ha hagut un distan-
ciament amb algú que no li ha 
agradat alguna cosa que he fet 
o dit, però també és temporal. 
La gent ha vist que jo no soc 
perillosa.
--Què li diria a algú que està 
pensant fer el pas que vostè 
va fer fa quatre anys?
--Li diria: "si ho fas, aprendràs 
coses, i veuràs la política mu-
nicipal d'una altra manera, que 
és dura, perquè és molt pro-
pera, però és una experiència 
que val molt la pena". A més, 
ha de pensar que són quatre 
anys, no és com tenir un fill, 
que és per tota la vida.

PEP PUIG
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PU B L IC ITATOPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

Ja ve l'estiu. Vacances, xancletes, tovallola a 
l'espatlla i llarga migdiada. Un període essen-
cialment amnèsic, per això es deuria inventar. És 
perfecte per oblidar els maldecaps i preocupa-
cions que ens han estat minant la moral en els 
últims temps. Al setembre estarem com nous, la 
ment en blanc, la tabula rasa. Tot tornant de la 
canícula, per si ens queda alguna espurna dels 
problemes que hi havien a la primavera, i per re-
matar l'oblid, els mitjans de comunicació (és així 
com en diuen) ens imposaran noves desgràcies, 
nous marededéusenyors. I ja sabeu: un clau en 
treu un altre.
 El 24 de febrer, inexplicablement, al menys 
per alguns de nosaltres, va començar la guerra 
d'Ucraïna, o la invasió russa d'Ucraïna, jo en di-
ria, que la terminologia ni és neutra ni casual, i les 
coses, al meu poble, pel seu nom.
 Immediatament en el costat còmode de la vida 
ens vam posar les mans al cap, i també molta, 
molta bona gent va posar mans a l'obra. Un allau 
de solidaritat i empatia va escampar-se per tot 
Europa. Qui més qui menys coneix algú que va 
participar en l'acollida massiva de germans ucraï-
nesos, qui més qui menys ha donat roba, men-
jar o diners per minimitzar la catàstrofe. Tan de 
bo això succeís en les altres guerres que hi ha 
al món, però com deia Michel Ende "això és una 
altra història".

 Poc a poc l'onada de solidaritat, germanor 
i empatia es va fer canalitzar, interessadament, 
cap a una preocupació més egoista, cap a la per-
cepció que si els ha passat als ucraïnesos, també 
ens podria passar a nosaltres. La por guarda la 
vinya. Governs i premsa van encarrilar aquest ne-
git cap a una demanda expressa o sobreentesa 
de la població: més armament (sempre a cos-
ta de menys sanitat, educació...), ampliació de 
l'OTAN i desaparició de països neutrals.
 Ja s'han iniciat els contractes amb els amics 
fabricants d'armes, ja s'ha decidit l'engrandiment 
de la potència destructiva mundial i del desequi-
libri de blocs. Ja tenim un país destruït, per tant 
molta obra civil per adjudicar als de sempre. I el 
millor, tot fet per aclamació popular. Només han 
calgut uns milers de morts fora de casa, aquest 
cop no han hagut de fer martingales ni referèn-
dums de la OTAN.
 Tota aquesta colla sí que es pot posar en xan-
cletes sota el cocoter o damunt el iot, s'ho han 
ben guanyat. Han remenat molt bé les cireres.
 Nosaltres quan tornem, d'Ucraïna en trobarem 
ben poca cosa als diaris, als poders ja no els farà 
falta. Ens projectaran un altre joc d'ombres a la 
paret de la caverna i immòbils, esbatanerem els 
ulls com mai, com sempre.

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)

Aquesta ja ha passat

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.

Primer
resultat

JUAN JUNCOSA

Fer un pla, seguir-lo i execu-
tar-lo. Focalitzar-te en ell. Estar 
pendent de tot el que depèn 
de tu i vigilar que allò que no 
depèn de tu no pugui tirar 
per terra el teu treball. Invertir 
temps, diners, esforços, il·lu-
sions, etc. Després només cal 
esperar. Esperar a veure el fruit 
del treball realitzat. Per cert, el 
que acabo d'esmentar només 
és una petita part de l'inici. 
Però quan apareix el primer 
resultat un s'oblida de tots els 
inconvenients passats fins al 
moment. Es renoven els ànims 
per continuar amb tot el que 
queda per davant. Podríem 
veure una petita similitud quan 
algú es preocupa de plantar 
una llavor havent-ho prepa-
rat tot perquè creixi. Aquest 
moment en què pots veure 
el primer brot sobresortint de 
sota la terra compensa els 
esforços. Només és el primer 
resultat, queda encara molt 
per caminar. Ara ha de créixer; 
els plans i els esforços són 
uns altres. De totes maneres 
la força per a seguir apareix 
d'aquest primer resultat. Falta 
molt per a veure els fruits que 
han d'arribar d'aquest petit 
brot. Però tu sents que val la 
pena. Et sents bé. Així que 
no deixis de focalitzar-te en el 
teu objectiu, de seguir el pla 
i de continuar treballant. No 
t'oblidis de descansar de tant 
en tant i de prendre pers-
pectiva del que fas. Així amb 
constància i sense defalliment 
és com aconseguiràs allò que 
et proposes.

EL CONVIDAT 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

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
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A  TAU L A PU B L IC ITAT

L'orxata és un batut d'origen vegetal elabo-
rat amb xufles, sucre i aigua. És una de les 
begudes fresquetes que més ve de gust a 
l'estiu i a més és molt fàcil de preparar.
Els ingredients, per a un litre d'orxata són:
-250 g de xufles (preferiblement que siguin 
valencianes).
-1 litre d'aigua.
-100 g de sucre de llustre o sucre blanc.

Preparació:
El primer que caldrà fer és deixar les xufles 
en remull des de la nit anterior.

El mateix dia de la preparació, les rentarem 
i escorrerem.
En una batedora, picadora o robot de cuina 
les triturarem al costat de mig litre d'aigua 
fins que quedin com una pasta densa (de la 
textura aproximada del pa ratllat).
Colarem l'aigua, i les triturarem de nou amb 
la resta de l'aigua.
Al líquid resultant, li afegirem el sucre, re-
mourem bé i ho ficarem a la nevera perquè 
es refredi.
Servirem acompanyada d'uns deliciosos 
fartons.

Orxata de xufla casolana
LA RECEPTA

El vermut, familiar i llaaaaarg
La Nati Baeza i el Santi Pozo van entrar al 
món de la restauració fa cinc anys, quan 
van decidir que ja n'hi havia prou de vendre 
fruites i verdures. Però no es van ficar en 
aquest món perseguint estrelles, la seva va 
ser una aposta més senzilla però molt pro-
pera, recuperar la vella tradició del vermut. 
Confiant en la seva àmplia coneixença al 
poble, van agafar un local apartat del cen-
tre, i van vestir-se el davantal amb la il·lusió 
de dos emprenedors ja un pèl experimen-
tats.
 "Teníem molt clara la nostra aposta, tan 
personal com pel que fa al tipus de bar", 
explica el Santi. La parella no volia escla-
vituds ni en horaris ni en pressions avant-
guardistes. Però no per això van renunciar 
a la qualitat ni a l'originalitat. De dimecres a 
diumenge ofereixen una extensa opció de 
tapes, platerets i alguns plats elaborats amb 
la idea que el vermut o la cerveseta d'abans 
de sopar es pugui allargar fins a funcionar, 
si es vol, com a alternativa a l'àpat normal.
 "Ara s'ha tornat a posar de moda, però 
fa cinc anys la tradició del vermut s'esta-
va perdent", diu el Santi. "Nosaltres hi vam 
apostar llavors perquè és la filosofia que ens 
agrada. Ens agrada l'ambient de família, de 
colla d'amics, que venen, fan una beguda 
i una tapeta, i s'animen, i comparteixen, i 
es tornen a engrescar, i quan se n'adonen 
ja han dinat o ja han sopat, no som un bar 
de televisió i menú, amb tots els respectes, 
eh." En el mateix nom del local ja es destil·la 
la proposta: Vermut + Teca.
 Nati i Santi aposten pel producte de 
proximitat, el vermut de la Pobla de Massa-
luca (Terra Alta), pels vins joves d'Alella i del 
Penedès, per les verdures de casa, del pa-
gès del poble. En la seva carta no hi falten 

els morros, les escopinyes, els calamarsets 
a la planxa, i una llarga llista d'entrepans i 
amanides. I pels més llepadits, també hi ha 
opcions més elaborades com la que pro-
posa la Nati per aquest article, les galtes de 
vedella rostides: 
Ingredients: dues galtes de vedella, oli, 
sal, 25 cl de vi blanc (un got), aigua, 4 alls, 
una ceba, un farcellet d'herbes aromàti-
ques, ametlles i xocolata negra.
Preparació: En una cassola on càpiguen 
les dues galtes, es rosteixen primer amb 
una mica d'oli, volta i volta. Després, amb 
el foc molt baix, s'hi afegeix la ceba picada, 
els 4 alls, i el farcellet. Es remena tot i a con-
tinuació s'hi aboca el got de vi blanc i aigua 
fins a cobrir a ras les galtes. Es deixa tot el 
matí a foc lent que es vagi reduint tot i quan 
està reduït, com a toc final, s'hi afegeix una 
picadeta d'ametlla i es ratlla amb una mica 
de xocolata negra per damunt, i a taula!

PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU
 AMB EL 629 262 682

C/ARqUITECTE FALgUERA, 12
PALAU-SOLITà I PLEgAmANS
TELF. 931 53 64 52 
INSTAgRAm: @VERmUT _ I _ TECA

VERmUT & 
TECA

La Nati i el Santi darrera la barra de 
la Vermut & Teca mostrant 

les galtes rustides.

LA PROPOSTA DE... VERMUT & TECA
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Les ones del mar, un soroll blanc, ajuden a relaxar la 
ment i permeten mirar l'infinit. Caminar per la sorra, 
sentir el massatge en la planta dels peus. Sentir la 

brisa del mar sobre la pell.
 No importa si és estiu o hivern, és més, si és hivern millor i si 
és estiu, millor al vespre. Estirar-se sobre la sorra, un llibre, una 
guitarra, mirar els núvols, olor de sal.
 A la platja acostumes a arribar amb facilitat, en canvi, a la mun-
tanya, mai he entès aquesta fal·lera de pujar cims, com si no sa-
béssim què hi trobarem. Sempre he preguntat als muntanyencs 
què hi trobem d'anar a un lloc, patint, per després tornar i no 
m'ha convençut mai la resposta i, creieu-me que ho he provat, 
però res, que no he estat cridada "per la mare muntanya", pot-
ser serà perquè soc del signe del cranc i em tira més el mar. En 
canvi, la muntanya m'ha semblat sempre massa imponent, tan-
cada, miro cap a l'horitzó i no el veig, veig murs i si hi estic massa 
temps, allà on les muntanyes són més altes, sento que em falta 
l'aire, necessito obrir la visió, el punt de mira. 
 El mar, la platja, el xiringuito amb la fritanga, no hi ha color! No 
em comparis les braves, els xocos, els seitons arrebossats, els 
musclos a la marinera, l'arròs caldós amb llamàntol... amb un 
trinxat, les galtes de porc a la brasa i l'escudella. Sí, a tots ens va 
agradar molt Heidi amb aquelles muntanyes d'anunci de xocolata 
amb llet i vaques liles, però em quedo amb el Verano azul y El 
chiringuito de Pepe. 

