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D'ENTR A DA PU B L IC ITAT

AQUEST MES DESTAQUEM...

L'aixeta de l'aigua

EDITORIAL

El Govern municipal ha pres la decisió de 
canviar la gestió del servei d'aigua i assu-
mir-lo a través d'una empresa pública en 
lloc de fer-ho mitjançant una concessió a 
una empresa privada. Amb procés par-
ticipatiu o sense, està clar que es tracta 
d'una decisió política i no s'han de bus-
car excuses per justificar-la.
 És fàcil estar d'acord que en la presta-
ció de serveis essencials com en el sub-
ministrament d'aigua, o d'energia, o en la 
seguretat i mobilitat de les persones, el 
lucre no hauria de ser l'incentiu principal 
per garantir-los. Des d'aquesta perspec-
tiva, posar en mans públiques aquesta 
gestió té la seva justificació. També és fà-
cil estar d'acord que els criteris d'eficièn-
cia i solvència tècnica són primordials en 
aquests àmbits, ja que estem parlant de 
serveis que afecten directament a la salut 
i benestar de les persones.
 La decisió del Govern és valenta, però 
té els seus riscos, especialment venint 
d'una situació en què l'eficiència i la sol-
vència estaven garantides i no generaven 
cap problema, almenys en aparença. El 
traspàs de competències del subminis-
trament d'aigua pot ser un procés deli-
cat, i fer-lo amb la pressió del calendari (el 
juny del 2023 s'acaba la pròrroga forçosa 
amb l'actual concessionària, CASSA) i 
amb un escenari d'eleccions municipals 
pel mig, no semblen l'escenari ideal per 
fer-ho. Diu la dita "Molta pressa, poca en-
dreça", esperem que no sigui aquest el 
cas. Caldrà seguir de prop el canvi per 
veure cap a on acaba girant l'aixeta.
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EXPERTS EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Casa en La Pineda. 160m2 en 
parcela de 400 m2, 3 hb, 3b 
Barbacoa. 425.000€ 

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

En Can Riera, a 4 vientos. 4 
hab, 1 b i 1 aseo.  Parcela de 
610m2. 295.000€ 

CASA CASA CASA

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

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

En Lliça de Munt. Parcela de 
550m2, vivienda de 275. 4 h 
Placas solares. 375.000€ 

DUPLEX CASA CASA

Piso con piscina, barbacoa y 
traster. Reformado. 65 m2, 2h  
174.500€ 

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 Falguera. Parcela plana 
de 690 m2, cantonera. Perfec-
ta para inversión.  155.000€ 

TERRENO

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

2 CASAS

CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE 

TAXACIÓ OFICIAL

TENIM HABITATGE DE LLOGUER

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

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

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles

NOVA COL·LECCIÓ

4 L'ENTREVISTA: TITO HARLEY
Meteoròleg aficionat, aquest palauenc fa anys que 
segueix de prop el temps a casa nostra. Els seus 
partes locals tenen força seguidors a les xarxes.

10 ROCK O CLÀSSICA?
Difícil trobar algú a qui no agradi la música. Però 
com passa en totes les arts, hi ha gustos per tot. 
Vosaltres sou més de rock o de clàssica?

19 TANATORI I AIGUA
El ple municipal de setembre, el primer de la 
nova temporada, té el tanatori i la gestió de 
l'aigua com a temes principals.

20 EL POLÍGON DE LLEVANT
Una comissió del Parlament vota contra la inclusió 
dels terrenys del polígon de Llevant dins el pla de 
protecció de Gallecs.

28 FANCON DE LUXE
La novena edició de la fira d'oci alternatiu, Fancon, 
tanca amb èxit de públic i molt bona acollida per 
part d'expositors i empreses participants.

38 QUI FARÀ GIRAR L'AIXETA DE PSIP?
La proposta de canviar la gestió del servei de 
l'aigua té un escenari complex. El reportatge dona 
algunes claus per entendre millor la situació.

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

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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Lloc i data de neixament:  
Barcelona, 14/06/1959.
Estat civil: En parella, amb 
quatre fills.
Estudis: COU i estudis de 
belles arts.
Professió: Agent comer-
cial del sector tèxtil.
Aficions: La meteorologia, 
la pintura i les motos 
Harley Davidson.
Un llibre: El gran llibre 
del Planeta, de Tomas 
Molina. 
Una pel·lícula: Rocky, de 
Sylvester Stallone.
Una sèrie: Los hijos de la 
anarquia.
Quina música li agrada: 
Disco dels 80 i 90 i house. 
Participa en alguna 
entitat del poble:
No.

--Quan es va co-
mençar a inte-
ressar per la me-

teorologia?
--Des de molt jovenet, quan 
vivia a Horta, al carrer Dante 
Alighieri. Tenia 14 o 15 anys. 
A casa teníem tres finestres, 
una a l'ombra i les altres dues 
al sol. Tenia un termòmetre a 
cada una, i prenia cada dia les 
temperatures. Vaig començar 
a seguir molt al mestre Alfred 
Rodríguez Picó, per mi el millor, 
i amb ell vaig aprendre molt. 
També he après molt de l'Alex 
Van der Laan. Jo soc autodi-
dacta.
--En aquells anys la meteo-
rologia no era tan popular 
com ara.
--No, que va! Abans sortia el 
Mariano Medina a Televisió Es-
pañola, amb "sol y nubes" i tira 
que te'n vas. Ei, però Medina 
va ser un gran home del temps 
i un gran geògraf, el que passa 
és que no tenia estris. Els ma-
pes se'ls havia de dibuixar ell a 
mà. Tot era molt més laboriós 
que ara. Quan va començar 
la tele en color tot va canviar. 
A TV3, per exemple, l'Antoni 
Castejon va fer un canvi im-
portant en la presentació de la 

informació del temps. Després 
va arribar el Rodríguez Picó, i 
molts altres.
--En tots aquests anys su-
poso que la predicció ha 
millorat molt, oi?
--Sí, però la gent es creu que 
la meteorologia és com les ma-
temàtiques, que dos i dos són 
quatre, però no és així. Hi ha 
molts models meteorològics, i 
no tots coincideixen.
--Expliqui una mica quines 
opcions té un home del 
temps, què és això dels mo-
dels predictius?
--Jo treballo amb dos models, 
l'americà i l'europeu. L'ameri-
cà és bo en prediccions a curt 
termini, mentre que l'europeu 
funciona millor a mitjà i llarg 
termini. El model americà treu 
tres mapes al dia, mentre que 
l'europeu en fa dos diaris. La 
diferència entre un i l'altre està 
en els ensembles, en la mane-
ra de fer els càlculs. Jo el que 
procuro és no utilitzar tecnicis-
mes i fer prediccions que pugui 
entendre la iaia i el nano que 
està al seu costat.
--Quant de temps dedica a 
aquest hobby?
--Tot el dia estic remenant amb 
això, no tinc una altra cosa a 
fer.
--És molt car equipar-se per 

seguir les evolucions del 
temps?
--Si no se t'espatlla res, no. 
Una estació meteorològica 
més o menys bona, com la 
que tinc jo, la pots trobar per 
300 o 400 euros. Els estris va-
len calés i s'espatllen, però no 
són preus molt desorbitats. Jo, 
el pluviòmetre l'he hagut de 
canviar dues vegades, però un 
pluviòmetre pot costar 40 eu-
ros. Ara si et vols gastar diners, 
una estació professional et pot 
costar 3.000 euros.
--Està en contacte amb al-
tres aficionats?
 --Sí. Jo estic en un grup que 
es diu CMI (Catalunya Meteo 
Informació) que el va fundar 
Víctor Nicolás. Vam començar 
amb aficionats només de Ca-
talunya, però ara hi ha més 
de 300 estacions meteorolò-
giques de tot l'estat i fins i tot 
dues a França i una Rússia. 
Per això ara el grup es diu Cli-
ma Meteo Info (www.climame-
teoinfo.com). La meva va ser 
una de les 10 primeres esta-
cions a sumar-se al projecte.
--Creu que estem assistint 
ja alteracions provocades 
pel canvi climàtic?
--Jo no soc dels que opina 
que tot el que està passant 
és pel canvi climàtic. Però ens 

està afectant, efectivament, i si 
no prenem mides ràpides els 
nostres nets i els seus fills pa-
tiran molt. A mi el que més em 
preocupa del canvi climàtic és 
el mar, la quantitat de merda, 
plàstics, que aboquem al mar. 
El mar és el gran regulador, si 
el mar no recicla, a terra esta-
rem molt fotuts. Però no tot es 
culpa del canvi climàtic, perquè 
de nevades i inundacions n'hi 
ha ara i també n'hi havia l'any 
1800.
--Creu que la gent té prou 
consciència sobre aquest 
tema?
 --No, s'està treballant molt 
per part dels experts, però 
els que anem a peu no tenim 
prou consciència. Un exemple 
el tens en el reciclatge porta a 
porta que tenim aquí. Al princi-
pi tothom es queixava, perquè 

Alberto Clemente Garcia té tres grans aficions. Una 
la va estudiar, la pintura. Una altra li ha valgut el so-
brenom, les Harley Davidson. I la tercera li ocupa la 
vida (amb el permís de la seva família), la meteoro-
logia. Les seves prediccions són populars a Psip.

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

TITO HARLEY METEORÒLEG AFICIONAT

"No tot el que passa 
amb el temps és culpa 
del canvi climàtic"

tots volem tenir-ho més fàcil, 
no complicar-nos la vida. Però 
a poc a poc t'adones que no 
és tan complicat. I sap greu, 
però la gent jove és la que està 
menys conscienciada.
--Parlem del temps a Pa-
lau-solità i Plegamans. Hi 
ha alguna característica 
que destacaria del microcli-
ma palauenc?
--Sí, últimament tenim com 
una carpa que ens protegeix. 
Aquí al poble tenim sis esta-
cions meteorològiques i ens 
parlem entre nosaltres. Abans 
quan venia una tempesta des 
de Moià, baixava per Castell-
terçol i Caldes i en arribar aquí 
ens la fotia grossa, com la de 
l'altre dia. Però des de fa un 
parell d'anys hem observat 
que sovint, quan ve una tem-
pesta des del nord, en arribar a 

Sant Feliu de Codines, es co-
mencen a partir i una part se'n 
va cap a Terrassa i l'altra cap al 
Maresme i a nosaltres no ens 
plou.
--I això com s’explica?
--Doncs si vols que et digui, no 
ho sé. Fa dos o tres anys que 
ho anem observant.
--Quin és el fenomen me-
teorològic que més li agra-
da?
--La neu, la neu sempre m'ha 
agradat molt. Veure nevar em 
dona molta tranquil·litat i pau.
--Ha fet mai turisme climà-
tic?
--Fa anys teníem un grup que 
es deia Les Quatre Estacions, 
on n'hi havia un que va adaptar 
un cotxe amb radar, blindatge 
contra les pedregades. Quan 
venien tempestes guapes 
ens trucàvem i sortíem a bus-

car-les. En una ocasió, cap al 
Solsonès, va anar d'un pèl que 
no ens trobem en mig d'un 
tornado. Vam haver de sortir a 
tota castanya d'allà.
--Quina predicció tenim 
d’aquí a final d’any?
--Pel que diuen ens espera un 
hivern més cru. Però també ho 
deien l’any passat i al final no 
vam tenir hivern.
--Que li recomanaria a un 
noi que com vostè es vol 
aficionar a la meteorologia?
--El primer seria llegir, enten-
dre que és i en què es basa la 
meteorologia. I recomano es-
pecialment el llibre 50 leccio-
nes breves de metereologia. 
Acontecimientos y fenómenos. 
A partir d'aquí anirà veient com 
pot evolucionar. Aprendre's 
els diferents models i anar 
creixent.