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

Cargol, treu banya,
puja a la muntanya;
cargol, treu vi,
puja al muntanyí.

Cargol, treu banya,
puja a la muntanya;
cargol bover,
jo també vindré.

Un llibre, una guitarra, 
olor de sal

Què fa el cargol quan
 treu la banya?

LA LLIGA FOTOGRÀFICA 
D'ARTS & FOTO
Tema de maig: LLIURE
Foto guanyadora: 
Moment entranyable, de Cesca Pujalt

AQUEST MES S'HA ENDUT  la millor puntuació aquest 
retrat. Es tracta d'una habitant de les terres del nord de 
l'India que encara conserva els postizos i les pintures 
tribals que fins fa poc eren tradicionals del seu poble. La 
Cesca la va capturar en un viatge per aquelles terres.

Si voleu més informació sobre les activitats del grup de fotografia 
del Taller de les Arts envieu un  correu a artsifoto@gmail.com  

Podeu veure la resta de fotos de la Liga a
fototallerdelesarts.blogspot.com

PLATJA MUNTANYA

IOLANDA BLESAS JORDI FOLCH

EL  D ILEm A PU B L IC ITAT

A Catalunya tenim la sort de poder triar entre mar i muntanya. 
D’altres s’han de acontentar amb la “meseta” però, desgraciada-
ment, no se’n acontenten. Per tant, un dilema ben senzill pels ca-
talans: si t'agrada la muntanya en menys d'una hora t'hi plantes, 
i, en canvi, si prefereixes el mar... en menys d'una hora t'hi plan-
tes. Personalment, no vaig ni a l'una ni a l'altra, soc un sedentari 
empedreït. Així i tot, davant del dilema, i potser és deu a la meva 
estada forçosa a Suïssa, m'inclino per la muntanya (posició, la 
d'inclinar-se que n'afavoreix la pràctica, tinc entès).
 D'entre les qualitats més característiques de la muntanya: aire 
fresc i pur, rius d’aigua cristal·lina, verdor perenne, etc., la que 
més em convenç és la de la feble densitat de població. A més de 
sedentari soc misantrop. Fujo de la bullícia de les platges atapeï-
des i sorolloses per escapar-me en el silenci contemplatiu de les 
altituds serenes, on l’orografia t’acosta una mica més al trans-
cendent. I per cert, en els temps que corren d’un canvi climàtic 
imminent recomanaria als amants de la platja reconsiderar la seva 
posició (sobretot la geogràfica!) i enfilar-se una mica muntanya 
amunt per posar-se a recer. 
 Però no ens enganyéssim el que és definitiu, irrefutable, és el 
que fa el cargol, paradigma de la saviesa popular, quan treu la 
banya? Puja a la muntanya, justa la fusta!

L'Ajuntament, en col·laboració 
d'Arts & Foto, convoca un any 
més el concurs de Foto de Fes-
ta Major. Es poden entregar ori-
ginals a Can Cortés fins al 29 de 
juliol, i de l'1 al 17 d'agost, a les 
Oficines d'Atenció Ciutadana 
de la plaça de la Vila, 1.
 Abans d'entregar els originals 
caldrà fer una instància a la web 
de l'Ajuntament per acreditar la 
participació. Trobareu les bases 
i tota la informació a la web de 
l'Ajuntament.

Foto de Festa Major
EL CONCURS
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SA LU T PU B L IC ITAT

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

Protegir  els infants dels riscos de l'estiu

Com evitar la gana 
emocional?

VADEMECUM LA CONSULTA

Algunes emocions com l'ansietat, la ira, 
la tristesa o l'avorriment poden fer-nos 
sentir la necessitat de menjar d'una for-
ma incontrolada i impulsiva sense que 
existeixi una necessitat de fam real. 
Aquest tipus de conductes s'associen 
a sentiments negatius i es deriven de 
problemes emocionals que no som ca-
paços de gestionar convenientment, per 
la qual cosa la millor manera de poder 
controlar-les és identificant els proble-
mes que els originen. Alguns hàbits que 
podem usar per a ajudar a controlar-nos 
davant els atacs de "gana emocional", 
són aquests:
-Dedicar als menjars principals almenys 
20 minuts.
-Mastegar a poc a poc.
-Beure aigua abans dels menjars. Tam-
bé podem alternar l'aigua amb infusions, 
que a més de sadollar-nos, ens ajudaran 
a relaxar-nos.
-Practicar algun esport.
-Realitzar tècniques de relaxació.
-Optar per aliments més saludables, evi-
tant els productes amb més sucre i, per 
tant, amb un alt nivell calòric.
- Planificar els menjars de manera set-
manal, per a així evitar improvisar.
- Augmentar el consum de fruites i ali-
ments amb fibra, ens fan sentir més tips.
 Si amb tot això, no som capaços de 
controlar-nos, serà el moment de po-
sar-nos en mans de professionals (nutri-
cionistes i psicòlegs) perquè ens ajudin. 

Amb la fi del curs esco-
lar, els infants gaudeixen 
de més temps de lleure 
i anar a la platja i a la 
piscina és una de les 
activitats més espera-
des a fer. Però tot i ser 
una proposta saludable 
i divertida, pot compor-
tar riscos per als més 
petits de la casa que cal 
prevenir. Des del CAP 
Palau volem donar-vos 
alguns consells al res-
pecte.

Seguretat a la platja i 
a la piscina
--Ensenyeu els infants 
a nedar i, encara que en sàpiguen, vigileu 
constantment, en especial als més petits ja 
que estan exposats al risc d'ofegar-se.
--Assegureu-vos que si no saben nedar 
duguin posat un dispositiu (armilla, bombo-
lleta, etc.) adaptat a cada edat, que n'afa-
voreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el 
cap fora de l'aigua en cas que hi caiguin.
--Eviteu que juguin a donar-se empentes a 
la vora de la piscina, a saltar l'un per sobre 
de l'altre, a enfonsar-se, a tirar-se en cadena 
pels tobogans, etc., i feu que respectin les 
normes de seguretat de les instal·lacions.

Protecció solar
--Durant el primers mesos de vida, eviteu 
exposar-los a les radiacions directes del sol 
i, sobretot, eviteu que els toqui el sol direc-
tament sobre el cap.  
--Cal que utilitzeu un filtre solar adequada 
per l’edat dels infants, amb factor de pro-

tecció elevat. Apliqueu-lo sobre la pell ben 
seca per tot el cos i en quantitat suficient, 
uns 20 minuts abans de l’exposició al sol, 
sense oblidar les orelles. Renoveu l’aplica-
ció cada dues hores, després de cada bany 
o si suen molt.
--Els infants, quan estiguin al sol, sempre 
han d'estar protegits amb roba i portar el 
cap tapat amb un barret que els protegeixi 
les orelles i el clatell. 

Hidratació
--Els nadons i els infants durant els primers 
anys de vida són molt sensibles als cops 
de calor i, a més, tenen una menor capa-
citat d'expressar la set. Per tant, quan si-
gueu fora de casa, porteu sempre aigua i 
oferiu-los beure perquè estiguin hidratats. 
--Podeu completar la hidratació amb altres 
begudes (sucs, refrescants o granissats) de
manera ocasional, sempre que les oferiu 
amb moderació i no per substituir l'aigua.

Practicar esport es pot fer de gairebé tan-
tes maneres com persones hi ha. I aquells 
que busquen nous esports per entrenar i 
mantenir-se en forma, físicament i psíqui-
cament, cada cop tenen més opcions en-
tre les quals escollir. Des de sortir a córrer 
cada dia, fins a assistir al gimnàs sigui a fer 
sessions en grup o individual, o practicar 
esports en equip, optar pel ioga... La llista 
és inacabable.
 Avui coneixerem un nou esport que, a la 

mateixa vegada, mescla dos exercicis bas-
tant bons en l'àmbit de l'esport. Es tracta 
del piloxing, que és la barreja entre la boxa 
i pilates. N'has sentit a parlar?
 Com bé sabeu, aquests dos exercicis 
són molt beneficiosos per separat, ja que 

el Pilates ens ajuda a millorar la postura, 
la fortalesa del nostre cos i la flexibilitat, i 
la boxa, d'altra banda, és un gran exercici 
aeròbic i una bona manera de treballar els 
músculs i la resistència.
 Per això aquest nou esport és genial per 
a cremar greixos, tonificar el cos, marcar 
una mica de múscul, millorar la nostra fle-
xibilitat, fortalesa i postura i, a més, tenir un 
major control corporal, la qual cosa és fan-
tàstic en tots els sentits.
 Aquest esport s'ha de realitzar amb un 
monitor que ens indiqui que hem de fer a 
cada moment, i és que, en ser una mica 
nou, cada dia ens sorprendran amb exerci-
cis nous. Us apunteu al piloxing?

Arriba el 'piloxing', la 
barreja de pilates i boxa

EXERCICI FÍSIC
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PU B L IC ITAT FU N DACIÓ  FOLCH  I  TOR R E S

Lluis Folch i Camarasa, 
el doctor Folch

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

Fill de Lluís Folch i Torres i d’Isa-
bel Camarasa i Serra, va néixer 
el 1913 a l’Eixample barceloní. 
Des d’infant va compartir amb 

els seus pares i germans la manera de viure 
i educar els nens i nenes abandonats, amb 
problemes i deficiències de tota mena. Ho 
va fer, primer, al carrer de Wad-Ras de Bar-
celona, on l’extensa família (van ser 9 ger-
mans) vivia al mateix edifici del Grup Benè-
fic, i més endavant a Torremar, a Vilassar 
de Dalt, un centre privat creat pel seu pare 
on s’educava els infants deficients mentals 
(com es deia aleshores) perquè, cadascun 
en la seva mesura, es poguessin reincorpo-
rar a la societat. 
 Va ser a l’institut Torremar acabat d’inau-
gurar (1928) que, amb quinze anys, en Lluís 
Folch i Camarasa ja ajudava el pare a pas-
sar tests als infants interns. L’amor a la in-
fància, la consciència social i l’interès cien-
tífic que desenvoluparia tota la vida i que ja 
es respirava a casa, el van encaminar aviat 
cap a la psiquiatria infantil, un camp mèdic 
poc desenvolupat en el seu temps.  
 En Lluís Folch i Camarasa va assistir a 
cursos de Psicotècnia amb els doctors Mira 
i Moragues (entre 1932 i 1934) i es llicencià 
en Medicina en uns exàmens extraordinaris 
del mes d'agost del 1936, ja començada 
la Guerra. El mateix any guanyà una plaça 
al Servei de Pediatria de l'hospital de Sant 
Pau i el seu pare el nomenà director mè-
dic de l'institut Torremar, en substitució 
del doctor Claudi Bassols. Sempre més 
romandria vinculat a aquesta institució, ja 
que també en fou president des del 1987 
fins al 1990. A més, el 1943, amb 30 anys, 
es posà a estudiar Magisteri.
 En Lluís Folch i Camarasa es va espe-
cialitzar en Psicopatologia de la infància 
i l’adolescència, assignatura de la qual 
exercí de professor durant 25 anys. Dotat 
d’una gran capacitat de treball, fou impul-
sor d’estructures assistencials destinades 
als infants a diversos hospitals catalans, 
professor de psiquiatria a l’hospital Clínic i 

assessor del Tribunal Tutelar de Menors de 
Barcelona durant quaranta anys. 
 De caràcter optimista i gran comunicador 
el doctor Folch, com l’anomenava tothom 
a Vilassar de Dalt, va fer una infinitat de 
conferències que sempre omplien les sales 
de gom a gom. També va ser un dels fun-
dadors de la Societat de Neuropsiquiatria 
Infantil el 1950, entitat de la qual va ser pre-
sident a partir de 1965.
 Lluís Folch i Camarasa fou un gran met-
ge clínic, apassionat de la seva professió. 
Mai no deixà d’estudiar ni de posar-se al 
dia en les noves aportacions de la recerca, 
especialment en el camp de la psiquiatria 
infantil. Demostrà en tota la seva trajectòria 

gran estimació i gran respecte per als ele-
ments més fràgils de la societat, els nens i 
la gent gran, a qui va dedicar molta activitat 
els seus anys de jubilat. Va ser una persona 
molt estimada per les famílies que va trac-
tar i els alumnes que va formar. A més de 
nombrosos reconeixements acadèmics, 
rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya el 1993. 
 La Fundació Folch i Torres ha volgut afe-
gir la seva figura als cinc germans Folch i 
Torres i a Ramon Folch i Camarasa, funda-
dor de l’entitat, per tal de vetllar per aple-
gar, conservar i difondre la seva obra i per-
sonalitat.  

UN ANY DEL VIVER CULTURAL
Aquest octubre farà un any que es va 

inaugurar la rehabilitació de la Torre 
Folch. Juntament amb el jardí formava 
part de la casa on, des del 1922, van 

passar els estius i la Guerra 
Civil Josep Maria Folch i Torres 

i la seva família. A partir del 3 
de juliol podreu conèixer a fons 
aquest espai perquè  fins al 18 

de setembre es faran visites 
guiades pel jardí de la Torre Folch. Les 

organitza la Fundació i es faran els 
dimecres i els diumenges de cada 15 

dies. És imprescindible apuntar-s’hi 
prèviament, escrivint a: arxiu@fundacio-
folchitorres.org o bé trucar al mòbil de la 

Fundació, que és el 640 05 25 32.

SUPORT MUNICIPAL
La FFiT podrà continuar disposant de 

tota la primera planta del castell de 
Plegamans perquè continuï acollint la 
seu de l’entitat que comprèn l’oficina, 

el Museu i l’Arxiu 
principalment. Ho va 
aprovar per unanimi-

tat el ple de l’Ajun-
tament del mes de 
maig.  Cal recordar 
que va ser gràcies 

a l’empenta d’alguns dels “pares” de 
la Fundació que el castell de Plega-

mans es va poder restaurar, ara fa una 
trentena d’anys, després d’haver romàs 

durant segles en un estat força ruïnós.

REEDICIÓ
El llegat d'en Ramon Folch i Camara-

sa forma part de la Fundació 
Folch i Torres des de l'any pas-

sat. Per això ens alegrem que 
s'hagi reeditat una de les obres 

menys conegudes d'aquest 
escriptor: la novel·la El nàufrag 
feliç. L'obra ha tingut una aco-
llida excepcional, ja que a mit-
jan juny s'havia situat al tercer 

lloc dels llibres més venuts en català. 
Si us pica la curiositat i voleu llegir-lo, 
esteu de sort: podeu comprar el llibre 

en línia al web de la FFiT, només entrant 
a aquest enllaç: https://fundaciofolchito-

rres.org/producte/el-naufrac-felic/

Aquest mes ens acostem a 
la figura de Lluís Folch i Ca-
marasa, conegut (i molt esti-

mat) com el “Doctor Folch” 
a Vilassar de Dalt, el poble 
on va exercir més anys. L’Informatiu socialista de Palau-solità i Plegamans · Juliol 2022 · Núm 382

COMPROMÍS
PER PALAU / 

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

Font: El Triangle - 22/06/2022
https://www.eltriangle.eu/es/2022/06/22/la-empresa-giacsa-sube-un-55-el-precio-del-
agua-a-los-vecinos-de-vila-rodona/

Font: Crónica Global - 21/06/2022
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/palau-valida-consulta-sin-votos-ges-
tion-agua_689585_102.html

Congiac - Giacsa una empresa amb 
un històric dubtòs:

• Només el 1,8% de la ciutadania de 
Palau avala el canvi de gestió de 
l’aigua d’ERC

• EL CONGIAC és frau de llei segons 
sentències el Tribunal Suprem i 
del TSJC.

• Una empresa  “fantasma” que 
vulnera la contractació pública 
segons l’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO).

Font: Metropoli Barcelona - 21/06/2021
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/fiasco-proceso-participa-
cion-gestion-agua-palau-solita-plegamans_56730_102.html

Los palos de la basura del Puerta a puerta se 
convierten en comederos de jabalíes

Con la llegada del verano, y a plena luz del día, los palos de 
basura que se han repartido por el pueblo se han convertido 
en un peligro y una fuente de suciedad, atrayendo a jabalíes y 
otros animales para rebuscar comida. ¡Exigimos soluciones ya!

Amb l’aigua dels veïns i veïnes no s’hi juga. Prou Experiments!
NO AL CONGIAC-GIACSA

LLUIS FOLCH I SOLER
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L'escola del mestre Sert
D'estil racionalista, l'edifici de les es-
coles del  la Carrerada és una mostra 
exemplar de les teories racionalistes de  
l'arquitecte Josep Lluis Sert, que va ser 
deixeble i col·laborador de Le Corbusier 
durant molts anys.

JOSEP M.  
FARNÉS AGRAMUNT

L'edifici va ser pro-
jectat pels arquitec-

tes Josep Torres i Clavé i Josep 
Lluís Sert i López, és d'estil ra-
cionalista i va ser construït l'any 
1934. Edificat en planta baixa 
té una composició modular de 
superfícies planes, amb grans 
finestrals que serveixen per or-
ganitzar els espais a partir de la 
seva funcionalitat. En el seu inici 
estava format per quatre aules 
amb capacitat per a quaranta 
alumnes, amb els serveis co-
rresponents.
 Aquestes escoles foren idea-
des com a "escola tipus" a se-
guir en posteriors grups esco-
lars. Tant els materials com els 
obrers van ser del municipi i ro-
dalies. Per a la seva construcció 
es varen emprar les tècniques 

habituals de l'època, però afe-
gint bigues de ferro per aconse-
guir finestrals més amplis. Si bé 
les classes van començar l'any 
escolar 1934-1935, la inaugu-
ració oficial de l'escola va ser el 
5 d'abril de 1936.
 Cada classe comunica amb 
una terrassa descoberta, el 
corredor fa a la vegada de ves-
tíbul i guarda-roba. L'escola 
es comunica amb l'exterior a 
través d'un porxo, mitjançant 
una rampa d'accés. Els lavabos 
disposen de ventilació transver-
sal. A l'exterior, els murs plans i 
arrebossats responen al mateix 
interès funcional propi de l'estil 
racionalista de l'edifici. La seva 
estructura funcional feia les au-
les còmodes, lluminoses i ben 
ventilades.
 Els cossos de les edificacions 
tenen la coberta molt poc incli-
nada, d'una sola vessant. La 

Els arquitectes que van projectar l'escola, Torres i Clavé i Sert i 
López, van membres destacats del GATPAC. Torres i Clavé va 
ser un dels creadors del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya 
el 1936 i durant la Guerra Civil, tinent del cos d'enginyers del 
bàndol republicà. Josep Lluis Sert es va exiliar a Nova York el 
1939 i va arribar a ser degà de l'escola de disseny de Harvard 
durant els anys 1953- 1969. Avui dia, a Palau-solità i Plega-
mans, tots dos hi tenen un carrer dedicat.

Funcionalitat i molta llum

façana es caracteritza per la 
seqüència de grans finestrals, 
separats per murs a manera 
de contraforts. En tot l’edifi-
ci predomina l'horitzontalitat, 
amb una continuïtat amb l'ex-
terior gràcies a la transparència 
dels espais dividits per grans 
finestrals. Contrasten espai en-
guixats i pintats, amb espais on 
es deixa veure el material de 
construcció, el formigó.
 Al costat de l'edifici, on ara 
hi ha ubicat el jutjat de pau i la 
policia local hi havien hagut les 

anomenades “cases dels mes-
tres” on s'allotjaven els profes-
sors que venien de fora del mu-
nicipi.
 A la dècada dels anys 50 del 
segle passat, es va fer una am-
pliació a la façana oest, sense 
respectar el sistema originari de 
cossos autònoms. Actualment, 
l’edifici forma part de les depen-
dències del CEIP Josep Maria 
Folch i Torres, durant quasi cent 
anys d’història, les seves aules 
han vist passar molts alumnes 
del poble.

PU BL IC ITATPATR Im ONI

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
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El tanatori municipal ja té lloc

L'espai que hi ha a la cantona-
da dels carrers Doctor Fleming i 
Indústria, a tocar de la riera, és 
el lloc escollit pel Govern muni-
cipal per ubicar-hi en un futur 
el tanatori municipal. Així es va 
fer saber en el ple municipal del 
dijous 30 de juny, quan es va 
sotmetre a votació una modifi-
cació del POUM. La rectificació 
del pla urbanístic permetrà que 
en aquests espais, de titularitat 
municipal, s'hi pugui construir 
equipaments quan inicialment 
estaven destinats a aparca-
ment.
 Segons van explicar fons 
de l'Ajuntament, s'ha escollit 
aquest emplaçament perquè 
és equidistant de les dues pa-
rròquies, i fàcilment accessible 
per la ciutadania. Un cop mo-
dificat el POUM, es procedirà a 

redactar els plecs per presentar 
el concurs públic del servei.
 Un altre equipament que va 
tenir el seu espai en l'ordre del 
dia de juny va ser la piscina 
municipal. El ple va aprovar un 
punt que donava per compli-
mentades les fases inicials del 
procés participatiu per definir 
els serveis del complex espor-
tiu. Aquest era un tràmit ad-
ministratiu necessari donat les 
condicions del projecte, que pel 
fet de tenir un import superior 
als 1,5 milions d'euros, reque-
reix que hi hagi consultes a la 
ciutadania. El mateix punt apro-
vava la creació d'una comissió 
de seguiment per l'elaboració 
de la memòria del projecte.
 Segons ha pogut saber L'In-
formatiu, en el desenvolupa-
ment del futur complex no es 

descarta que una de les dues 
piscines previstes, la desco-
berta concretament, pugui tenir 
25 metres de llargada per 12,5 
d'ample. Aquesta va ser una 
de les principals reivindicacions 
que es van fer al consistori en 
la presentació inicial. Caldrà es-
perar a l'avaluació final per treu-
re'n l'aigua clara.
 L'ordre del dia del ple de juny 
duia també una altra qüestió 
polèmica que la majoria del 
Govern va resoldre després del 
corresponent debat. És el cas 
de l'aprovació del canvi de ges-
tió del servei de l'aigua (vegeu 
pàgina 21). Amb aquest primer 
pas, PsiP inicia un procés que 
ha de culminar en el termini 
d'un any amb la fi de la conces-
sió a CASSA.
 Altres temes tractats el da-

rrer dijous de juny van diverses 
modificacions de crèdit, entre 
elles la que fa referència a la 
construcció de la biblioteca, i 
la pròrroga forçosa del servei 
de neteja pública i del servei de 
deixalleria per garantir la conti-
nuïtat del servei mentre no es 
dugui a terme una nova licitació 
d'aquests.
 Els regidors van tancar la ses-
sió amb el debat de sis mocions 
polítiques amb temes tan diver-
sos com els escacs, l'atenció 
primària, l'amnistia i l'autode-
terminació, la prostitució, els 
drets del col·lectiu LGTBIQ+ o 
la construcció de la ronda del 
Vallès. Aquest i tots els plens 
municipals estan disponibles 
en vídeo al canal de Youtube de 
l'Ajuntament i a la pròpia web 
municipal.