PEP PUIG
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OPINIÓOPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

Ja coneixeu aquell que diu: 
 --Doctora, tinc un amic que...
Doncs bé, ara fa uns dies, finalment vaig trobar el 
moment i la manera d'explicar-li a la meva docto-
ra un cas que em preocupava, el del meu amic.
I li vaig etzibar: 
"--Doctora, tinc un amic que fa més de cinc anys 
que va de corcoll. Fins llavors se sentia senyor 
dels seus actes, prenent les seves decisions, 
atenent, això sí, a les circumstàncies de cada 
moment. La vida li anava ni molt bé ni molt mala-
ment, més o menys com a tothom, més o menys 
com sempre.
 Va arribar la tardor del 2017 i les decisions que 
va prendre en aquells moments i en els temps 
que en derivaren li semblaven reflexionades i lliu-
res. Però aquelles  circumstàncies, ai l'as, van ser 
tan excepcionals que condicionaren en extrem 
tots els seus actes. Després li han vingut altres 
sotragades, a ell i a molts: la pandèmia,   alguna 
desgràcia personal propera, la invasió d'Ucraïna, 
i ara, el panorama general d'un futur cada cop 
més fosc.
 Ha anat veient, el meu amic, que les circum-
stàncies de què parlem, les que l'envolten i de-
terminen el seu rumb de vida, no són fruit de 
l'atzar ni d'alineacions astrals. Cada cop té més 
la impressió que ens han estat, i són, induïdes 
per interessos d'altri. Això l'ha decebut profun-

dament i li fa pensar que és un carallot d'haver 
caigut de quatre grapes jugant-s'hi pell i carn.
 Ara li sembla que les noves circumstàncies ens 
marquen que hem d'estar convençuts que l'1 
d'octubre no va existir, que no hi ha hagut pandè-
mia ni invasió d'Ucraïna. I que hem d'estar atents 
i receptius a la següent sacsejada per reaccionar 
de la manera que ens indiquin, convençuts, però, 
que ho fem per pròpia iniciativa."
 En explicar-li tot això a la doctora, ella anava 
caragolant-se un rínxol, balancejant amunt i avall 
el cap, i sobretot prenent notes, moltes notes.
 Finalment, va parlar. Em va dir que el del meu 
amic no era, ni de bon tros, un cas aïllat ni es-
trany. Em va fer saber que si ell no volia anar al 
metge a consultar-l'hi el seu cas, que jo mateix 
podria traslladar-li les seves recomanacions. 
Aquestes van ser: allunyament de la immediate-
sa mediàtica i de les xarxes socials; tancar les 
orelles al soroll, obrint-les als amics; descans, 
molt de descans. Amb aquestes pautes, tot anirà 
fluint i posant-se al seu lloc.
 I més endavant, quan la desintoxicació estigui 
en una fase avançada, estarà en condicions de 
salpar i posar-se a mercè de les onades. Llavors, 
haurà d'aplicar abans d'actuar i per aquest ordre: 
serenitat, sentit crític, reflexió i anàlisi.

Silvestre Entredàlies

El 2 d’octubre de 1997 es presentava a Can 
Cortès el llibre “Records del Meu Poble” 
de Tomàs Farnés Soley. A més de l’autor, 
van intervenir l’alcaldessa Teresa Padrós i 
el regidor de cultura Francesc Vilardell. El 
text del llibre no era inèdit, atès que era un 
recull dels articles que havia anat publicant 
a Palau Informatiu cada mes (excepte un 
article que havia aparegut a Qu4trepins), i 
que eren molt esperats pels lectores. En els 
seus textos recordava vivències i anècdo-
tes de quan Palau-solità i Plegamans era 
un poble agrícola. Com deia Santi Lum-
breras, editor de la revista, “Línies que, 
plenes de diàlegs i anècdotes, escrites 
en un llenguatge senzill, fan que el llibre 
tingui una fàcil i agradable lectura.”
 El dibuix i la pintura era l’altra afició 
del Tomàs Farnés, d'aquí que una obra 
seva fos protagonista de la portada de 
la revista, com el febrer de 1990, en que 
apareixia la Masia de Can Cortès, coincidint 
amb la publicació del seu article d’aques-
ta masia a la seva secció de “Records del 
Meu Poble”, en que recreava el seu passat 
agrícola, molt abans de que fos un centre 
de cultura. La portada del llibre també era 

de l’autor, amb un rellot-
ge en que la busca és el 

campanar de Santa Maria, 
i que simbolitza el pas del 

temps al nostre poble. De la 
publicació del llibre se’n va 
fer ressò, a més de la ma-

teixa revista Palau Informatiu, 
també el Diari de Sabadell en 

la seva edició dl l’11 d’octubre de 1997.
 Ramon Folch i Camarasa, en una carta 
dirigida a l’autor, li manifestava que “Es un 
llibre simpàtic, que no es pot llegir sense 
sentir l’emoció del temps que ha passat”, 
el felicitava “pel llibre i per la gràcia amb 

què està escrit”, indicant que “Amb el teu 
llibre has fet un bon servei al poble i als que 
l’estimem, perquè gràcies a tu hi ha tot un 
seguit de coses que no es perdran en la 
memòria col·lectiva.“ Encara avui, si algú 
vol tenir-lo, el pot demanar gratuïtament a 
les oficines de Farnés Advocats.
 L’ESPERIT CONTINUA VIU. Qui li havia 
de dir al Tomàs Farnés Soley, aquell 2 d’oc-
tubre de 1997, que 25 anys més tard, un 
net seu que tot just tenia 9 mesos, també 
presentaria un llibre, en aquell mateix esce-
nari. El 8 d’abril d’enguany, el seu net, Pere 
Farnés Agramunt, presentava el seu llibre 
“Va passar una maltempsada. La guerra ci-
vil a Palau-solità i Plegamans (1936-1939)”, 
i en l’acte va fer esment al llibre del seu avi. 
El llibre disposa ja d'una segona edició que 
es pot trobar a Can Cortés.
 I, seguint amb els paral·lelismes, actual-
ment dos nets del Tomàs Farnés, també 
publiquen alternant-se, uns articles men-
suals a la revista, tal com feia el seu avi. Ell 
parlava de records i els seus nets de patri-
moni. Son en Josep M. Farnés Agramunt i 
el mateix Pere Farnés Agramunt, autor del 
llibre al que s’ha fet esment.

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)

Doctora, tinc un amic que...
Quan la memòria es torna patrimoni 

FINESTRA OBERTA

CARTES DELS LECTORS: Podeu enviar la carta al  correu electrònic psipinfo@gmail.com signada i amb el número DNI de la persona que l’envia. Les 
cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un representant del grup. Procureu que el text no sobrepassi els 1.400 caràcters, en 
cas contrari L'Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran traduïts. Les 
opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opinió són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

Escriu
Hi ha estudis que demostren 
que escriure és bo per a la sa-
lut. Així que escriu. Quan... et 
sentis embussat, t'enfrontis a 
un problema sense solució, les 
teves emocions et superin, has 
de prendre decisions impor-
tants... escriu!
 Escriure no només relaxa, 
ajuda a ordenar les idees, 
afavoreix una conversa amb 
un mateix i un gran etcètera. 
Podeu trobar articles que par-
len dels beneficis psicològics 
d'escriure. A mi personalment 
m'encanta fer-ho i a més és 
com fer un parèntesi en la 
meva vida. Quan em poso a 
escriure em centro només en el 
que faig i oblido qualsevol cosa 
que estigués fent. S'allunyen 
els mals pensaments. O millor 
i tot, si escric sobre els meus 
pensaments, semblen més 
petits, i fins i tot més fàcils 
d'afrontar.
 Si escric sobre coses crea-
tives, puc arribar a sentir les 
emocions que vull transmetre. 
Recordant, per tant, que l'estat 
d'ànim en una certa forma 
el podem controlar. Fins i tot 
es parla de majors beneficis 
si s'escriu a mà. Si escriure 
és saludable i gratuït, a què 
esperes per a fer-ho? Vull 
deixar-vos unes frases inspira-
dores: "Escrivim per a assa-
borir la vida dues vegades, en 
el moment i en retrospectiva" 
(Anaïs Nin); "Escriu el que no 
s'ha d'oblidar" (Isabel Allende); 
"Per a mi, el plaer més gran de 
l'escriptura no és el tema que 
es tracti, sinó la música que fan 
les paraules" (Truman Capote).

25 ANYS DEL LLIBRE 'RECORDS DEL MEU POBLE'EL CONVIDAT

JUAN JUNCOSA
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A  TAU L A PU B L IC ITAT

La quinoa és un pseudocereal originari 
de les regions andines (Bolívia, Perú, Xile, 
Equador i Colòmbia), on va començar a 
conrear-se fa uns quatre mil anys. Per als 
asteques i els inques, la quinoa era consi-
derada un producte sagrat. Entre els seus 
principals beneficis, trobem:
--Combat el restrenyiment.
--Té un baix índex glucèmic.
--Aporta vitamines i un munt de minerals, 
com el fòsfor, el ferro o el magnesi.
--És antioxidant.
--Aporta també proteïnes, carbohidrats 
complets i grasses, a més de calci i ami-

noàcids essencials.
--Està lliure de gluten i colesterol.
Existeixen tres tipus de varietats: la blanca, 
la vermella i la negra, totes amb similar va-
lor nutricional i on les diferències radiquen 
principalment en el sabor. Vegem les carac-
terístiques de cadascuna:

Blanca: la més comuna. És la de sabor 
més suau de les tres i de textura més es-
ponjosa una vegada cuita. És la que té més 
calories i menys carbohidrats.
Vermella: de sabor més fort i gust amb un 
cert toc a nous. És, no obstant això, la que 
té menys grasses, però la més alta en car-
bohidrats i proteïnes.
Negra: el seu sabor de terra, la fa molt ca-
racterística. És la que més triga a coure's i 
és el resultat de barrejar una llavor de qui-
noa amb una llavor d'espinac. Aquest hí-
brid conté liti, un mineral que s'associa al 
control de la depressió i l'estrès.
 Hi hauria un quart tipus, la Quinoa Real, 
però la diferència de la qual tan sols prové 
de la situació geogràfica on es cultiva (ex-
clusiva de Bolívia). Una altra característica 
és que és més gran que les anteriors, però 
conserva les mateixes propietats que les 
altres.