El ple de juny va 
aprovar una modi-
ficació del POUM 
per permetre que 
una zona dedicada 
a pàrquing pugui 
acollir un tanatori 
municipal. Va ser 
la principal nove-
tat d'un ordre del 
dia llarg on també 
es va parlar de la 
piscina municipal.

Busca
en quin 

aparador
es troba

Pots participar fins el 17 de juliol. Demana la teva butlleta a les botigues associades

I guanya 
vals de 

compra de 
50€

Llistat
de socis

ON ÉS L’AINET 
AQUESTA SETMANA?

L’OUTLET DEL TEU NADÓ

Sonia Busquets, Lucia Domingo, Carla Serrano, Pedro Asensio, Lorena Redondo, Gemma Torres, Carla Ber-
múdez, Raquel Rodríguez, Laura Carriedo, Sara Portolés, Amanda Maireles, Rosalía Capella, Mariola Sánchez, 
Laura Serrano, Enzo Lozano, Nahia Machado, Mateo Rosa, Lluc Rosa, India Fuentes, Rayan Hoummi, Lucas 

Asensio, Lía Cordero, José Bermúdez, Sofi a Machado, Verónica González, Silvia Rodríguez, Hugo Simón, Eric 
Ballesta, Marta Cortina i Arlette Ballesta, per participar en la nostra desfi lada.

I gràcies també a tot el públic asistent que va fer del Palau Desfi la una tarda inoblidable.

MOLTES GRÀCIES A TOTS

C/Riereta,3 Palau-solità i Plegamans /         outletdelteunado

FUTUR TANATORI 
MUNICIPAL

390.000 euros més per les 
obres de la biblioteca
La construcció de la bibliote-
ca municipal necessitarà una 
nova injecció de diners, con-
cretament 389.979 euros més. 
Aquesta és la quantitat apro-
vada pel ple de juny per poder 
seguir amb les obres. L'origen 
d'aquest increment està en 
l'encariment dels subministra-
ments provocat per l'alça dels 

preus energètics i per la crisi de 
la guerra d'Ucraïna. La regidora 
de Cultura, Eva Soler, va expli-
car que es va plantejar l'opció 
d'aturar les obres, però aques-
tes estan en un moment crític i 
era perillós aturar-les. Per això, 
s'ha negociat amb la construc-
tora aquest increment per man-
tenir els terminis del contracte.
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PsiP canviarà el 
sistema de 
gestió de l'aigua

El dimecres 15 de juny, 12 dies 
després que es tanqués el pro-
cés participatiu per decidir quin 
sistema de gestió de l'aigua 
s'aplicarà a Palau-solità i Plega-
mans, el Govern va anunciar els 
resultats: 243 vots a favor de la 
gestió directa i 34 a favor de la 
indirecta i 5 vots nuls. Això vol 
dir, segons el compromís de 
vinculació adquirit pels respon-
sables de l'Ajuntament, que es 
posarà fi a l'actual concessió de 
CASSA i es pasarà el servei a 
una entitat de capital 100 per 
cent públic.
 Els responsables de l'Ajun-
tament van valorar el resultat 
en una roda de premsa amb 
presencia de l'alcalde, Oriol Lo-
zano, i els regidors Sergi Plaza 
(Serveis), Eva Soler, (Comunica-
ció), Ovidi Popescu (Comerç) 
i Ignasi Fargas (Participació). 
Segons Plaza el resultat final 
no els ha sorprés, encara que 
potser no s'esperaven tanta di-
ferència entre les dues opcions.
 El responsable municipal de 
l'àrea de Serveis va anunciar 
que a partir d'aquell mateix mo-
ment es posaven en marxa per 
dur a terme el canvi. En el ple 
de juny, la majoria d'ERC i Junts 
per PsiP, amb el vot favorable 
de Primàries, va aprovar formal-
ment les noves condicions per 
la municipalització del servei, 
que s'havien treballat en paralel 
al procés participatiu. Després 
de l'exposició pública pertinent, 
s'espera que el ple de setembre 

es pugui iniciar ja formalment 
tot els passos.
 Tal com ja havia avançat 
l'equip de govern, l'opció tria-
da per dur a terme el canvi és 
adscriure el PsiP al Consorci 
de Gestió Integral d'Aigues de 
Catalunya (CONGIAC), i que 
sigui l'empresa d'aquest ens 
públic, GIACSA, la que submi-
nistri el servei. Des del govern 
són conscients que i pot haver 
entrebancs judicials, sobretot 
per par d'Aigues de Barcelona, 
principal accionista de CASSA. 
Malgrat això, el regidor Sergi 
Plaza va assegurar que estan 
preparats per solventar els con-

flictes i poder fer el canvi en el 
termini màxim d'un any.
 Des del moment en que l'ac-
tual equip de Govern va anun-
ciar la seva intenció de muni-
cipalitzar el servei i el procés 
participatiu que ha determinat 
el canvi, han estat envoltats 
de polèmica. Els dos principals 
partits de l'oposició, PSC i Ciu-
tadans, s'han oposat frontal-
ment al canvi.
 Per Marc Sanabria, cap del 
PSC, la gestió de l'aigua no és 
un problema que preocupés a 
la ciutadania, "l'actual sistema 
dona un magnific servei i no hi 
havia cap necesitat d'abordar 

aquesta qüestió". I menys fer-
ho amb un procés participatiu. 
"És una qüestió molt tècnica 
on és difícil fer arribar a tothom 
la complexitat de la decisió," 
comenta el cap de l'oposició. 
En opinió dels socialistes, tot 
el procés ha estat orientat cap 
a l'opció de la gestió directa i 
d'aquí la diferència de resultat 
en les votacions. Votacions que 
d'altra banda consideren poc 
representatives com per pen-
dre una decisió d'aquest calat. I 
sense perdre de vista el fet que 
es molt probable que els plans 
del Govern es vegin endarrerits 
i trabats per la judicialització del 
cas.
 Ciudadanos, l'altre partit 
oposat el canvi, va qualificar 
directament de "burla" la nota 
de premsa de l'Ajuntament on 
s'anunciava el resultat de les 
votacions. Segons el partit ta-
ronga, la  representativitat de la 
votació és totalment insuficient, 
ja que els 243 vots favorables 
suposen tan sols l'1,62 per cent 
de la ciudadania de PsiP.
 Durant el procés participa-
tiu, els socialistes van denun-
ciar errors en la documenta-
ció aportada a la ciutadania i 
van demanar que s'invalidés 
el procés. Les acusacions van 
ser desmentides pel Govern, 
que va acusar els socialistes 
de deslleialtat i de mala fe per 
utilitzar informació de la comisió 
de treball de forma esviaxada i 
partidista.

El procés participatiu obert per l'Ajunta-
ment es tanca amb una majoria de vots 
a favor de la gestió directa. El Govern 
treu pit i l'oposició critica la falta de re-
presentativitat de la votació.

NOTÍCIE S

Gestió directa
Gestió indirecta
Vots nuls

PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA GESTIÓ DE L'AIGUA

Vots
presencials

164
29
5

Vots 
telemàtics

79
5
0

Vots 
totals
243
34
5

Els procesos participatius 
seran tots vinculants
Tot i que la normativa esta-
bleix que els processos par-
ticipatius, el mecanisme de 
consulta a la ciutadania de 
què disposen les autoritats 
municipals, no són vincu-
lants, l'equip de Govern inte-
grat per ERC i Junts per PsiP 
va anunciar des del primer 
moment que en el cas de la 
gestió de l'aigua acceptaria el 
resultat fos quina fos l'opció 
guanyadora.
 Arran d'aquest compromís, 
i preguntat sobre aquesta 
qüestió, l'alcalde Oriol Loza-

no va reiterar el seu compro-
mís i el del seu equip que tot 
els processos participatius 
siguin sempre vinculants. El 
Govern es va mostrar satis-
fet per la bona participació 
obtinguda en el procés sobre 
la gestió de l'aigua. Els 282 
vots emesos són la xifra més 
alta aconseguida en un pro-
cés participatiu durant aquest 
mandat. Malgrat això, l'es-
cassa participació en aquest 
tipus de crides està molt lluny 
de ser representativa del con-
junt de la ciutadania.
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

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

www.caldesvitrall.es -               caldesvitrall

Cristalleria 

Fusteria d’alumini i PVC

Mosquiteres 

Persianes i motors

Tendals

Baranes de vidre

Mampares de bany

Reparacions i manteniments

DESCOBREIX EL QUE PODEM FER  PER LA TEVA LLAR

ANTENES PALAU

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

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

Lozano compareix al Parlament 
pel polígon de Llevant

 
L'alcalde de Palau-solità i Ple-
gamans, Oriol Lozano, va com-
parèixer el 2 de juny davant la 
comissió de Polítiques Digitals 
i Territori i Territori per defensar 
la petició del Govern municipal 
que s'aturi la construcció del 
polígon industrial de Llevant i 
que aquests terrenys es decla-
rin Espai Natural Protegit i s'in-
corporin al Pla de l'Espai d'In-
terès Natural (PEIN) de Gallecs.

 Lozano va demanar a tots 
els grups parlamentaris que es 
posicionin i que aquest tema es 
voti en la Comissió de Polítiques 
de Territori. "Ara tenim l'oportu-
nitat de protegir el territori. Els 
veïns i veïnes de Palau-solità i 
Plegamans no es mereixen que 
les entrades al poble estiguin 
ocupades per polígons indus-
trials. Volem un poble de for-
migó, o un poble en un entorn 

verd i agrícola?", va argumentar 
el batlle de PsiP.
 Lozano va fer una primera 
intervenció de 15 minuts i des-
prés va escoltar les rèpliques 
dels representants parlamenta-
ris. En un torn final de 10 mi-
nuts, l'alcalde va contestar les 
preguntes i comentaris que se li 
van fer des de la comissió.
 A la compareixença també i 
van ser presents Joan Payola, 
Rosa Montlló i Núria Solà, en 
representació de la Plataforma 
Cuidem Gallecs, Salvem Palau. 
Per part de l'equip de govern, 
van donar suport al batlle des 
de la llotja de convidats les ti-
nentes d'alcaldia Eva Soler i 
Laura Navarro.

L'Ajuntament de PsiP es va su-
mar a la jornada reivindicativa 
del 28J, Dia per l'Alliberament 
de lesbianes, gais, trans*, bi-
sexuals i intersexuals, amb la 
lectura d'un manifest i la projec-
ció del documental La genera-
ció silenciosa, de Ferran Nava-
rro-Beltrán.
 El reportatge es va projec-
tar a la plaça de la Vila. És un 
treball que fa un petit home-
natge a la gent gran LGTBI de 
Barcelona, tant a les pioneres 
del moviment, com a aquelles 
anònimes, narrant en primera 
persona fets que han marcat la 
seva vida, com són l'educació 
religiosa, la repressió franquista, 
l'arribada de la democràcia, les 
primeres associacions LGTBI, 
la SIDA o el matrimoni homo-
sexual. Abans de la projecció, a 
les 20.00, es va fer lectura del 
manifest per part del Govern.
 El dissabte 2 de juliol hi ha 
prevista la jornada Orgull, plo-
ma i lluita, amb diverses acti-
vitats reivindicatives d'aquest 
col·lectiu. 

L'alcalde va exposar davant una comis-
sió parlamentària els motius pels quals 
el Govern municipal vol aturar la cons-
trucció del polígon de Llevant.

Noucor estrena 4.000 
plaques solars 

PsiP celebra 
el 28J amb el 
documental 
'La generació 
silenciosa'

El dimarts 28 de juny, el regi-
dor d'Eficiència Energètica de 
l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, Sergi Plaza, va fer 
els honors de tallar la cinta que 
simbolitzava la posada en mar-
xa del nou sistema d'energia 
fotovoltaica instal·lat per la far-
macèutica palauenca Noucor. 
La firma, que ocupa part de les 
naus que fins a desembre del 
2021 eren d'Uriach, ha fet una 
important aposta per la soste-
nibilitat amb la instal·lació de 
3.911 plaques solars.
 Amb aquesta instal·lació, 
que ocupa uns 8.800 metres 

quadrats del terrat de la seva 
fàbrica de PsiP i ha suposat 
una inversió d'1,5 milions d'eu-
ros, Noucor produirà un 30% 
de l'energia que consumeix, 
amb el conseqüent estalvi.
 També es produirà un consi-
derable benefici pel medi am-
bient, ja que la nova instal·lació 
suposarà una reducció de 471 
tones de CO2 a l'any. En l'acte 
inaugural hi van ser presents 
el CEO de Noucor, David Per-
digó; el director d'operacions, 
Jordi Ravanals; i la directora de 
sostenibilitat i EHS, Isabel Va-
llès, entre d'altres.

NOTÍCIE S
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LES HEREVES. Cal apuntar els seus noms. Són, d'equerra a dreta, a dalt, Mariona Méndez (amb jersei de ratlles), Mariona Buyreu, Anna Salvat i Clàudia Àlvarez; a baix, Maria Serra, Ammie Blackman, Marina Codina, Ariadna Méndez i 
Martina Solans. I falten Paula Roldan, Aina Poch i Ainoha Muro. Són les actuals campiones d'Europa Sub17 d'Hoquei Patins, les hereves de les lleones del Generali HC Palau que prometen continuïtat als èxits d'aquest esport a casa nostra. 
L'1 de juny van rebre un homenatge per part de l'Ajuntament emmarcat dins de la Setmana de l'Esport Femení. Una delegació de regidors i regidores del consistori, encapçalada per l'alcalde Oriol Lozano, els va fer entrega d'un estic 
personalitzat amb la data del campionat aconseguit. Durant l'acte, que va comptar amb la presència d'alguns familiars, es va projectar un vídeo de resum de la temporada.

EL  P ÒS TER L' INFOR m ATI U
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PROCÉS DE PRIMÀRIES A  JUNTS PER PALAU 
Des de JUNTS x CAT   de Palau-solità i Plegamans  s’ha iniciat  

                                                          un procés participatiu de  primàries que ha de culminar amb  
                                                    l’    elecció  del  cap de  llista  de  cara  a  les  properes  Eleccions 

Municipals del  2023.   Forma  part  de la Llista Electoral  i  de 
l’equip de campanya. 
Contacta amb nosaltres per les xarxes socials habituals. 
Vine i fem-ho JUNTS. T’hi esperem!!! 
 

 
L’HOQUEI CLUB PALAU, CAMPIONES DE OK LLIGA IBERDROLA 
Van proclamar-se campiones a Gijón després de guanyar el segon partit de la final de l’OK Lliga Iberdrola. Culminen 
així una temporada impressionant on han aconseguit guanyar la Supercopa d’Espanya, la Copa  d’Europa , a més de 
l’OK Lliga. Cal recordar, també,  que van ser  subcampiones de la Copa de la Reina. 
Ho han celebrat amb una rua pel centre de la vila fins  a la plaça de l’Ajuntament,  on  s’han fet els parlaments i han 
estat aclamades per tota l’afició. FELICITATS LLEONES!!!! 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Un Sant Joan com els d'abans

Petit ensurt al barri del Castell

La flama del Canigó va arribar 
puntual, a les 20.00 del dime-
cres, 23 de juny. El grup de 
portadors que la va custodiar 
durant 10 quilòmetres des de 
Mollet va ser rebut a Can Cor-
tés amb tots els honors per ge-
ganters, deixebles, sardanistes 
i una bona colla de gent que 
no es va voler perdre res de la 
festa. Començava una revetlla 
per fi sense restriccions i sense 
protocols estranys. Començava 

un Sant Joan com els d'abans 
de la pandèmia.
 La flama que havia d'encen-
dre la foguera va fer una para-
da a la plaça de Ca l'Estruch. 
Allà, els Deixebles de la Pedra 
Llarga, que enguany celebren 
els seus 10 anys, van llegir el 
manifest d'Omnium Cultural i a 
continuació sardanistes, ball de 
gitanes i geganters van fer les 
seves evolucions d'homenatge.

 Els diables palauencs van 
ser els encarregats d'obrir camí 
perquè la flama arribes des de 
la porxada fins a l'esplanada 
de la zona esportiva, on hi ha-
via preparada l'única foguera 
autoritzada de la nit a PsiP. El 
correfoc, que va circular per la 
rambla Pere Pou cap a la Carre-
rada per entrar després al pàr-
quing del pavelló per Arquitecte 
Falguera va durar prop de mitja 
hora, temps suficient perquè es 
fes fosc i l'encesa de la foguera 
lluís com Déu mana. El foc gran 
va donar el tret de sortida de la 
nit més curta de l'any.
 A la plaça de Ca l'Estruc hi 
va haver un sopar popular, amb 
unes 560 persones que es van 
portar el menjar de casa. La tí-
pica coca de Sant Joan, però, 
va anar a càrrec de l'Ajunta-
ment i repartida pels voluntaris 
de Cabres i Vaques.
 La fi de festa va ser un con-
cert a càrrec de la Mashup Par-
ty Band i una estona de música 
enllaunada a càrrec del DJ Sur-
da. Cap a les tres de la matina-
da es va anar retirant el perso-
nal de la plaça i a poc a poc es 
va anar apagant la resplendor 
del foc.
 Tant des de la Policia Local 
com des de Protecció Civil van 
qualificar la jornada de tranqui-
l·la i sense incidències.

Al primera hora de la tarda del 
23 de juny, un petit incendi a 
la zona del castell va reque-
rir l'intervenció dels bombers 
per sufocar-lo. La ràpida in-
tervenció d'uns veïns i del 
serveis d'emergència locals 
van evitar que el foc anés a 
més. Fins el lloc s'hi van des-
plaçar dues unitats de bom-

bers, una de Mollet i una al-
tra de Caldes, per assegurar 
l'extinció total del foc.
 L'incident va estar ocasio-
nar per la crema de petards. 
No es van haver de lamen-
tar ferits personals, però un 
dels habitatges propers al foc 
va veure afectada part de la 
seva tanca de bruc. 

PsiP va viure una 
revetlla força 
tranquil·la i sense 
incidents remar-
cables. Després de 
dos anys de res-
triccions, la festa 
va ser completa, 
amb molta parti-
cipació, i no hi va 
faltar cap dels in-
gredients tradicio-
nals de la diada.
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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 €

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

23:30h - 05:00h DISCOTECA

Y CON ÉL REGRESA  

C/ INDUSTRIA 17 - PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS  
RESERVAS 680218461

La passarel·la 
de PsiP treu 
bona nota

Sempre a la recerca de fórmu-
les que dinamitzin i enforteixin 
el comerç local, l'Associació de 
Comerciants de Palau-solità i 
Plegamans va presentar el dis-

sabte 18 de juny Palau Desfila, 
la nova proposta per acostar les 
botigues i els negocis locals a la 
ciutadania. El format era el de 
la clàssica passarel·la on es van 

alternar les desfilades, des de 
moda infantil fins a perruqueria 
canina, amb els sorteigs i el ball.
 Els jardins de Can Cortés 
van ser l'escenari escollit per 
l'esdeveniment. El públic va 
començar a arribar a les 19.00, 
hora en què l'organització va 
obrir l'accés. La desfilada, però, 
no va començar fins a les 20.00. 
La televisiva Elisabet Carnicer 
va ser l'encarregada de con-
duir l'acte, que es va obrir amb 
els parlaments de la presidenta 
de l'associació, Montse Flores, 
i del regidor de Comerç, Ovidi 
Popescu. Tampoc hi va faltar 
l'Ainet, el capgròs de l'Associa-
ció de Comerciants.
 Per la catifa vermella van pro-
mocionar els seus productes 
i els seus serveis una dotzena 
d'establiments: L'Outlet del teu 
nadó, Estima't, Vet Palau, Mer-
ceria Brunes, Auto-Plegamans, 
El vestidor de Lucia, Piscines 
Sant Carles, Montse Flower, 

You&Me, CatCom Racing, Ópti-
ca Tibau i Marc Perruquers. Tot 
i que l'acte va començar pun-
tual, l'hora i mitja prevista per 
la desfilada es va quedar curta 
i el passe es va allargar més de 
dues hores, cosa que va fer que 
part del públic anés marxant 
abans de veure totes les pre-
sentacions. Aquest, juntament 
amb els problemes tècnics que 
van impedir l'actuació musical 
del grup Pink Cats, programa-
da per a després de la desfila-
da, van ser els punts negres de 
l'esdeveniment. Malgrat això, 
la passarel·la de PsiP va tenir 
bona acceptació tant per part 
del públic com dels comerços 
participants.
 En acabar la desfilada, els 
assistents van poder gaudir de 
música ambient a càrrec del 
CamperVan Dj i dels serveis de 
restauració oferts per dues food 
tracks contractades per l'orga-
nització. 

Palau Desfila, l'esdeveniment proposat 
per l'Associació de Comerciants per dona 
visibilitat al comerç local, es va celebrar 
el dissabte 18 i va reunir força públic.

Acord per controlar les colònies de gats
L'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans i l'associació Progat 
Palau van signar un conveni per 
garantir el control de gats de 
carrer i gestionar la proliferació 
d'aquests animals. El consistori 
assignarà una subvenció direc-
ta de 4.000 euros anuals per 
donar suport econòmic a les 
tasques de gestió de les colò-
nies i, a la vegada, garantir unes 
bones condicions de vida i de 
salut als animals.

 Per la seva banda, Progat 
Palau es compromet entre al-
tres coses a desenvolupar les 
tasques de seguiment de l’ali-
mentació dels gats; capturar 
els animals per a la seva esteri-
lització; tutelar l'esterilització de 
les bèsties i altres tractaments 
veterinaris pel control sanita-
ri de la colònia; retornar-los a 
les colònies; i comprar el ma-
terial necessari per a executar 
aquestes actuacions.
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L ’ E S C A L A  -  E M P Ú R I E S

Terror a l'Hostal del Fum

El cinema de terror és l'apos-
ta lúdica de l'Ajuntament pels 
dissabtes de juliol del parc de 
l'Hostal del Fum. El 9, el 16 i 
el 23 d'aquest mes entre els 
arbres del parc es sentiran els 
crits que llançaran els protago-
nistes de les tres pel·lícules que 

integren el cicle Palau Tremola.
 Els responsables del cicle 
proposen una experiència im-
mersiva en un entorn privilegiat. 
No és casual que els tres títols 
escollits tinguin en comú el fet 
que passen al bosc o en entor-
ns rurals.  