La quinoa, el cereal 
sagrat dels inques

EL PRODUCTE

Una herència ben administrada
Quan un restaurant celebra més de 35 
anys servint menjars cada dia ja no queda 
res per demostrar, no hi ha dubtes. I més 
quan s'ha fet el traspàs generacional i els 
comensals continuen fidels al mantell. És 
el cas del restaurant Hermanos Luque, un 
clàssic de la cuina de mercat de Palau-so-
lità i Plegamans. Fundat fa més de tres dè-
cades pel matrimoni Luisa Garcia i Manuel 
Luque, avui està regentat pels seus fills, 
que s'han fet dignes hereus de l'esperit ca-
solà dels seus progenitors.
 Amb Manuel i Miguel al capdavant de la 
sala, i amb la Mari a la cuina, a Hermanos 
Luque si respira un ambient familiar i de 
gent treballadora. "Tenim clientela molt fidel 
i de fa molts anys. Aquí igual venen treba-
lladors com famílies senceres que venen a 
dinar, a fer el vermut, gent sana que ens 
coneix de tota la vida", explica el Miguel. "El 
que volem és que els nostres clients surtin 
sempre contents i ben menjats", sentència.
 Hermanos Luque és molt matiner, a les 
5.30 del matí ja s'hi pot anar a fer el primer 
cafè del dia. Excepte els diumenges, la jor-
nada s'estira fins quarts de cinc de la tarda, 
quan s'han servit els darrers dinars. En el 
seu menú (de 12 € de dilluns a divendres, i 
de 15 € els dissabtes) hi trobareu cuina ca-
solana, amb productes de proximitat. Des 
d'una sabrosa sopa de peix fins a una tra-
dicional escalivada o uns callos. És la cui-
na de mercat que treballa el producte amb 
carinyo i sense grans floritures, però amb 
sabor i alegria en les racions.
 Rere els fogons, la Mari compta ja amb 

l'ajuda del Adrià, net del Manuel i la Luisa, i 
que represetna una tercera generació de la 
saga. Posats a recomanar, la Mari aposta 
per la senzillesa del bacallà amb samfaina, 
un dels plats recurrents de l'oferta del res-
taurant i que veu fàcil de preparar a casa: 
Ingredients: un pebrot verd i un de ver-
mell, una ceba, tomàquet fregit i tomàquet 

natural, quatre talls de bacallà prèviament 
dessalat.
Preparació: es tallen els pebrots i la ceba 
per fer sofregit. El tomàquet al gust, meitat 
fregit i meitat natural. En una paella a part 
es fregeix el bacallà amb oli d'oliva. Un cop 
fregit es posa en plat, si tirar per damunt el 
sofregit i a taula!

La Mari i l'Adrià, 
els responsables 

dels fogons de 
Hermanos Luque. 

LA PROPOSTA DE... HERMANOS LUQUE

PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU  AMB EL 629 262 682

C/ CAmí REIAL, 63
PALAU-SOLITà I PLEgAmANS / TELf. 938 64 91 86

RESTAURANT HERmANOS LUQUE
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Com a músic, aquest cop ho tinc una mica més di-
fícil, ja que per la música, sempre hi ha un moment. 
Però el rock... El rock és el rock.

 Un gènere que et posa les piles de bon matí, com per exemple, 
alguna cosa d'AC/DC a les 8 del matí, camí a fer un cafè amb 
llet, no té preu. Imagineu despertar a so de Mozart o Vivaldi... Per 
saltar per la finestra. Conduint, per exemple, amb Queen o Bruce 
Springsteen per aquestes carreteres solitàries és molt compara-
ble a fer-ho amb música de Beethoven, tot i que hi ha gustos per 
tot. (I gent per tot)
 Ja ho deien els Lax'n'Busto fa uns anys: "Chuck Berry, Ramo-
nes, Elvis Presley, Lou Reed, Metallica, Springsteen i els BB King, 
podria estar dient grups tota la nit, que carai els donen per ser 
així".
 A veure quantes cançons trobeu amb noms de compositors de 
música clàssica. 
 Malgrat tot això, com dic al començament de l'escrit, hi ha mo-
ments per tot. Per fer una migdiada doncs si podria funcionar la 
música clàssica. No recordo jo haver dormit tant com una vegada 
que vam anar al Liceu a veure una de Piotr Ilitx Txaikovski... Va 
estar molt bé, la migdiada dic. No em vaig adonar de res.
 En definitiva, si voleu un bon despertar, rock; si voleu saltar, 
rock; si voleu una baladeta per moments especials, rock. Ara que 
sempre us quedarà aquella nit de gresca amb Vivaldi, Mozart i 
companyia i els cubates a la mà.

El Dilema de L'Informatiu es pot escoltar també al
programa El Meu Carrer de Ràdio Palau, el penúltim dijous 
de cada mes, a les 19.30. 

Imagineu sortir de festa 
amb Vivaldi o Mozart?

L'essencia de totes
les músiques

 LA LLIGA FOTOGRÀFICA 
D'ARTS & FOTO
Tema de setembre: PONTS
Foto guanyadora: 
Besalú, de Joan Suñé

LA VISTA NOCTURNA del pont de Besalú captada per 
Joan Suñé ha estat la imatge més ben valorada en la 
primera entrega de la Lliga 22/23 d'Arts&Foto. Suñé, 
guanyador de la passada temporada, comença amb bon 
peu aquesta nova lliga.

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

ROCK CLÀSSICA

JORDI RUANO JOAN CAROL

EL  D ILEm A PU B L IC ITAT

Es fa difícil contraposar la música clàssica a qualsevol 
altre estil musical. Seria com contraposar el llatí amb 
el català o amb l’italià. La música clàssica és l’essèn-
cia de totes les músiques que s’han fet després. Fins i tot hi ha 
versions roqueres de moltes composicions clàssiques. 
 El musical Mozart Opera Rock, fet a França, o les versions de 
Bethoven fetes per Deep Purple, o les de Bach pels Beach Boys 
en són alguns exemples. La música clàssica és aquella música 
que ben escoltada i ben tocada et posa la pell de gallina. 
 Sempre he pensat que els compositors de música clàssica són 
genis que saben tocar l'ànima. La música que van compondre 
fa centenars d'anys, sense cap tecnologia al seu abast, només 
la seva creativitat, una ploma i algun instrument. I amb això feien 
tocar tota una orquestra amb quasi un centenar de músics. Algun 
d'ells fins i tot sord!, com Bethoven. Escoltar les seves creacions 
et transporta. Et fa volar com si els peus no et toquessin a terra 
i un estol d'àngels et fa voleiar entre els núvols. Quan entren els 
violins en un crescendo intens, o el ressò dels trombons i trompe-
tes en una marxa de Txaichovsky, estàs a la glòria.
 Aquesta música no passa mai de moda. S'ha fet servir per fer 
teatre, cinema i infinitat de bandes sonores. Us proposo un repte, 
escolteu la Cabalgata de les Walkiries de Wagner i digueu-me a 
quina pel·lícula l'heu sentit, a Star Wars o a Apocalypse Now? 
Poseu-vos uns bons auriculars, apugeu el volum, tanqueu els ulls 
i... gaudiu-la!

ESPECIALISTES EN FORMACIÓ

NIVELL INICIAL DE:
WINDOWS

WORD
INTERNET
WEB MAIL

GRUPS REDUÏTS
CLASSES D’1,5 HORES

DOS DIES A LA SETMANA

INICI DE CLASSES EL 
17 D’OCTUBRE

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

GRUPS REDUÏTS

SUPORT
AUDIOVISUAL

INICI DE CLASSES A
 L’OCTUBRE

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

ADVOCATS · IMMOBILIÀRIA

A par�r d'ara ens podeu 
trobar al:

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

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

Us esperem!

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

rosa@argemigrup.com
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Amb motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental que se celebra cada 10 d'octubre, 
l'Equip d'Atenció Primària Palau-solità i Ple-
gamans volem aprofitar aquest espai per 
posar en relleu la importància de tenir cura 
del nostre benestar emocional. Perquè, així 
com exercitem el nostre cos, també podem 
fer exercicis per tenir cura de la nostra salut 
mental.
 Els objectius principals d’aquest dia són 
sensibilitzar la societat sobre els trastorns 
mentals, lluitar contra l’estigmatització que 
pateixen les persones afectades i impulsar 
iniciatives que en millorin l’atenció.
 Al CAP Palau comptem amb una profes-
sional especialitzada en benestar emocio-
nal. La seva figura ja s'ha consolidat dins 
l'equip i ja s'estan impulsant accions per 
abordar el malestar emocional que, per 
diferents situacions, generen angoixa, sen-
timents de tristesa o desesperança. Per 
exemple, hem organitzat sessions grupals 
adreçades a persones adultes que pateixen 
ansietat o depressió lleu en les que oferim, 
per exemple, eines pel maneig emocional 
que ajuden a reduir la simptomatologia 
associada i, alhora, ajuden a augmentar 
l'autoestima i els recursos personals. Les 
sessions les condueixen la Natàlia Muri-
llo, referent de benestar emocional, i l'Ana 
Bravo, infermera. També estem preparant 
grups per deixar de fumar i de suport a per-
sones cuidadores.
 Si teniu interès en algun d'aquests grups, 
poseu-vos en contacte amb el vostre equip 
de professionals de referència. També po-
deu preguntar al taulell d'atenció a la ciuta-
dania del CAP. La participació en les ses-

sions està subjecta a la derivació del mateix 
equip de professionals que cada persona 
tingui assignada al CAP, sigui de medicina, 
d'infermeria o de treball social.
 Podeu programar visita mitjançant la cen-
tral de trucades (de dilluns a divendres no 
festius de 8h a 21h) al telèfon 93 728 44 44 i 
també per internet al portal web citaprevia-
salut.cat. En cas de voler contactar directa-
ment amb el mateix equip de professionals 
de referència es pot fer amb l'eina digital La 
Meva Salut i l'eConsulta.

EL  C A L A I X PU B L IC ITAT

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

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

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

Informa-te’n al 93 864 32 76

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

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

10 d'octubre, 
Dia Mundial de la Salut MentalLa depressió en 

la gent gran

VADEMECUM LA CONSULTA

La tercera edat és un moment de la 
vida d'aparent tranquil·litat, en el qual 
les persones gaudeixen d'un descans 
més que merescut després de molts 
anys de dur treball i en el qual es poden 
desenvolupar aquelles activitats que no 
van poder-se dur a terme per manca de 
temps en el passat. No obstant això, per 
a algunes persones, el procés d'envelli-
ment es complica a causa dels canvis 
que se succeeixen i que no es gestionen 
correctament: la falta d'activitat, pèrdua 
de salut i d'autonomia, la defunció del 
cònjuge o d'amics pròxims, etcètera. 
Això pot derivar en una depressió de la 
qual a vegades n'és difícil sortir.
 Aquesta depressió pot venir defini-
da per: pèrdua d'il·lusió i interès per les 
coses; falta d'apetit o trastorns en l'ali-
mentació; alteracions del somni; tristesa 
continuada; irritabilitat; sensació de buit; 
falta d'energia; falta d'autoestima; pes-
simisme; pensaments suïcides; dolors 
físics; falta de concentració i atenció.
 Algunes accions que poden realit-
zar-se per a actuar enfront de la depres-
sió són: seguir una dieta saludable; rea-
litzar exercici físic; apuntar-se a tallers o 
activitats grupals; acompanyar-se d'una 
mascota.
 Quan això no sigui suficient, el millor 
és comunicar obertament els nostres 
sentiments a familiars i amics, així com 
posar-se en mans de professionals per a 
iniciar un tractament específic.

Quan estiguis buscant lloguer, no cometis 
l'error de tenir solament en compte el teu 
sou. També tingues en compte les despe-
ses fixes que hauràs de pagar cada mes. 
Suma aquesta quantitat i després resta-la 
als ingressos bruts mensuals de la llar.
 Això sí, no tot seran males notícies. Tam-
bé pots sumar altres fonts d'ingressos fixes 
a més del teu sou als ingressos bruts. Per 
exemple, si reps diners per una inversió.
 Hi ha dues regles que et permetran cal-
cular un lloguer raonable. Aplica una de les 
dues, ja que són similars:

La regla del 30%
El preu del lloguer no pot superar el 30% 
dels nostres ingressos bruts mensuals, 
menys els deutes. Per exemple, si cobres 
1700 euros i tens uns deutes de 200, et 
quedarà un net de 1500 euros per al llo-
guer. Si calculem el 30% d'aquesta quan-
titat, obtindrem un màxim de 450 euros 
mensuals de lloguer.
La regla de les 40 vegades
La regla ens diu que el sou anual (restant els 
deutes) hauria de ser almenys 40 vegades 
el preu que paguem pel lloguer. D'aquesta 

manera, hauríem de ser capaços de pagar 
40 mensualitats de lloguer en un any en lloc 
de les 12 habituals. Per exemple, si volem 
viure en un pis de 500 euros al mes, ne-
cessitem uns ingressos menys deutes de 
20.000 euros anuals.