 El dissabte 9 de juliol es pre-
sentarà Texas Chainsaw Mas-
sacre, un títol de 1974 basat en 
fets reals, que va horroritzar a 
tot el món amb la seva colpido-
ra crítica a la societat america-
na rural. La següent projecció 
serà The Blair Witch Project 
(1999), el dissabte 16. Aquesta 
és una pel·lícula de culte que va 
crear escola pel que fa a format 
i promoció, i que s’explica a les 
acadèmies de cinema. Tancarà 
el Palau Tremola una òpera 
prima, la del director Ari Aster: 
Hereditary. Aquesta història de 
terror modern es podrà veure el 
dissabte 23. 
 L'entrada de totes les ses-
sions serà gratuïta i tots els 

films es veuran en versió origi-
nal amb subtítols, tal com és 
costum en aquest tipus de cer-
tàmens. Les tres projeccions 
seran a les 22 hores, i hi haurà 
servei de bar de beguda i men-
jar fred a càrrec d'entitats joves 
de la Descoordinadora des de 
les 20 hores. Les sessions se-
ran presentades pels experts 
en cinema de terror de l'Asso-
ciació FanCon. El pressupost 
del cicle és de 4.500 euros.
 Els assistents podran portar 
les seves gandules, catifes i 
pícnic per a veure cada pel·lí-
cula. Hi haurà també un espai 
per a agafar i posar cadires 
per aquells que no vulguin dur 
l'acomodació de casa.

L'Ajuntament presenta Palau Tremola, 
un minicicle de cinema de terror amb 
el parc de l'Hostal del Fum com a pla-
tea. Amb aquesta aposta, la pantalla 
gran confirma la seva força a PsiP, des-
prés de l'èxit del Badalaboca i de les bo-
nes xifres d'audiència del Cicle Gaudí.

El FANCON es prepara 
per l'era postpandèmia
La 9ª edició del festival d'oci 
alternatiu, Fancon, promet un 
cap de setmana ple de sorpre-
ses i d'entreteniment. La cita 
serà entre el divendres 2 i el 
diumenge 4 de setembre. Com 
és habitual, el festival tindrà di-
verses localitzacions, amb ac-
tivitats programades al pavelló 
Maria Víctor, al teatre de la Vila, 
a la sala Polivalent, al castell de 
Plegamans o al parc de l'Hostal 
del Fum. A més, com a prova 
de la seva voluntat de créixer, 
s'està treballant en propostes 
per a dur a la Marinada, als jar-
dins de la Torre Folch o a l'Es-
corxador.

 Amb la pandèmia superada, 
el Fancon recuperarà propos-
tes clàssiques com les recrea-
cions històriques o la zombie 
walk, propostes que els orga-
nitzadors ja han anunciat que 
deixaran de ser bianuals per 
fer-se cada any. També torna-
ran l'espai de podtalks i la lluita 
lliure. L'autocine tampoc fallarà 
a la cita d'enguany.
 Els organitzadors del certa-
men van fer un primer avança-
ment el 13 de juny, data en què 
van presentar el cartell oficial 
d'aquesta edició, obra de la 
dissenyadora coneguda com a 
Pussie Toys.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños

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

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

Sóm centre certificat

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

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

L'agrupació sardanista 
celebra el seu 42è aplec

Les cobles Marinada i Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona es 
van encarregar d'interpretar les 
17 sardanes que es van ballar 
en el 42è aplec de l'Agrupació 
Sardanista de Palau-solità i Ple-
gamans, que va tenir lloc diu-
menge 12 de juny. Després de 
dos anys sense poder celebrar 
un aplec en condicions, els sar-
danistes palauencs van omplir 
la plaça de la Vila i van gaudir 
de la seva festa principal sense 
cap entrebanc.
 La Marinada i la Sant Jordi, 
dues formacions habituals en 
les convocatòries de l'agrupa-
ció palauenca, es van anar al-
ternant cada dos peces fins a 
completar tot el repertori de la 
vetllada que es va allargar des 

de les 18.30 fins a gairebé les 
nou del vespre. La peça central 
va ser la sardana que el mestre 
Carles Santiago va compondre 
expressament pels sardanistes 
palauencs el 2019 i que es va 
interpretar i ballar per primer 
cop aquell mateix any en el 40è 
aplec de l'Agrupació.
 Durant l'aplec es va organit-
zar també un concurs de colles 
improvisades. Un jurat va anar 
valorant la coordinació i la sin-

cronització de les diverses rot-
llanes que es van formar pel 
concurs fins a determinar-ne la 
guanyadora. Uns petits detalls 
per als guanyadors va comple-
tar la tarda.
 A més de força gent de PsiP, 
aquest aplec va aplegar sar-
danistes i colles de Caldes de 
Montbui, Moià, Sant Feliu, Mo-
llet, Santa Perpètua de la Mo-
guda, Barcelona, Sabadell, Les 
Franqueses i Terrassa.

L'any passat es 
van haver de con-
formar a escoltar 
les sardanes, però 
en aquesta 42a 
edició l'Agrupació 
Sardanista i els 
seus amics han 
tornat a ballar.

EN BREU
PSIP, POBLE DE PAGÈS

El Patronat de Sant Isidre va 
celebrar un any més la tradicio-
nal festa del Segar. La trobada 

va tenir lloc diumenge 12 de 
juny a les nou del matí al costat 
dels camps de Can Periquet, al 

costat del Camí 
de la Serra. Allà 
es va congregar 
mig centenar de 

persones que 
primer van gau-
dir de la perícia 
d'alguns veïns 
del poble que 

es van posar a segar el blat 
amb volants, tal com es feia fa 

cent anys. A continuació, un 
esmorzar popular va servir per 
rememorar el passat (i encara 
present) vincle de PsiP amb la 

pagesia.

AGENTS CÍVICS
Palau-solità i Plegamans 

compta des de finals de maig 
amb dos agents cívics per  dur 

a terme tasques relacionades 
amb la salut i el medi ambient. 

La seva contractació s’em-
marca en el programa Treball i 
Formació de la Generalitat de 

Catalunya. Les tasques que 
duran a terme són per reforçar 

la campanya informativa de 
tinença responsable d’animals 

de companyia que va iniciar 
l’any passat l’Ajuntament. A 

més, també faran tasques 
relacionades amb plagues.

Uns 300 participants en 
la 5a caminada nocturna  
Prop de 300 persones van par-
ticipar en la 5a edició de la Ca-
minada Nocturna de Palau-so-
lità i Plegamans, organitzada 
per Cabres i Vaques, Centre 
Excursionista de Palau i Club 
Atlètic Palau, i que es va cele-
brar dissabte 4 de juny. Si bé 
la participació va ser sensible-
ment més baixa que la darrera 
caminada, celebrada abans de 
la pandèmia, els participants 
van gaudir força del recorregut, 
pensat per a tots els públics i 

amb molt poc nivell de dificul-
tat. La caminada tenia un traçat 
dissenyat pel centre excursio-
nista palauenc.
 Els participants van sortir de 
la pista coberta a les 20.30 i 
van trigar aproximadament una 
hora i mitja en recórrer els 8,9. 
Durant la prova i va haver-hi 
punts d'avituallament on se'ls 
oferia aigua i fruita. En acabar 
la caminada, tots els inscrits 
van fruir d'un sopar popular a la 
pista coberta.
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Ester Calleja surt victoriosa 
de la batalla de Rande
8 hores i 26 minuts i 20 segons 
és el temps que va invertir la 
nadadora palauenca Ester Ca-
lleja en recórrer els 27 quilò-
metres de la Batalla de Rande, 
la cursa en aigues obertes que 
es disputa entre les illes Cies i 
l'illa de San Simón, a la ria de 
Vigo. La prova, que se celebra 
des del 2012, va tenir lloc el 
dissabte 18 de juny.
 En l'edició d'enguany hi van 
participar un total de 95 ne-
dadors, només 12 dels quals 
eren dones. Del total, només 
26 esportistes es van llençar a 

l'aigua sense neoprè. Calleja 
va ser una de les cinc noies 
que va optar per nedar sense 
tratge de goma en unes ai-
gües que estaven a 17 graus 
de temperatura. La palauenca 
va participar acompanyada de 
Natàlia Pocull i Juan Fernán-
dez, companys d'entrenament 
que també van nedar sense 
neoprè i van acabar la prova 
amb ella.
 Aquesta és la travessia més 
llarga que ha fet fins ara la pa-
lauenca, i la primera que fa en 
aigües de l'Atlàntic.

La Milla de Sant Pere es fa granLA INFOGRAFIA - INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES A PSIP

PsiP aposta 
pel sol

Juliol s'estrana esportivament 
amb la recuperació, després de 
la pandèmia, de la Milla Urbana 
de Sant Pere. La cita és el diu-
menge 3 de juliol, al barri de la 
Sagrera, a partir de les 9.30 del 
matí. L'Associació Revetlla de 
Sant Pere, amb la col·laboració 
de l'Ajuntament i dels clubs At-
lètic de Palau i Calderí de Cal-
des, ha preparat la 9a edició 
d'aquesta cursa popular amb 
una important novetat: per pri-
mer cop la milla palauenca aco-
llirà el Campionat de Catalunya.
 La decisió de la Federació 
Catalana d'Atletisme de portar 
a PsiP el campionat d'aquest 
any és la confirmació que la 
cursa palauenca ha madurat i 

és ja una referència a tenir en 
compte pels atletes d'arreu de 
Catalunya. El circuit, homolo-
gat per la federació, té les ca-
racterístiques de traçat i desni-
vell òptimes per als corredors 
d'aquesta especialitat.
 La matinal inclourà un total 
de 16 categories, incloent-hi les 
5 del campionat. Els primers a 
sortir seran els prebenjamins, 
que ho faran a les 9.30 i segui-
ran un circuit de 451 metres. La 
darrera sortida està prevista a 
les 12.30 i serà la del campionat 
absolut masculí, que correra la 
milla completa (1.609 metres).
 Com és habitual, s'habilitarà 
una zona de participants, on els 
atletes disposaran de diversos 
serveis (dutxa, massatges, avi-
tuallament, vestidors...). La no-
vetat d'enguany és la instal·la-
ció d'una grada de 25 metres 
de llarg a la zona de sortida.
 L'organització preveu una 
participació d'entre 300 i 350 
atletes. El fet que es disputi el 
campionat de Catalunya aug-
menta les opcions que es pu-
gui batre el rècord del circuit, 
actualment en 4'18" i 4'59" 
(masculí i femení). Aquestes 
marques no estan molt lluny del 
rècord català, que està en 4'15" 
i 4'57" respectivament.Bé per la por a la crisi ener-

gètica, bé per la consciència 
ecològica o bé per la voluntat 
d'estalviar, sembla que l'ener-
gia fotovoltaica va guanyant 
adeptes arreu. I pel que fa a Pa-
lau-solità i Plegamans l'apos-
ta de la ciutadania agafa força 
per moments. En els darrers 12 
mesos s'han comptabilitzat al 
poble el doble d'instal·lacions 
d'energia fotovoltaica del que 
es va instal·lar en els tres anys 
anteriors.
 Les dades de l'estudi fet per 
l'Associació de Municipis de 
l'Eix Riera de Caldes mostren 
que PsiP és, amb diferència, 
el municipi del grup amb major 
ràtio d'instal·lacions per cada 
1.000 immobles. En aquesta 
comparació, el nostre poble, 
amb 20 muntatges per cada 
1.000 edificis, duplica les dades 
de Caldes i Sentmenat i quintu-

plica la mitjana de la província 
i Catalunya. En la comparativa 
amb la resta de municipis dels 
dos Vallès, Psip ocupa la 13 po-
sició en nombre d'instal·lacions.
 Pel que fa a potència gene-
rada, les 163 instal·lacions ob-
tenen actualment 782,7 kW del 
sol. Gairebé el cent per cent 
dels muntatges genera exce-
dents energètics que són retor-
nats a la xarxa general. Només 
2 instal·lacions (un 1,23%) no 
dona més energia de la que ne-
cessita l'immoble.
En la comparativa de potència, 
Caldes de Montbui i Santa Per-
pètua obtenen millor rendiment 
de les seves instal·lacions. Els 
calderins, amb 111 muntatges, 
generen 895,9 kW, mentre que 
els 71 punts de captació de 
Santa Perpètua són els més 
eficients de l'Eix, ja que acon-
segueixen 1.392,9 kW.

GRÀFICS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L'EIX RIERA DE CALDES

Un estudi de l'AMERC mostra la im-
portant implantació que les instal·la-
cions fotovoltaiques tenen el nostre 
municipi. Si bé la potencia generada 
encara no és de les més significatives 
de l'entorn, sí que es dedueix un fort 
creixement d'aquests punts de captació 
energètica.

Variació 
trimestral

56,5%

total

163
Variació 

Prov. BCN

46,9%

Variació 
Catalunya

44,3

INSTAL·LACIONS 
A PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS 

36
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1919

45

17
22

13

111 2

Riera 
de Caldes

8,0
Província 

de Barcelona

4,5
Catalunya

4,6
RATIO D'INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES PER 
CADA 1.000 IMMOBLES

10,7

8,4

4,9

4,3

20,2

10,5

0,1

POTÈNCIA EN AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC INSTAL·LAT A PSIP (EN kW)

Potència mitjana per 
Instal·lació

4,5
kW (darrer trimestre)

MODALITAT
D'AUTOCONSUM

161 (98,77%)
amb excedents

sense excedents
2 (1,23%)

La cursa que orga-
nitza l'Associació 
Revetlla de Sant 
Pere, torna des-
prés de la pandè-
mia i ho fa acollint 
el Campionat de 
Catalunya en ca-
tegoria absoluta i 
màster.
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El títol d'OKLliga es queda a casa
Juny va començar amb La Re-
volució, la setmana de l'esport 
femení de Palau-solità i Plega-
mans que reivindicava el paper 
de la dona en el món de l'es-
port. Hi havia millor manera 
d'acabar-lo que renovant el títol 
d'OKLliga Iberdrola per part del 
primer equip del Generali HC 
Palau? 
 Dit i fet. El 24 de juny, dia de 
Sant Joan, les palauenques 
es van imposar per 3 a 5 en el 
segon partit dels play-off finals 
contra les asturianes del Tele-
cable HC. Amb aquesta victòria 
es van proclamar campiones de  
lliga per segon any consecutiu (i 
per tercer cop en quatre anys).
 Les noies entrenades per 
Ivan Sanz s'havien imposat per 
2-1 en el primer partit de l'eli-
minatòria, jugat al pavelló Maria 
Víctor el 18 de juny. L'ajustat 
marcador i la força de les as-
turianes, que havien acabat 
líders de la classificació or-
dinària, feien preveure un partit 
molt complicat per les palauen-
ques, obligades a guanyar en 
camp contrari. Però ni el bon 
joc asturià ni el factor pista van 
ser suficients per doblegar les 
lleones, que amb tres gols de 

Berta Busquets, un de Mariona 
Colomer i un de Laura Puigdue-
ta van sentenciar el títol. No van 
fer falta els gols d'Aina Floren-
za, que per segona temporada 
consecutiva a acabat com a mi-
llor golejadora del torneig, amb 
47 dianes.
 Era el segon cop en poc més 
d'un mes que les palauenques 
derrotaven en una final les astu-

rianes en el seu propi camp. L'1 
de maig, el Generali HC Palau 
havia renovat el títol de campió 
d'Europa, en aquella mateixa 
pista i contra el mateix rival.
 L'èxit de les groc-i-negres va 
ser celebrat com cal el diumen-
ge 26, amb una rua pels carrers 
de Palau-solità i Plegamans. 
Des del pavelló Maria Víctor fins 
a la plaça de la Vila, un auto-

bús descobert va passejar les 
jugadores i l'equip tècnic del 
Generali HC Palau, que van 
ser aclamades per multitud de 
gent del poble. Des del balcó 
de l'Ajuntament les jugadores 
van agrair el suport de l'afició i 
van confirmar l'excel·lent comu-
nió de PsiP amb l'hoquei i amb 
l'esport femení, una aposta que 
promet encara molts més èxits.

Va, tornem-hi, l'equip de bitlles 
catalanes de Palau-solità i Ple-
gamans va tancar la lliga el 29 
de maig amb una tirada a To-
relló. El grup format per Chris-
tian Blesas, Juan Plaza, Candi 
Fernández, Francesc Vilardell, 
Joan Ros va aconseguir 285 
punts i 22 bitlles en la primera 
tirada i 297 i 24 bitlles en la se-
gona. Amb aquest resultat els 
tiradors palauencs van assolir la 
quarta plaça de la classificació, 
la qual cosa els permetrà pujar 
a segona divisió la temporada 
vinent.
 Com a activitat de promoció, 
Va, Tornem-hi va organitzar una 
tirada femenina dins dels actes 
convocats durant la Setmana 
de l'Esport femení organitzada 
per l'Ajuntament a principis de 
mes. La matinal de bitlles va ser 
el dissabte 4 de juny. Aquesta 
primera tirada femenina va in-

cloure cinc equips, amb un total 
de 19 tiradores. Hi van partici-
par dones vingudes de Sant 
Llorenç Savall, Collsuspina, 
Torre de Lorista, Sant Feliu Sas-
serra i Sabadell, a més, és clar 
de les cinc tiradores de l'equip 
amfitrió.
 Les jugadores locals van ser 
Candi Fernández, Paqui Mori-
llas, Mercè Puig, Eva Garreta i 
Esther Bosque. Va ser precisa-
ment Candi Fernández la que 
va obtenir una millor puntuació 
i la que es va endur el primer 
premi del torneig. En segon lloc 
va ser Mercè Salvo, de Sant 
Llorenç i el tercer per Alexandra 
Sola, del club de bitlles Somise-
rem de Torelló.
 La tirada es va celebrar a les 
pistes de Can Falguera, seu del 
club palauenc des que aques-
tes instal·lacions s'inauguraren 
fa prop d'un any. 

Va, tornem-hi aconsegueix 
pujar a segona divisió

Campus estiu
Can Falguera 2022

Per a joves 
nascuts entre
els anys
2006 i 2010

TECNIFICACIÓ

 DE PÀDEL

Per a infants 
nascuts entre

els anys
2011 i 2014

MULTIESPORTIU

INSCRIPCIONS OBERTES
www.padelcanfalguera.cat

#teampartners

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

Del 27 de juny
al 22 de juliol

L'esport femení pren 
protagonisme a PsiP
La Revolució, la setmana de 
l'esport femení promoguda per 
l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, va servir per con-
firmar l'evidència: l'esport fe-
mení pateix un enorme greuge 
comparatiu respecte l'esport 
masculí i cal la conscienciació 
col·lectiva per eliminar aquestes 
diferències. Entre el 30 de maig 
i el 5 de juny, la primera edició 
de La Revolució va posar el seu 
granet de sorra en aquesta rei-
vindicació.
 Debats, xerrades, projec-
cions, exposicions i sobretot 
molta activitat esportiva van 

omplir la setmana d'arguments 
per realçar l'aportació de les 
dones en el món de l'esport. 
La setmana va comptar amb 
convidades de luxe, com ara la 
pilot Laia Sanz, la periodista es-
pecialitzada en temes esportius 
Isabel Bosch, o la secretària ge-
neral de l'Esport de la Generali-
tat, Anna Caula. Aquesta última 
va qualificar aquesta iniciativa 
de "pionera" pel que fa a l'equi-
paració de l'esport femení amb 
el masculí i va pronosticar "que 
ben segur que altres municipis 
seguiran el rastre de Palau-so-
lità i Plegamans".
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Una llegenda 
espectacular

ÈXIT D'EL GUIRIGALL

D'una proposta feta i viscuda el 2016 n'ha sortit El Guirigall, 
la representació de la llegenda de la Pedra Llarga que promet 
convertir-se en una referència de la cultura tradicional i de 
l'imaginari popular de Palau-solità i Plegamans. L'11 de junt 
es va celebrar la primera edició oficial.

La Pedra Llarga, el 
megàlit que es troba 

davant de l'oficina de Correus, 
guarda molts misteris, tant so-
bre el seu origen com sobre la 
seva funcionalitat. És per això 
que l'imaginari popular, espe-
cialista a trobar explicacions a 
tot allò que s'escapa del co-
neixement de l'home, va tirar de 
fantasia per explicar la presèn-
cia d'aquesta roca al nostre 
poble.

 Qui, sinó el Diable en perso-
na, seria capaç de moure un 
pes tan imponent? I perquè el 
Dimoni hauria de fer tal cosa? 
Doncs per captar ànimes per 
al seu regne. Tirant d'aquest fil 
i ampliant el repartiment amb 
una masovera i un gall és com 
es crea la llegenda de la Pe-
dra Llarga (vegeu pàgina se-
güent). La història barreja mal-
dat, ingenuïtat i picardia i ara 
Palau-solità i Plegamans l'ha 
convertit en El Guirigall, un es-
pectacle de balls, música i foc.