Com calcular el lloguer màxim que pots pagar
ECONOMIA

Agraïment,
Escric aquestes quatre ratlles, ja que 
diuen que la paraula escrita és més 
propera.
El passat vint-i-u del més enguany la 
meva vida va arribar a un moment crític 
i gràcies a l'eficiència i professionalitat 
de tot l'equip del CAP de Palau us puc 
adreçar aquestes paraules, puix em va-
ren tornar a la vida.
Així doncs, dono les gràcies per posar, 
el cor, el cos, la vocació i la humanitat. 
La meva gran estima per a tots ells.

Rosa Rosell Marsal
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PU B L IC ITAT fU N DACIÓ  fOLCH  I  TOR R E S

El setmanari més beligerant

Arran de la donació de la sen-
yora Glòria Rodriguez, convi-
latana nostra, de més de 70 
exemplars de la revista Cu-

Cut!, voldríem tornar uns moments sobre 
la història d’aquest setmanari i de qui en 
fou el director, en Manuel Folch i Torres.
 Nascut el 1902, ara farà 120 anys, 
aquest setmanari satíric i catalanista va ser 
un revulsiu en la història de les publicacions 
periòdiques a Catalunya. Serà la primera 
revista que alternarà la ideologia de dretes 
amb un catalanisme radical. Nascuda de la 
mà de Gaietà Cornet, enginyer i dibuixant, i 
d’un grup d’inconformistes, recolzat per la 
Lliga Regionalista, el setmanari va néixer i 
va morir amb l’esperit lliure.
 Una bona mostra n’és la curiosa fotogra-
fia d’una reunió de redacció al local i seu de 
la revista, al carrer del Cardenal Casañas, a 
tocar del Pla de la 
Boqueria, a Bar-
celona, on homes 
ja fets i drets es 
representen en 
una situació qua-
si grotesca però 
reveladora de 
l’ambient en què 
s’hi treballava. 
Sembla que 
aquestes reu-
nions eren ve-
ritables tertú-
lies animades, 
on es decidia 
el contingut 
i els acudits 
setmanals . 
Els impul-
sors, dels 
quals formava 
part aleshores un jove Manuel Folch i To-
rres amb poc més de 26 anys, que aviat 
demostraria la seva capacitat periodística i 
literària assumint-ne la direcció, remourien 
el consens de la premsa del moment, més 
o menys acomodada amb el règim i amb 
ínfules elitistes que l’allunyaven del poble. 
Cu-Cut! desafiaria sense complexos les pa-
tums més sacralitzades del moment, com 

l’exèrcit, la monarquia i, de manera general, 
el poder central. Ens pensem equivocada-
ment que avui s’han aconseguit trencar 
tots els tabús i que ja res no és trencador, i 
en realitat, llegint aquests exemplars –cosa 
que es pot fer a la fundació per exemple!-,  
un s’adona del nostre actual conformisme 
disfressat.
 Evidentment, aquesta crítica desacom-
plexada comportarà, a més dels insults de 
la majoria de la premsa espanyola, i tam-
bé de part de la catalana, algunes prohi-
bicions i un fet transcendent per part dels 
alts comandaments de l’exèrcit destacats 
a Barcelona, que plens d’ira, n’assaltaran 
la seu i en cremaran els papers al bell mig 
de la Rambla. Aquest fet originarà la llei de 
jurisdiccions, encara vigent, que prohibeix 
tota crítica a l’exèrcit.
 Un exemple d’aquesta actitud inconfor-
mista, malgrat els intents de censura, serà 

la portada 
del número 
p o s t e r i o r 
a la visita 
que l’Orfeó 
Català farà 
a Madrid, 
on es veu 
el mestre 
Millet a tall 
d 'Or f eus , 
tocant la 
lira davant 

un auditori 
format per l'ós de l'escut madrileny i una 
colla de bestioles simbòliques; els rèptils 
(del fons), el peix-sable, les rates i el lagar-
tón amb copalta i jaqué, i dessota de la 
composició, l'epígraf: “La música amanseix 
les feres”. Aquesta portada comportarà la 
suspensió de la publicació durant més de 
6 mesos.
 Malgrat la popularitat de la revista i del 
ninot que la representava, com a paradig-
ma de la burla popular, i amb un èxit edi-
torial important, el distanciament del seu 
principal avalador, la Lliga Regionalista, per 
considerar-lo excessiu, farà que els propis 
impulsors, en un últim gest de llibertat i co-
herència, posin fi a l’aventura, després de 
12 anys d’existència.

Manuel Folch i Torres (1876-1928) dirigí 
durant dotze anys el setmanari satíric Cu-
Cut!, – que exercí una poderosa influència 
en la vida política de l’època – i publicà 
nombroses col·laboracions en vers i en 
prosa en el setmanari ‘En Patufet’.
 Com a periodista, publicà nombrosos 
articles a la ‘Veu de Catalunya’. Fou secre-
tari general de la Sociedad de Atracción de 
Forasteros, entitat de promoció de la ciutat 
de Barcelona, tot exercint brillantment la 
seva professió d’advocat. 
 En poesia, l’any 1914 li fou atorgat el 
Mestratge en Gai Saber, el màxim guardó 
que es conferia als Jocs Florals de Barce-
lona. Fou contista, novel·lista i autor d’una 
quinzena d’obres teatrals
 De les seves obres en prosa destaquen 
dos llibres destinats als infants, publicats a 
la Biblioteca Patufet: De quan les bèsties 
parlaven i Encara parlen les bèsties.
 Després de la seva mort, i a títol d’home-
natge pòstum, es publicà encara Encens i 
mirra, un extens recull de la seva obra poè-
tica.

La revista Cu-cut!, que du-
rant 12 anys va dirigir Manel 
Folch i Torres, va sacsejar la 

premsa catalana de principis 
del segle XX i va plantar cara 
als poders de l'època.

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

Marc Sanabria revalida com a candidat del 
PSC a l’alcaldia de Palau-solità i Plegamans
L’actual cap de l’oposició a la vila es escollit per unanimtat candidat socialista amb l’objectiu de recupe-

rar una vila que ambicioni progrés i que generi oportunitats

Entre altres temes, Sanabria ha destacat la importància de dotar de més seguretat als barris, eradicant 

pràctiques incíviques i evitar les ocupacions il·legals d’habitatges; treballar per tenir el municipi net de 

brutícia i pintades i amb voreres accessibles; una recollida d’escombraries adaptada a les realitats dels 

barris i fàcil per a les famílies; un nou espai per a la gent gran on trobar-se; generar oportunitats laborals, 

facilitats d’accés a l’habitatge i una oferta d’oci atractiva per a la gent jove; protegir la clase mitjana i tre-

“Volem un Palau que 
ambicioni progrés i que 
generi oportunitats; un 

municipi amb uns carrers 
segurs, nets i amables i 

que, sens dubte, ofereixi 
un projecte de futur 

als seus joves i qualitat 
de vida als seus grans. 

Tornar, en definitiva, a fer 
avançar Palau”.

balladora; disposar d’un equipament esportiu amb 

piscina que sigui competitiva i sostenible; poten-

ciar la mobilitat sostenible a Palau però també la 

facilitat d’aparcament al centre; i disposar de parcs 

infantils per a totes les edats, i que siguin un espai 

de referència pels nens i nenes.

JORDI FOLCH I PONS

Manel Folch i Torres, 
periodista, poeta i
novelista compromés
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Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

La casa del poble
Adquirida pel po-
ble el 1698, l'actual 
casa consistorial 
va compaginar du-
rant anys les seves 
funcions de seu ad-
ministrativa amb 
altres com ara hos-
tal per a viatgers o 
escola per a nens i 
nenes del poble o 
allotjament per als 
mestres. El 1868 es 
va projectar un nou 
edifici per l'Ajunta-
ment, però no es va 
arribar a edificar.

JOSEP M. FARNÉS AGRAMUNT

El primer "Batlle de Palau So-
lità e Plegamans" que es té 
constància és Bernat Folgue-
ra, nomenat el 27 de febrer 

de 1440. Fins al 17 de maig de 1698, els 
consells es celebraven a la intempèrie, sent 
en paraules textuals "que és no sols la in-
gonimia i molta indecència de dita Univer-
sitat, sinó també gran incomoditat de tots 
los singulars, majorment en los casos que 
ofereix haver de tenir consell 
de nits, i en dies incomodats 
de pluja i tempestat" tal com 
consta al suplicatori d'aquella 
data. Per tant, el consell va 
acordar comprar una casa 
anomenada d'En Sertinyà 
que es trobava a la venda i en 
bones condicions, edifici que 
actualment encara és seu de 
l'Ajuntament del municipi.
 L'any 1724 es va concedir al 
municipi el dret a poder tenir 
un «meson» on poder «estatjar 
transeünts», que va ser ubicat 
a l'edifici de l'Ajuntament, en 
el qual, en un plànol del segle 
XIX encara s'hi pot constatar 
una planta baixa distribuïda en 
entrada, cuina, menjador, un 
corral i un estable. I a la plan-

ta superior hi havia diverses habitacions 
d'hostal i la sala consistorial, on es reunia 
la junta municipal. De forma que l'activitat 
de l'Ajuntament havia de coexistir amb el 
dia a dia de l'hostal. El 1868 es va projectar 
un nou edifici de l'Ajuntament, més ampli, 
però que no es va arribar a edificar.
 L'edifici, però va ser reformat l'any 1908 
dotant-lo amb un aspecte molt similar a 
l'actual, ubicant les escoles municipals als 
baixos de l'edifici. En diversos plens es va 
debatre una millora de les escoles, les aules 

de les quals separaven nens i nenes, co-
rresponent als nens l'aula ubicada a la dre-
ta i les nenes l'aula de l'esquerra. Aquest 
debat sobre l'escola va acabar en un nou 
projecte d'Escoles Públiques el 1931, que 
es va edificar a la carrerada.
 L'any 1939, en acabar la Guerra Civil, 
l'alcalde Bartolome Soler canvia el nom 
del municipi pel de "Palau de Plegamans", 
fet que no va estar exempt de polèmica. 
El 1948 s'encarrega al pintor de Sabade-
ll Manuel Rallo la pintura de les parets de 

la sala de Plens, que es realitza 
amb motius al·legòrics de la his-
tòria local i que avui dia encara es 
poden contemplar. El 1949 s'ins-
taura un servei de guarderia rural.
El 1952 es construeixen dues 
cases-habitació protegides, a 
fi d'allotjar als mestres, any en 
què també es va plantejar res-
tablir l'antic nom del municipi de 
"Palau-solità i Plegamans" sense 
unanimitat, 2 vots a favor 3 en 
contra i 2 abstencions. A la dè-
cada de 1980 es fa una impor-
tant remodelació a l'edifici de 
l'Ajuntament, donant-li en bona 
part, l'aspecte actual. I el 23 de 
desembre de 1999, el consistori 
decideix recuperar el nom his-
tòric de la població: Palau-solità 
i Plegamans.