 Dissabte, 11 de juny, es va 
celebrar la primera representa-
ció oficial d'El Guirigall com a 
espectacle independent. Hi ha, 
però un antecedent. El 2016, 
dins dels actes de la Festa Ma-
jor, el grup de grallers El Ramat 
va proposar l'escenificació de la 
llegenda que havia inspirat els 
dos gegants de PsiP, el diable 
i la masovera de Can Cortés. 
Aquella proposta inicial va tenir 
molt bona acollida per part d'al-
tres colles i entitats del poble i 
va donar com a resultat un gran 

vespre de festa.
 L'equip de Govern actual va 
pensar que la idea mereixia al-
guna cosa més que un paràgraf 
dins de la programació de la 
Festa Major. Ara El Guirigall té 
entitat pròpia i ha passat a ser 
la festa que inaugura l'estiu i 
que neix amb voluntat de con-
vertir-se en referència a escala 
local i comarcal. I a la vista de 
l'èxit de públic d'aquesta pri-
mera edició, sembla que pot 
aconseguir-ho.
 La festa va arrancar davant 
de la masia de Can Cortés. Allà 
es van reunir totes les colles i 
els protagonistes de la llegen-
da. Geganters, grallers, sarda-
nistes, ball de gitanes i dimonis 
van protagonitzar una cercavila 
fins a la plaça de la Vila, escena-
ri central de la representació. La 
rua va aplegar nombrós públic, 
que va gaudir amb els balls, el 
foc i la trepidant banda sonora 
dels timbalers.
 A la plaça esperava la cobla 
Els Lluïsos, encarregada d'in-
terpretar la banda sonora de la 
festa, composta especialment 
per aquest espectacle. 9 de 
les 11 peces que integren la 
partitura d'El Guirigall han estat 
compostes expressament per 
Cesc Alexandria, Xavi Capdevi-
la, Jordi Ruano i Paulí Peña.
 Des del balcó de l'Ajunta-
ment, la Xerra i la Meques s'en-
carregaven d'anar introduint 

FOTOS: AJUNTAMENT DE PSIP
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La llegenda que la Pedra 
Llarga explica l'origen del 
megàlit que trobem a davant 
de l'oficina de correus de 
PsiP. Segons la veu popular, 
fa molts anys, una jove ma-
sovera de Can Cortès, farta 
d'haver de travessar el riu i 
mullar-se els peus per anar a 
buscar aigua a la font, va ex-
clamar que donaria el que fos 
perquè algú fes allà un pont. 
El dimoni, que la va escoltar, 
si va aparèixer i li va prome-
tre un pont abans que sortir 
el sol a canvi de la seva àni-
ma. La masovera, ingènua va 

accedir, pensant que era im-
possible. El diable, però, va 
emprar tots els seus deixe-
bles per fer-ne via molt ràpid. 
La jove, espantada, va contar 
el cas a la seva senyora, que 
va trobar la solució. Quan tan 
sols quedava una pedra per 
col·locar, la senyora de Can 
Cortés va tirar un cubell d'ai-
gua freda damunt del gall i 
aquest es va posar a cantar 
com si hagués sortit el sol. El 
dimoni, confós i enganyat, va 
llençar la pedra a terra amb 
ràbia, convençut que ja es 
feia de dia i que havia perdut.

La masovera, el gall, 
el dimoni i la pedra

PERIODISME D’ALTA
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cada escena i de situar al públic 
en cadascuna de les 9 escenes 
de què consta l'espectacle, que 
aquest any ca comptar amb la 
direcció artística de Jordi Rubió, 
de l'Esbart Dansaire de Rubí. 
Les evolucions dels dansaires 
i dels gegants van donar pas a 
l'espectacle de foc i espurnes 
dels Deixebles de la Pedra Llar-
ga. Amb el públic fent l'acordió 
segons el foc i les espurnes se li 
acostaven, el punt culminant va 
arribar amb la sortida de l'Abra-
xas, el gall que tirava per terra 
els malignes plans del Dimoni. 
La fera dels Deixebles, a més va 
donar l'alternativa a dos nous 
pollets.
 Amb el triomf del bé sobre el 
mal, El Guirigall va concloure 
amb el públic i els participants 
ballant al voltant de la reproduc-
ció en cartró-pedra de la Pe-
dra Llarga. L'espectacle es va 
allargar fins a dos quarts d'11 
del vespre. Moment en què els 
Pessebristes de PsiP van co-
mençar a repartir els entrepans 
de botifarra. El sopar popular va 
servir per acomiadar El Guirigall 
fins al 10 de juny del 2023, data 
en què tornarà la llegenda.
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Al bosc del Parc de l’Hostal del Fum 
a les 22h inici projecció. Accés lliure

9 JULIOL

TEXAS CHAINSAW MASSACRE (1974)

16 JULIOL

THE BLAIR WITCH PROJECT (1999)

23 JULIOL

HEREDITARY (2018)

A partir de les 20h. 
Servei de Bar amb música
Prepara’t per tremolar de por...
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���������������������������

No t'oblidis del kit 

de supervivència

Dijous
7 de juliol
A LES 19 HORES

¡QUÉ BUEN DÍA! 
AMB MAITE GUEVARA

Lloc: Plaça de l’1 d’octubre
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 ANUNCIS DE SERVEIS PER A LA LLAR

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

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

CHICA UCRANIANA seria i responsable 
busca un trabajo como limpieza,canguro 
o cuidado de personas mayores. 665 395 
947 Lesya 
CHICO para jardinero, pintor, obras. Ve-
hículo propio. Con experiencia 699 467 
609 David 
ME OFREZCO para tareas de limpieza. 
Cristina. 643 823 025.
CUIDADORA de personas mayores con 
experiencia de 5 años y disponible las 24 
horas. Nelly. 642 227 240
SEÑORA de 59 años se ofrece para el 
cuidadode personas mayores. Carmen. 
635 24 06 98.
BUSCO EMPLEO de externa 8 horas o 
por horas de limpieza. Yesica. 605 63 33 
36.
AUXILIAR de enfermería en geriatria se 
ofrece para cuidado de personas mayo-
res. Noche. 611 211 685. Gabriela.
DESEO trabajar cuidando personas gran-
des  se cocinar, planchar y limpiar. Narci-
sa. 610 33 57 43.
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o tareas de limpieza. Marie. 640 67 
99 93.
 ME OFREZCO para jornada de 8 horas 
en tareas de limpieza, como interna o ex-
terna. Con experiencia. Nohemy. 633 15 
30 32
BUSCO TRABAJO bien cuidando niños 
o personas mayores o en tareas de lim-
pieza. Lina. 631 397 009.
BUSCO TRABAJO por la mañana y los 
fines de semana y por la noche. Soy res-
ponsable. Guadalupe. 634 835 849.
ME OFREZCO para cuidar personas ma-
yores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuida-
do de persona mayores. Incorporación  
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat hu-
manístic i cursant un grau superior de 
Producció audiovisual i d'espectacles. 
Estic interessada a fer de cangur i a do-
nar classes de repàs a nens de primària i 
ESO. Paula. 655 474 080 
CHICA busca faena de limpiezas parti-
culares, responsable, con  experiencia y 
referencias. María. 681 977 436. 
TENGO conocimiento y experiencia en 
cuidado de persona mayores. Colón. 
602 407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662 
BUSCO trabajo comocuidadora de 
adultos o niños, o en tareas de limpieza. 
Zoila. 612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas 
mayores como interna. Isabel. 631 798 
648

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

17 años de experiencia, vehículo propio, 
se ofrece para el cuidado de personas 
mayores. 654 745 682 Loli. 
SE OFRECE chico para trabajos de gran-
ja los fines de semana. 671 303 838. Víc-
tor Manuel
PERSONA de 48 años con referencias 
para cuidar finca o vivienda, a cambio de 
alojamiento. Persona seria y realmente 
responsable! 642 737 451.  Jorge
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent 
gran, de neteja o d'atenció al client. Expe-
riència i disponibilitat immediata. Interna o 
externa. 698 361 453. Nohemy
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

     APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

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

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

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

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

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

R e s i d e n c i a l  P a l a u                             T e l . 6 7 1 5 6 2 6 1 8
A v i n g u d a  d e  C a t a l u n y a  2 6 4                  w w w . r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
0 8 1 8 4  P a l a u - S o l i t à  I  P l e g a m a n s            i n f o @ r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
B a r c e l o n a
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AQ U E S TA  R E V I S TA  É S  P O S I B L E  G R ÀC I E S  A L S 
S EG Ü E N T S  CO M E R ÇO S ,  N EG O C I S  I  E N T I TAT S

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

Farnés advocats

IurIsbarna  
torra argemI 
ajuntament de PsIP

jordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

autoarenas

auto taller taher

generalItat de catalunya

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

caldes Parquet

assocIacIó de comercIants

club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

nua

ruIsan assessors

gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Palau assessors

ImmobIlIarIa Farnes

juanI baeza

l'outlet del teu nadó

vols volar?
camPo base

Psc Palau 
erc
jxPsIP
bar olIva

masIa can rIera

rekoPa

bar l'esbarjo

avuI cuInem nosaltres

can boada

aten Palau

centre FIsIoteraPIa Palau

centre PodològIc solIta

clInIca dental valloc

menja sa

entrenament Personal

resIdencIal Palau

centro odontologIc Palau

dental duarte

antenes Palau

e. arbo clImatIzacIones

electrIcItat masó

cal vIdrIer

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

guber catalunya serveIs

gIPPsa InFormatIca

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Advocats

Advocats

Ajuntaments

Arquitectes

Asegurances

Automòvil

Automòvil

Comunicació

Construcció

Construcció

Construcció

Decoració

Decoració

Entitats

Esports

Esports

Estètica

Estètica

Estètica

Estètica

Gestories

Gestories

Gestories

Gestories

immobiliàries

Immobiliàries

Moda

Oci

Oci

Partits polítics

Partits polítics

Partits polítics

Restauració

Restauració

Restauració

Restauració

Restauració

Restauració

Salut

Salut

Salut

Salut

Salut

Salut

Salut

Salut

Salut

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Serveis tècnics

Taxis

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

Farmàcies de guàrdia - JuliolAquest 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

ESPECTACLES
MAITE GUEVARA
Dijous, 7. 19.00 h. Plaça 1 
d'Octubre. La pallasa Maite 
Guevara presenta ¡Qué buen 
día' un espectacle per  per-
sonas de totes les edats amb 
ganes de pasar-ho bé.

CONCERT
LAS KARAMBA
Dissabte, 30. 20.00 h. Plaça 
de la Vila. Concert del grup 
Las Karamba, formació inte-
grada exclusivament per dones 
que ofereix un repertori tan 
eclèctic com la procedència de 
les seves integrants.

CONCERT
CENTENARI DE LA CORAL 

LA UNIÓ Diumenge, 3. 
20.00. Can Corés. La coral 

ofereix el seu concert d'estiu, 
que comptarà amb el cor 

Alittlenote com a convidat de 
luxe. 

ESPORTS
MILLA URBANA DE SANT PERE
Diumenge 3, 09.30. La Sagre-
ra. Es celebra la novena edició 
d'aquesta cursa popular que orga-
nitza l'Associació Revetlla de Sant 
Pere. El cap de setmana també hi 
ha activitat cultural al barri amb mo-
tiu de la festivitat de Sant Pere.

SARDANES A LA FRESCA  amb LA COBLA PRINCIPAL DE 
LLOBREGAT. Dimarts, 5, a les 21.00.  L'Agrupació Sardanis-

ta de Palau-solità i 
Plegamans recupera 
aquesta activitat 
estiuenca.  L'esce-
nari serà la plaça 
del Lledoner. Accés 
lliure.

La xifra del mes és la xifra oficial de població 
de Palau-solità i Plegamans 
a 1 de gener del 2022. El 
poble ha perdut  6 habitants 
respecte el padro de l'any 
passat, en que hi havia 
14.917 persones.

14.911
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes lacades | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

611 42 16 19

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+
FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

93 522 22 55
Vols que t’informem?

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

EXPERTOS EN TODA 
CLASE DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATERIALES
ARTÍNEZM

JUNIO-JULIO
OFERTA EN MATERIALES 

DE JARDINERÍA

Especialistes 
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

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

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

@dentalcenterpalau                    /dentalcenterpalau

Primera
visitaGRATUÏTA