Una de les anècdotes més interessants del municipi data de 
1840 quan una partida carlina segresta l'alcalde, descrivint-se 
el succés d'aquesta manera: “En la noche del 23 de julio último 
una partida de facciosos armados se llevó preso al Alcalde de 
estas Parroquias [...] El 30 del mismo mes pasó el Regidor 
Primero a Oristá, en donde tienen preso al Alcalde, para ver si 
podia lograr la libertad, pero le sucedió al contrario, que se han 
quedado presos a los dos, pidiendo una contribución que es 
imposible poderla cumplir, y amenazando que de no verificarlo 
inmediatamente, mandarían una fuerza para llevarse presos a 
los demás y que saquearían las casas, como hicieron en Sen-
menat. Lo que pongo en conocimiento de V. a fin de que se 
sirva elevarlo al conocimiento de la autoridad y porque por su 
parte vigile para que queden escarmentados los facciosos si 
tienen la osadía de bajar a incomodar a estas pacíficas Parro-
quias. Palausolitar Y Plegamans, 2 de julio de 1840”. No cons-
ta el desenllaç d'aquest succés als arxius municipals.

El segrest sense resoldre
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El nou curs polític 
comença tranquil

El primer ple municipal després 
de les vacances d'estiu, cele-
brat el dijous 29 de setembre, 
va transcórrer amb relativa cal-
ma i amb la sensació que regi-
dors i regidores encara estaven 
aterrant després del descans 
estival. L'ordre del dia era re-
lativament curt i poc dens, i la 
sessió va durar poc més d'hora 
i mitja.
 Només el futur tanatori mu-
nicipal i el canvi de model de 
gestió en el servei de subminis-
trament d'aigua van obrir de-
bats. Debats redundants, que 
ja s'havien escenificat en plens 
anteriors, i que poc de nou van 
aportar al discurs polític muni-
cipal. El ple va aprovar, entre 
altres rutines, una nova modi-
ficació de crèdit i un parell de 
millores urbanes sobre finques 
concretes. També cal ressaltar 
l'aprovació del quadre de noves 
sancions a aplicar en el marc de 
l'ordenança municipal de circu-
lació i seguretat viària.
 Els dos temes més polèmics 
de la nit van anar seguits. El 
punt número 11 era l'aprova-
ció del canvi del POUM per 

permetre la ubicació del futur 
tanatori municipal en els terren-
ys municipals del carrer Doctor 
Fleming. La majoria de govern 
va desestimar les al·legacions i 
propostes d'ubicació alternati-

ves presentades pel PSC des-
prés un relaxat intercanvi d'opi-
nions.
 Més tens, però també mesu-
rat, va ser l'intercanvi d'argu-
ments en el punt 12, l'aprovació 
definitiva del canvi de forma de 
gestió del servei d'aigua. Les 
al·legacions del PSC van ser 
també desestimades, però el 
socialista Marc Sanabria no va 
deixar passar l'ocasió per evi-
denciar que han estudiat a fons 
els informes presentats per la 
comissió gestora i que, a criteri 
seu, presenten greus distor-
sions. (Vegeu reportatge sobre 
el tema a la pàgina 38)
 En el torn de precs i pregun-
tes, a requeriment de Ciudada-
nos i dels propietaris del local 
Rekopa, l'alcalde, Oriol Lozano, 
va anticipar que en el ple d'oc-
tubre està previst dur a aprova-
ció una proposta per modificar 
els horaris de l'oci nocturn a 
Palau-solità i Plegamans. Lo-
zano, però, no va concretar  en 
què consistiria i va apuntar que 
encara estava pendent de con-
sensuar el tema amb totes les 
formacions del consistori. 

Després de l'atu-
rada estival, el 
nou curs polític 
ha començat força 
tranquil. El ple de 
setembre no va 
presentar res nou 
i només el tanatori 
i el canvi de gestió 
del servei de l'ai-
gua van generar 
una mica de debat. 
Ningú diria que 
estem a 8 mesos de 
les eleccions.

QUEDEN DESESTIMADES 
LES ÚNIQUES ALLLEGACIONS 
PRESENTADES PEL PSC 
PER CREAR UN TANATORI PÚBLIC

SEGUIM AVANÇANT PER TENIR 
MÉS I MILLORS SERVEIS PÚBLICS

Era evident, però faltava la 
confirmació de l'assemblea lo-
cal dels socialistes palauencs: 
Marc Sanabria serà el cap de 
llista del PSC de PsiP en les 
eleccions vinents municipals 
que s'han de celebrar el 23 de 
maig de l'any vinent.
 L'agrupació local del PSC 
Palau-solità i Plegamans es va 
reunir el 27 de setembre i va 
votar unànimement la candida-
tura de Sanabria, que s'espera-
va aquest suport per part dels 
seus simpatitzants i militants 
socialistes. "Tant jo com l'ac-
tual grup municipal teníem l'es-

perança de poder continuar el 
projecte de renovació que vam 
començar fa 4 anys i que el any 
vinent acabi d'arrelar", va expli-
car el candidat a Ràdio Palau.
 Sanabria encara no té definit 
qui l'acompanyarà en la llista 
perquè ara pensa centrar-se 
en l'elaboració del programa 
electoral: "estem en el procés 
d'escolta activa i de construir el 
programa, i el que és la candi-
datura, tot i que l'equip el tenim  
fort i consolidat, el començarem 
a treballar de cara a principis de 
l'any que ve".

Marc Sanabria, 
confirmat com 
a candidat del 
PSC a l'alcaldia

Hi ha la possibilitat que la 
crisi que viu el Govern de la 
Generalitat a causa de les 
desavinences entre ERC i 
Junts per Catalunya tingues 
repercussions en el pacte 
de Govern local que hi ha 
PsiP entre el dos matei-
xos partits? L'Informatiu va 
traslladar aquesta qüestió 
als dos caps de llista de les 
dues formacions locals i la 
resposta va ser igual de ta-
xativa en els dos casos. "En 
res, no afectarà en res", va 
ser la resposta de l'alcalde, 
Oriol Lozano (ERC). "No, no 
ha de veure's afectat per 
res, compartim projecte de 
poble", va contestar Laura 
Navarro, tercera tinent d'al-
calde (JxPsiP).

Un pacte ferm
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La tercera edició dels Pres-
supostos Participatius de Pa-
lau-solità i Plegamans enca-
ra durant el mes d’octubre la 
seva recta final. I ho fa amb la 
celebració del Fòrum Ciutadà 
de Priorització, en què tots els 
veïns i veïnes assistents podran 
escollir els projectes finalistes, 
és a dir, aquells que se sotme-
tran a la votació popular final.
 La sessió és oberta a tota la 
població i es durà a terme el di-
jous 6 d’octubre, a les 19 hores, 
a l’Auditori de la Masia de Can 
Cortès. Hi prendran part totes 
les propostes ciutadanes que 
han estat considerades vàlides 
per part de la Comissió Inter-
departamental, òrgan tècnic 
format pel personal de les àrees 
municipals directament vincula-
des amb els àmbits d’actuació 
d’aquesta edició dels Pressu-
postos Participatius. Mitjançant 
una dinàmica de treball partici-
pativa, les persones assistents 
escolliran les 10 actuacions 
finalistes de cadascun dels àm-
bits que són objecte d’actuació 
en la present edició: Transició 
ecològica i Educació.
 D’entre les 260 propostes 
recollides, n’hi ha 34 que com-
pleixen amb tots els requisits 
recollits a les bases del procés 
(16 fan referència a l’àmbit de 
la Transició ecològica i 18 al de 
l’Educació). La resta han estat 
desestimades per motius di-
versos, com ara no tractar-se 
d’una inversió, no ser de com-
petència municipal, ja existir o 
està prevista, contradir altres 
plans o projectes aprovats, 
comprometre pressupostos fu-
turs, no ser viable tècnicament 
o no adequar-se a l’objecte 
d’actuació, entre d’altres.
 Els llistats complets de pro-
postes vàlides i desestimades, 
així com la justificació de l’ad-
missió o exclusió de cada pro-
jecte, poden ser consultats al 
web del procés (tutries.palau-
plegamans.cat).

Els pressupostos 
participatius 
arriben a la 
recta final

SEU SOCIAL:
Avda. Catalunya, 231 - Local 1 
08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

t @JuntsXCatPsiP • @JuntsPerPalau 

i f juntsxcatpalausolitaiplegamans • juntsperpalausolitaiplegamans

REFLEXIONS SOBRE 
EL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLEVANT

♦ Des de Junts x Psip manifestem que continuarem treballant en la defensa de la zona protegida 
de Gallecs, en contra de la construcció del polígon industrial de Llevant i l’inclusió d’aquests terrenys 
al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

♦ L’executiva de Junts x Psip ha mantingut diverses reunions presencials i telemàtiques amb els 
màxims responsables de la conselleria de Territori i Vicepresidència per tal de fer notar la voluntat 
de la Plataforma@CuidemGallecs i la pròpia en contra del citat polígon industrial. 

♦ La conselleria de Territori ha manifestat el compromís de protegir les 25 hectàrees de terreny del 
polígon de Llevant i incloure-les dins del PEIN.

♦ El vicepresident del Govern, l’Honorable Conseller Jordi Puigneró, ha adquirit el compromís personal 
de visitar la zona de Gallecs i reunir-se amb Junts x Psip en els propers dies per tal de trobar la 
solució definitiva a la problemàtica. 

♦ La moció presentada pels Comuns referent al polígon de Llevant a la Comissió de Territori del 
Parlament, contenia punts que envaïen competències municipals d’altres poblacions, presentava 
punts que no eren compatibles amb la legalitat vigent i no explicava com resoldre la problemàtica 
actual, fet que va motivar el vot contrari del grup Parlamentri de Junts per Catalunya, d’acord amb 
els serveis tècnics de la conselleria de Territori.

Primer revés per als partidaris 
d'aturar el polígon de Llevant

La comissió de Polítiques Digi-
tals i Territori del Parlament de 
Catalunya va votar en contra de 
protegir els terrenys del polígon 
de Llevant i d'incloure'ls dins el 
pla de protecció de Gallecs. La 
votació de la comissió, celebra-
da el 21 de setembre i que no 
és resolutòria, va comptar amb 
els vots contraris a la protecció 
dels terrenys dels diputats del 
PSC, de Ciutadans i de Junts 
per Catalunya.
 El vot contrari d'aquests da-
rrers va ser el que va causar 
més estupor a Palau-solità i 
Plegamans, ja que els represen-
tants locals d'aquesta formació 
tenien notícies que els seus di-
putats votarien a favor d'aturar 
la construcció del polígon.
 Diversos membres de Junts 
per PsiP van expressar la seva 
decepció i va anunciar una re-
unió amb el llavors encara vi-
cepresident i conseller de Po-
lítiques digitals i territori, Jordi 

Puigneró, per l'endemà des-
prés de saber-se la notícia. La 
reunió, però, no es va acabar 
produint per problemes d'agen-
da i  tres dies després Puigne-
ró va ser cessat. Així i tot, des 
de JxPsiP asseguren que s'ha 
compromès a visitar personal-
ment la zona i estudiar el cas. 
Per la seva banda, JxPsip van 
declarar que "continuarem tre-
ballant en la defensa de la zona 
protegida de Gallecs, en contra 
de la construcció del polígon 
industrial de Llevant i la inclusió 
d'aquests terrenys al Pla d'Es-
pais d'Interès Natural (PEIN)."
 Des d'ERC Palau, va ser el 
mateix alcalde, Oriol Lozano qui 
va expressar la seva decepció 
per la votació de la comissió: 
"Estic decebut de com han anat 
les votacions, teníem un bri 
d'esperança, però Junts i PSC 
s'han unit per votar en contra".
 Marc Sanabria, portaveu del 
PSC i favorable a la construcció 

del polígon, considera que tot i 
no ser vinculant, el vot d'aques-
ta comissió "ha ensorrat l'ope-
ració de màrqueting que ERC 
ha muntat al voltant d'aquest 
tema". Sanabria assegura que 
la clau continua estant en mans 
del Govern de la Generalitat, 
"s'hagués aprovat o no aquesta 
resolució, res ha canviat perquè 
no tenia efectes vinculants i qui 
té els instruments per protegir 
o no els terrenys és el Govern 
liderat per ERC".
 Per part de Cuidem Gallecs 
Salvem Palau, Danny Cama, 
membre d'aquesta plataforma, 
va declarar a Ràdio Palau que 
"de cap manera això ja està 
fet", referint-se al fet que segui-
ran els contactes amb totes les 
forces polítiques per convèn-
cer-les dels seus arguments. 
"El mateix grup parlamentari 
de Junts va deixar una porta 
oberta, entenen la problemàti-
ca i volen continuar treballant el 
tema," va explicar Cama.
 Des de la plataforma con-
sideren imprescindible acon-
seguir com més aviat millor la 
creació de comissió integrada 
per l'INCASÒL, l'Ajuntament i la 
Cuidem Gallecs, un dels punts 
sobre el polígon de Llevant que 
sí que es va aprovar en la co-
missió del dia 21.

Una comissió del Parlament vota en con-
tra d'aturar el polígon de Llevant. Tot i 
que la seva resolució no és vinculant pel 
Govern, suposa una primera decepció 
pels partidaris d'incloure els terrenys en 
el pla de protecció de Gallecs. 

L'exvicepresident del Govern, recentment cessat, l'honorable Jordi Puigneró, ha adquirit el 
compromís personal de visitar la zona de Gallecs i reunir-se amb Junts x Psip en els pròxims 
dies per tal de trobar la solució definitiva a la problemàtica.
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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 

Selmy
vesteix el teu interior

PREPARA’T

PER LA TARDOR

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

Camí Reial, 162.
Tel.- 660 256 318

     Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

   FORD PUMA

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 
Palau-solità i Plegamans

Col·legiat nº: 1578 (des de 1989)
CARMEN TELLEZ LÓPEZ

C/Sant Galdrich, 23 - 08184 
Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es

Col·legiat nº: 1471
JAUME OLIVERAS I MALLA
C/Barcelona, 43 - 08184 / Tel. 93 864 40 77 

Fax 93 864 48 18 / j.oliveras@jaumeoliveras.cat

Col·legiada nº 34641 ICAB
TORRA ADVOCATS

C/Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada)
 Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487 / laiatc@icab.cat

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

Avda. Catalunya, 241. - 08184 / Tel. 93 864 89 56 
- Fax 93 864 93 35 / farnes@farnes.cat - www.farnes.cat

Col·legiada nº 2592 ICATER
ARGEMÍ ADVOCATS

C/Camí Reial, 118 local A /  Tel.  607 033 971
anna@argemigrup.com

25.000 euros per fer 
costat al comerç local

S'inicia el tancament 
de la zona de vianants

L'alcalde, Oriol Lozano, el regi-
dor de Comerç, Ovidi Popescu, 
i la presidenta de l'Associació 
de Comerciants, Montse Flo-
res, van escenificar la signatura 
del conveni entre les dues part 
el 7 de juliol. L'acord, que es 
renova cada any, preveu una 
subvenció de 25.000 euros per 
finançar accions destinades a 
la dinamització comercial del 
municipi, així com activitats for-
matives per millorar les compe-
tències dels comerciants. 
 L'associació, que reuneix 
actualment 98 negocis i co-
merços de PsiP, dedica aquests 
diners a activitats de promoció 
com ara el Palau Desfila, el 

concurs d'aparadors de Nadal, 
o la Festa de l'Ainet, que l'As-
sociació tenia prevista pel 24 
de setembre però que es va 
haver d'anul·lar pels mal temps 
i que es farà finalment el dia 22 
d'aquest mes a la plaça de Ca 
l'Estruch.
 Durant la signatur del conve-
nia, el regidor de comerç Ovidi 
Popescu va destacar que "és 
una aposta clara envers els co-
merciants ajudant a l’associació 
en tot allò que necessitin" i va 
afegir que “l’àrea de Comerç 
està oberta a escoltar propos-
tes que ens faci l'Associació de 
Comerciants i que no estiguin 
cobertes pel conveni”.  

Aquest mes s'han començat les 
obres per establir els controls 
d'accessos a la zona de via-
nants del centre de Palau-solità 
i Plegamans. Les obres consis-
teixen en la instal·lació de cà-
meres amb lectura de matrícu-
les i la instal·lació d'un sistema 
de pilones fixes i mòbils a ca-
dascun dels carrers d'entrada a 
la zona. Les pilones s'instal·la-
ran en quatre punts, concreta-
ment, al carrer Camí Reial en 
les interseccions amb el carrer 
Barcelona i amb la Carrerada, i 
al carrer Anselm Clavé amb les 
interseccions amb la plaça Sant 
Genís i la Carrerada.
 La durada prevista de les 

obres és d'uns dos mesos, i el 
pressupost previst per la seva 
execució és de 87.900 euros. 
Durant l'execució de les obres 
no es preveuen afectacions a 
l'accés de càrrega i descàrre-
ga ni als aparcaments privats, 
ja que no s'afectaran al mateix 
temps els quatre carrers.
 El sistema permetrà l'entrada 
de vehicles de càrrega i des-
càrrega només en els horaris 
autoritzats. Els veïns amb apar-
caments privats tindran accés 
permanent mitjançant el control 
telemàtic de matrícula. Els veïns 
que detectin alguna incidència 
poden adreçar-se al telèfon 93 
864 80 56.

NOTÍCIE S

La nova biblioteca ja té nom
A hores d'ara, la nova bibliote-
ca de PsiP ja té nom, però no 
es desvetllarà fins al 9 d'octu-
bre. Aquell dia se celebrarà la 
cerimònia de la primera pedra 
i l'Ajuntament desvetllarà el re-
sultat del procés participatiu 
que ha tingut lloc aquest mes 
passat. La consulta ha servit 
per determinar quina de les vuit 
opcions plantejades és la prefe-
rida de la gent.
 Els vuit noms possibles han 
estat presentats pels alum-
nes de les diferents escoles 
de Palau-solità i Plegamans. 
L'Ajuntament els va demanar 
que fessin la proposta a partir 

d'una sèrie de condicions, com 
ara que el nom tingués relació 
amb la temàtica de la bibliote-
ca (energies renovables, natura 
i món rural), que no fos el nom 
de cap persona física i que 
s'identifiqui amb el municipi. 
Les vuit propostes eren:
1--BiblioPalau
2--Bosc de Llibres
3--Ecollibres
4--L'Energia del Llibre
5--L'Aglà
6--L'Alzina
7--Massagran
8--Palauteca
 El procés participatiu ha tin-
gut lloc entre el 16 i el 30 de se-

tembre, i hi han pogut votar tots 
els palauencs i palauenques de 
més de 16 anys. El vot només 
era possible telemàticament, 
però l'Ajuntament va habilitar 
diversos punts de votació as-
sistida, on personal del consis-
tori facilitava els tràmits de vota-
ció a qui ho demanés.
 Segons declaracions de la 
regidora de Cultura, Eva So-
ler, la construcció del nou edi-
fici avança sobre el calendari 
previst, només l'endarreriment 
d'un mecanisme necessari per 
a la climatització de l'edifici farà 
que no estigui disponible fins a 
principis de l'estiu proper.
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LLIGA FOTOGRÀFICA. Arts&Foto, la secció fotogràfica del taller de les Arts, ha exposat durant dues setmanes els treballs presentats pels seus components durant la temporada passada. A la sala Massagran de la Torre Folch s'han pogut 
contemplar 165 fotografies que han competit en la XI Lliga fotogràfica d'Arts&Foto. La que il·lustra aquest pòster és obra de Joan M. Guimerà, mostra un grup de ciclistes circulant per la ronda verda de Palau-solità i Plegamans i va ser 
presentada el mes de març dins el tema Boira. Cada mes els integrants del grup de fotografia presenten una foto amb un tema concret i són els propis membres del grup els qui puntuen cada imatge. 

EL  P ÒS TER L' INfOR m ATI U
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NOTÍCIE SPU BL IC ITAT

Avinguda del Camí Reial, s/n, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona
Diumenge 23 d'octubre 20212 / 8:00 hs.

Lloc de sortida: Parc de L'Hostal del Fum

WWW.MTBPERELLS.ORG
INSCRIPCIONS OBERTES

��KM  FAMILIARR ���+ ��KM ���+
��KM 
��KM ����+

A FAVOR DE COL·LABORACIÓ

PALAU SOLITA I PLEGAMANS ES CONVERTEIX DE NOU EN TERRITORI BTT

La cursa de MTB PER ELLS PKU – OTM és 100% solidària. Tota la recaptació provinent de 
les inscripcions es donarà integrament a la Fundació PKU i Altres Trastorns Metabòlics 

Hereditaris pel desenvolupament del BIOSENSOR.

A les 11 del matí va començar 
la tradicional ofrena floral al mo-
nument de Rafael Casanova, a 
la plaça 11 de Setembre. Sense 
distàncies de seguretat, sense 
aforaments controlats, sense 
mascaretes i al ritme marcat per 
Ramon Ferran Tolosa, mestre 
de cerimònies, la Diada Nacio-
nal de Catalunya va transcórrer 
plàcidament en una matinal que 
va reunir força públic.
 La hissada de la senyera, per 
part de membres de la Policia 
Local vestits de gala, va prece-
dir la desfilada d'homenatge a 
Casanova i tots els defensors 
de la ciutat de Barcelona en el 
setge de 1714. Un total de 37 
entitats, associacions i partits 
polítics del poble van dipositar 
les seves flors. Aquest any no hi 
van assistir Ciutadans, com és 
habitual, ni la CUP, per impossi-
bilitat dels seus membres.
 En l'acte institucional pos-
terior també hi va haver una 

absència destacada respecte 
als anys anteriors. El grup Mú-
sics per la Llibertat, que solia 
actuar en aquest acte, va re-
nunciar a fer-ho en desacord 
amb les recents actuacions 
dels partits polítics independen-
tistes en l'àmbit nacional.
 L'alcalde, Oriol Lozano, i la 
presidenta de la coral La Unió, 
Maria Marin, van ser els enca-
rregats de fer els parlaments. 
A continuació va actuar la for-
mació local d'origen uruguaià 
Candombe Bantú, que va in-
terpretar tres cançons. Va pujar 
després a l'escenari l'Escola de 
Música de Palau que va inter-
pretar una sardana força segui-
da a la plaça.
 El rapsode Ramon Ferran To-
losa va llegir l'emotiu poema de 
Pitarra El fossar de les moreres 
abans que el cant dels Sega-
dors, amb tota la plaça dem-
peus, tanques l'acte institucio-
nal d'aquesta diada.

Diada de
germanor
Aixecades les restriccions, Palau-solità i 
Plegamans va celebrar l'11 de Setembre 
amb una matinal que va començar amb 
la tradicional ofrena de flors a Rafael 
Casanova i va culminar amb una gran 
sardana i el cant dels Segadors.
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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 €

Fancon de luxe
El Fancon, la fira de l'oci alter-
natiu que se celebra a PsiP, ha 
recuperat enguany les seves 
xifres prepandèmia, i fins i tot, 
les ha superat. Pel que fa a as-
sistents, pels diferents espais i 
escenaris de la mostra van des-
filar al voltant de 9.000 perso-
nes, similar a l'edició del 2019, 
segons Juan Carlos Tinoco, un 
dels organitzadors de l'esdeve-
niment.
 On el Fancon, que celebrava 
la seva novena edició, ha batut 
rècords aquest any ha estat en 
el nombre d'expositors, amb 
un total de 63 estands. I 
sembla que serà 
un rècord que 
durarà poc, per-
què segons el 
mateix Tinoco, 
van haver de 
deixar fora al-
gunes marques 
que van voler-se 
apuntar a darre-
ra hora.
 Això ha estat 
possible gràcies a l'es-
tratègia plantejada per 
l'organització, que va 
proposar diferents ti-

pologies d'estands per ajustar 
millor les necessitats d'espai a 
cada client. També d'aquesta 
forma es va aconseguir tenir 
espais més diàfans, i tot que hi 
havia més expositors, la sensa-
ció d'amplitud pel visitant era 
més gran.
 Entre el 2 i el 4 de setembre, 
els visitants van poder gau-
dir de jocs de taula, de rol, vi-
deojocs, combats de wrestling, 
cultura asiàtica, còmic, cinema 
i concerts... i de la mostra de la 
Pod Talks, la mostra dedicada 
al món del podcast que compta 

amb el patrocini d'El Terrat i 
Telefònica, i que té 
entitat pròpia dins 
la fira palauenca. 
Explica Tinoco 
que l'èxit de públic 
i el bon ambient 
aconseguit en la 
Pod Talks ha ani-
mat als col·labo-
radors a potenciar 

encara més aques-
ta aposta per l'any 

vinent.
 La bona acollida de 
l'edició d'enguany, tant 
pel que fa a la resposta 

de públic com per l'opinió de 
les marques i expositors par-
ticipants, ha fet que els orga-
nitzadors es bolquin des d'ara 
mateix en la planificació de la 
pròxima edició, la del desè ani-
versari. En declaracions a L'In-
formatiu, Tinoco va assegurar 
que s'està ja treballant en idees 
exclusives per la Fancon de 
l'any que ve, i que es pretén po-
der-les presentar a l'Ajuntament 
abans que tanquin els pressu-
postos d'aquest any. "Volem 
celebrar els 10 anys amb coses 
especials, volem plantejar idees 
i activitats que només es faran 
l'any que ve, i les volem ensen-
yar a l'Ajuntament aquest mes 
d'octubre si pot ser, perquè en 
cas que les aprovin, les tinguin 
en compte en els pressupos-
tos", va dir Tinoco.
 La Fancon és una fira que 
compta amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i en la que aquest 
any han col·laborat desinte-
ressadament 52 voluntaris, la 
majoria d'ells gent de Palau-so-
lità i Plegamans. Aquesta és la 
mostra que, junt amb el Mercat 
Medieval, més públic forà atrau 
a la nostra població. 

La novena edició de la fira de 
l'oci alternatiu de PsiP recupe-
ra i fins i tot millora les xifres 
de la darrera edició prepandè-

mia. Els organitzadors ja tre-
ballen en idees exclusives per 
celebrar, l'any vinent, el 10è 
aniversari.

OCTUBRE 

NOVA
OBERTURA

NOVA
DIRECCIÓ
ESMORZARS DE 

FORQUILLA
--

LOCAL ADAPTAT

Carrer de la Cadernera, 1
Can Falguera

Palau-solità i Plegamans
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Els avis se'n
van de marxa

PsiP, a la conquesta 
de Mallorca

La primera setmana d'octubre 
els avis i àvies de PsiP se'n van 
de marxa. Amb motiu del dia In-
ternacional de la Gent Gran (l'1 
d'octubre, l'Ajuntament ha pro-
gramat  una marató d'activitats 
que ha batejat amb el nom de 
Setmana de la Gent Gran. Di-
lluns 3 tindrà lloc la inauguració, 
a les 18.00 hores, als jardins de 
Can Cortés.
 A partir d'aquí la programació 
inclou una caminada pel muni-
cipi (dimarts 4, a partir de les 
9.30 h, des del pavelló Ma-

ria Víctor), 
l’ac-

tuació de La Nova Gresca (di-
mecres 5, a les 19 h, al Teatre 
de la Vila), el ball de sardanes a 
càrrec de la Cobla Mediterrània 
(dijous 6, a les 19 h, a la plaça 
de la Vila), vespre de cinema 
amb El exótico hotel Marigold 
(divendres 7, a les 20 h, al Tea-
tre de la Vila) i la desfilada de 
vestits de paper (diumenge 9, 
a partir de les 17 h, al pavelló 
Maria Víctor).
 El plat fort serà el dissabte 
8 d’octubre, amb la Festa de 
la Gent Gran, que inclourà un 
dinar i un espectacle al Pavelló 

Municipal d’Esports Maria 
Víctor des de les 12 fins 

a les 17 h. La partici-
pació en la festa re-
querirà una invitació 
prèvia que s'ha 
d'haver adquirit 
entre el 12 i el 14 
de setembre.
 La primera 
Setmana de la 
Gent Gran comp-
ta amb la col·la-

boració de l'Agru-
pació Sardanista, el 

Casal de la Gent Gran 
i el grup la Nova Gresca.

El 22 i 23 d'aquest mes, al cas-
tell de Plegamans es viuran els 
preparatius de la conquesta de 
Mallorca. No, no és una 'fake-
news', una d'aquestes notícies 
falses que tant circulen ara per 
les xarxes. Es tracta de la re-
creació històrica que presenta 
l'associació Palau Medieval ins-
pirada en el Llibre dels Feits, de 
Jaume I.
 L'associació palauenca ha 
recuperat les cròniques del rei 
d'Aragó, concretament els es-
crits que fan referència a Ra-
mon de Plegamans i la seva 
participació en la conquesta 
de Mallorca, i han preparat un 
esdeveniment immersiu am-
bientat en la fortalesa que avui 
és patrimoni de Palau-solità i 

Plegamans.
 Una trentena de figurants 
més una desena de col·labo-
radors ambientaran totes les 
estances del castell i permetran 
als visitants reviure amb realis-
me aquells fets. El recorregut 
durarà aproximadament una 
hora, i es faran passes des de 
les 10 del matí i fins a les sis de 
la tarda. El preu serà de 15 eu-
ros per persona, tot i que els qui 
hagin col·laborat prèviament en 
la recaptació via Verkami hau-
ran aconseguit preus més as-
sequibles.
 A més de la col·laboració de 
l'Ajuntament, Palau Medieval 
compta amb la participació de 
la Fundació Folch i Torres i de 
Cabres i Vaques.

Des de fa sis anys, un estrany 
fenomen es dona al pati del 
número 12 del carrer Padró de 
Palau-solità i Plegamans. El 31 
d'octubre, quan cau el sol i co-
mença la nit de Tot Sants, en 
aquell racó de poble es trans-
forma en el cementiri de Mos-
sen Perret, un espai misteriós i 
tenebrós, amb una ambientació 
molt ben cuidada i que cada 
any atrau més curiosos. L'any 
passat van passar per allà unes 
200 persones, que es van voler 
fer fotos i gaudir d'aquest es-
trany fenomen.

 El misteri, però, té una expli-
cació ben senzilla. La Mariona 
Grau i el Jordi Ruano van tenir 
la idea, un bon dia, de muntar 
un espectacle efímer per ce-
lebrar Tot Sants amb el seu fill 
Arnau. La cosa va tenir èxit, el 
petit Arnau en va demanar més, 
i va anar agafant volum amb els 
anys, fins a convertir-se en una 
atracció pública.
 La nit de Tot Sants els curio-
sos i els seguidors de les tene-
bres tenen una cita a PsiP. Això 
sí, un cop surt el sol, tot desa-
pareix sense deixar rastre.

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

El misteri del pati del 
carrer Padró, 12

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
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El teatre de la Vila ja té a la vis-
ta quasi tota l'agenda de cine 
teatre i música prevista per la 
temporada 2022/23. Divendres 
16 de setembre l'Ajuntament 
va aprofitar la primera obra de 
la temporada per fer la presen-
tació de la majoria d'especta-
cles programats pel consistori. 

Donant un ràpid cop d'ull a les 
propostes s'observa una gran 
varietat de formats i gèneres, 
tant de cinema com d'especta-
cles en directe.
 La primera mostra d'aquesta 
aposta tan eclèctica va ser El 
gegant del Pi, el monòleg creat 
i interpretat per Pau Vinyals, 
que es va poder veure el mateix 
dia 16. Vinyals va sorprendre la 
platea palauenca amb una obra 
força introspectiva, amb pin-
zellades biogràfiques, que va 
arrencar força aplaudiments pel 
gran treball de l'actor.
 Seguint amb el teatre, el 30 
de setembre va tornar a PsiP la 
companyia Perigallo, amb Pí-
deme perdón. Aquest grup és 
habitual de l'escena palauenca i 
compta ja amb força seguidors 
entre el públic del poble. A l'oc-
tubre seran la màgia i la música 
qui ocupen l'escenari del teatre 

de la Vila. El dia 15 es podrà 
viure Una nit amb el Mag Lari, 
i el 21, actuaran Koko Jean & 
The Tonics, amb Dani Nel·lo en 
concert.
 El 25 de novembre es recu-
perarà el cafè teatre Oye Polo, 
heretat de la temporada passa-
da. Dos grans de l'escena ca-
talana, Abel Folk i Àngels Gon-
yalons, són el reclam de l'obra 
prevista pel 9 de desembre, la 
comèdia Una teràpia integral.
 El 2023 arrancarà amb un 
folk més musical, el del ma-
llorquí Tomeu Penya. El teatre 
tornarà al febrer, amb L'abraça-
da dels cucs, de Pau Llorens 
(24/02) i seguirà al març amb 
Iaia una experiència immersiva 
amb quatre sessions de només 
50 espectadors cadascuna (23 
i 24 a les 19 i a les 21 hores). 
La pell fina, de Carmen Marfà i 
Yago Alonso (el 21 d'abril), i el 

Hamlet 0.1 de Sergi Belbel in-
terpretat per Enric Cambray (el 
2 de juny) tancaran la progra-
mació escènica.
 Pel que fa al cine, el Cicle 
Gaudí de cinema català té pro-
gramats de moment quatre 
títols, el primer dels quals, Es-
cape Room, es va poder veure 
el 24 de setembre. A l'octubre, 
el 16, es projectarà Toscana, la 
comèdia dirigida i interpreta-
da per Pau Durà, amb Eduard 
Soto, Malena Alterio i Francesc 
Orella. El 20 de novembre arri-
barà Alcarràs, i el 18 desembre 
podrem veure a Carmen Machi 
interpretant La voluntària.
 Totes les entrades pels es-
pectacles programats per 
l'Ajuntament es poden adquirir 
ja a la web palauplegamans.
koobin.cat excepte les del mag 
Lari, que s'han de comprar a 
entrapolis.com. 

PsiP aixeca el telò
L'Ajuntament ha 
presentat tota la 
programació de la 
temporada 22/23 
al teatre de la Vila. 
Música, màgia, 
teatre i cinema per 
portar tota mena 
de públic a la pla-
tea palauenca.

 

               

Marta Maria i Mariona
               Grup Segle XX, de Sant Fost

              23 d'octubre, a les 18,30    

                     Al Teatre de la Vila    

                 Per reserva al WhatsApp  650 47 99 24 

                              Apertura de taquilla una hora abans

 

A més de la programació ofi-
cial de l'Ajuntament, el teatre 
de la Vila de Palau-solità i Ple-
gamans  és també la seu de 
L'Escotillò, la mostra de teatre 
amateur que organitza el grup 
local Farrigo Farrago 
des de fa més de 15 
anys. Des d'octubre 
fins abril, pasen per 
PsiP grups d'aficio-
nats que demostren 
el gran potencial in-
terpretatiu del nostre 
pais. 
 Els responsables 
de la cartellera l'Es-
cotillò ja tenen tan-
cada la programació 
de la temporada, que inclourà 
les següents obres i grups: 
Marta, Maria i Mariona, del Grup 
Segle XX de Sant Fost (23/10); 
Un cop l'any, del Grup Tandem 
de Santa Perpètua (27/11); El 

curios incident del gos a mitja 
nit, del grup TEA de Masram-
pinyo (29/01); Som dones, del 
grup Krakele, de Barcelona 
(26/02); El crèdit, del grup La 
Báscula, de Sabadell (26/03); i 

L'Elvis del metro, mind 
the gap, del grup Ben-
volguda Cia, de Bar-
celona (30/04).
 Totes les 
obres estan progra-
mades en diumenge, 
a les 18.30 de la tarda. 
El preu de les entrades 
és de 5 euros i es po-
den adquirir sempre 
per avançat enviant un 
missatge de whatsapp 

al 670 47 99 24.
 El desembre quedarà desert 
pel que fa a la programació de 
Farrigo Farrago, ja que els tradi-
cionals Pastorets no estan pre-
vistos per enguany.

Després de dues temporades 
tocades per la pandèmia, el 
concurs musical Palau Resso-
na  convoca una nova edició 
que confia serveixi per recu-
perar el nivell de participació 
de l'edició del 2019. El periode 
d'inscripcions es va obrir el 26 
de setembre i els grups que ho 
vulguin paticipar es poden ins-
criure fins el 21 d'aquest mes.
 Per presentar-se al concurs, 
cal enviar, a través del web mu-
nicipal, www.palauplegamans.
cat, el formulari d’inscripció  
amb l’acceptació de les bases 

i una imatge recent del grup o 
solista, una gravació digital mp3 
o l’enllaç des d’on descarregar 
l’arxiu i els requisits tècnics del 
grup.  Existeixen dues cate-
gories de concurs: una per a 
grups i solistes d’entre 21 i 30 
anys (A) i, l’altra, per a joves en-
tre 12 i 20 anys (B). Els menors 
d’edat hauran de designar una 
persona major d’edat que for-
malitzi la inscripció i sigui la in-
terlocutora amb l’organització. 
 La finales celebrarà el 12 de 
novembre, a la sala El Corral de 
L'Escorxador.

Farrigo Farrago presenta 
un altre Escotilló

Palau Ressona vol
recuperar el pols



34 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Octubre  2022 Octubre 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 35

RO DA L IE S PU B L IC ITAT

Durant el mes d'agost de 
2022 s'han signat 2.997 con-
tractes de treball a l'Eix de la 
Riera de Caldes. La contrac-
tació cau un 12,9% respecte 
al mes anterior (-444 contrac-
tes). La contractació al territori 
davalla, però ho fa amb menys 
intensitat que en l'àmbit va-
llesà (-29,5%) i el conjunt del 
país (-26,4%).
 Per tipologia, la contracta-
ció indefinida davalla amb més 
intensitat (-24,1%), amb 300 
contractes menys que al juliol. 
La temporalitat presenta més 
contenció, amb prop de 140 
contractes menys (-6,3%). 
Així doncs, la contractació 
davalla al conjunt de munici-
pis del territori, amb l'única 
excepció de Santa Perpètua 
de Mogoda, on creix un 5,4% 
(+67 contractes). La Llagosta 
i Caldes de Montbui són els 
municipis on més decau, de 
l'ordre del 51,0% i del 45,3% 
respectivament.
  En termes absoluts, la con-
tractació davalla especialment 
en les activitats de comerç a 
l'engròs (-108 contractes), les 
activitats esportives i d'entre-
teniment (-66 contractes), els 
serveis de restauració (-61 
contractes) i les activitats 
professionals i tècniques (-60 
contractes), entre altres ocu-
pacions. Per contra, creix la 
contractació en la fabricació 

de vehicles de motor (+76 
contractes), i el comerç al de-
tall. 
 La contractació al territori 
creix un 28,2% respecte del 
mes equivalent de 2021, amb 
659 contractes més. Un in-
crement que se situa molt per 
damunt dels àmbits supra-
territorials. En aquest sentit, 
el creixement interanual de la 
contractació a Catalunya és 
del 3,1% i a les comarques 
vallesanes del 5,4%. A cau-
sa de la implementació de la 
reforma laboral, el creixement 
de la contractació a la RdC 
s'observa en la tipologia inde-
finida (+333,0%) amb gairebé 
750 contractes més que fa un 
any. En canvi, la contractació 
temporal és inferior al volum 
d'un any enrere; es formalitzen 
87 contractes menys (-4,1%).
 Per municipis, el balanç in-
teranual presenta comporta-
ments heterogenis. Per una 
banda, la contractació creix 
amb força a Palau-solità i 
Plegamans (+122,6%), i en 
menor mesura a Santa Per-
pètua de Mogoda (+33,7%) 
i Sentmenat (+28,2%). Con-
tràriament, davalla a la Llagos-
ta (-22,0%), Polinyà (-9,3%), 
Caldes de Montbui (-7,6%) i 
Sentmenat (-3,9%). 
 El territori acumula un to-
tal de 25.482 contractes des 
d'inicis de 2022. En relació 

LA INFOGRAFIA - MERCAT LABORAL
GRÀFICS I INFORME DE L'OBSERVATORI DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L'EIX RIERA DE CALDES

Cau la contractació als municipis de l'Eix
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CONTRACTES REGISTRATS A L'EIX DE LA RIERA DE CALDES (2019 - 2022)

amb el període equivalent de 
l'any 2021, s'han signat 2.523 
contractes més (+11,0%). 
Aquest creixement es deu 
exclusivament a l'evolució 
de la contractació indefinida 

(+157,6%), amb 5.105 con-
tractes més que l'any ante-
rior. Per contra, el nombre de 
contractes temporals acumu-
lats davalla a raó d'un 13,1% 
(-2.582 contractes).

Eix Riera de Caldes

Eix Riera de Caldes

Catalunya

Catalunya

15a EDICIÓ

FEM DE L’ESCRIPTURA 
UN JOC...

PlayStations iPhones Auriculars 
sense fils

Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO, Batx. o CFGM. 
Inscriu-te fins al 31 de gener de 2023 a:

www.amicficcions.cat
Participa i guanya!

iPads
Llibre electrònic

Organitza: Amb la col.laboració de:Amb el suport de:

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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Fomentant l’esport femení. 
 

Cada vegada més noies volen jugar al futbol sala. Fins ara, si ho volien fer havien d’anar a altres 
pobles inclús plantejar-se fer un altre esport. 

És per això que el CFS Palau ha lluitat perquè puguin jugar al seu poble.  

Amb la creació dels dos nous equips femenins, l’aleví i l’infantil, les noies que vulguin jugar, ja 
ho podran fer. 
Però no només el CFS Palau hi vol posar fil a l’agulla, sinó que Würth Industria España també. 
 
És per això que Würth Industria España patrocina la temporada 2022-2023 del CFSP Femení 
aleví i infantil, passant a ser anomenats com WÜRTH | INDUSTRY CFSP Femení aleví i WÜRTH | 
INDUSTRY CFSP Femení infantil. 
 
Estem orgullosos de formar part d’aquest canvi, de fomentar l’esport femení, i en concret en 
l’àmbit del futbol. 

 
Aportant tota la vestimenta i material necessari de les jugadores per dur a terme les activitats 
esportives segur que brindaran un bon inici d’aquest gran projecte.  

 

 
Flore Chanteperdrix - COO de Würth Industria España i Agustin Silva - President del CFSP) 

 

E SP OR T S E SP OR T S

La lluitadora palauenca Jazmin 
Arjona (primera per la dreta) es 
va penjar la medalla de bronze 
en el Campionat d'Europa de 
Sambo celebrat entre el 15 i 
el 18 de setembre a Novi Sad 
(Serbia). La palauenca va com-
petir en la categoria de -59 qui-
los, i va compartir la tercera po-
sició en el podi amb la búlgara 
Iva Ivanova. Arjona no va poder 
arribar a la final perquè en el seu 

camí es va trobar amb l'holan-
desa Sacha Buwalda, que final-
ment va ser la guanyadora de la 
categoria.
  La d'Arjona va ser una de les 
cinc medalles que va aconse-
guir la delegació espanyola en 
l'Europeu, on van competir llui-
tadors de 24 nacionalitats. Amb 
aquest metall la palauenca con-
firma la seva gran progressió en 
aquest esport.

L'aposta de clubs i entitats de 
Palau-solità i Plegamans per 
l'esport femení s'ha materialit-
zat aquest any amb la creació 
de dos equips de futbol sala 
femení, un aleví i un infantil. 
A la bona notícia cal afegir-hi 
que aquestes noies tindran un 
patrocinador de luxe, ja que el 
CFS Palau ha arribat a un acord 

amb l'empresa Würth, amb seu 
a PsiP, perquè en sigui l'espòn-
sor oficial. Els equips passaran 
a dir-se Würth Industry CFSP i 
l'empresa es farà càrrec de la 
vestimenta i tot el material es-
portiu. A la imatge Flore Chan-
teperdrix, de Würth España, i 
Agustin Silva, president del CFS 
Palau celebren l'acord.

El 17 de setembre es va cele-
brar, a les pistes de Can Falgue-
ra, la quarta edició de l'Obert de 
Bitlles Catalanes organitzat per 
l'equip palauenc Va, tornem-hi. 
El torneig va reunir 78 tiradors, 
pertanyents a 15 equips de di-
ferents comarques. La classifi-
cació va acabar encapçalada 
pel CB Gaserans, seguit del 
Perxa Astor i del Montcau, en 
tercer lloc.

 A més d'aquest torneig, du-
rant l'estiu l'equip palauenc ha 
tingut una gran activitat, amb 
presència en nombroses troba-
des i competicions locals. Entre 
totes les actuacions, es poden 
destacar els primers llocs acon-
seguits en Sant Llorenç i en la 
trobada celebrada a Collsuspi-
na, o l'èxit que va tenir la tirada 
de Festa Major, amb 32 partici-
pants.

Jazmin Arjona, bronze en 
l'Europeu de Sambo

Würth patrocina el futbol 
sala femení de PsiP

Va, tornem-hicelebra el IV 
Obert de Bitlles de PsiP

L'HC Palau 
inicia l'OKLliga 
amb bon peu

La lliga regular ha estat el bal-
sam ideal per fer oblidar el mal 
regust de boca que va deixar la 
final de la Supercopa d'Espan-
ya. L'11 de setembre, mentre 
a Catalunya celebrava la dia-
da, les lleones del Generali HC 
Palau defensaven el títol de la 
Supercopa d'Espanya d'hoquei 
davant el Telecable HC.  El dia 
abans s'havien imposat al CP 
Vila-sana (4-1)  i la moral era 
alta. La final, però, es va esca-
par i les asturianes es van em-
portar un partit molt igualat per 
un escuet 0-1.
 Va quedar el dubte de com 
podia afectar aquella derrota 
als ànims de les palauenques 
de cara a l'imminent inici de la 
OK Lliga Iberdrola. Però es va 
esvair ràpid. Una setmana des-
prés les noies que entrena Ivan 
Sanz van tornar a Lleida per en-

frontar-se amb el Lleidanet HC 
Alpicat. el fet que el primer rival 
de la lliga fos un recent ascen-
dit despres de guanyar la lliga 
nacional sens dubte va facili-
tar les coses. La diferència de 
qualitat entre els dos equips va 
quedar de manifesta en el mar-
cador (3-6) i va permetre a les 
palauenques posar un punt  i 
apart respecte la derrota de la 
Supercopa.
 La segona jornada lliguera, 
disputada el diumenga 24, pre-
sentava un perfil més compli-
cat. Les madrilenyes del CP Las 
Rozas visitaven el pavellò Maria 
Víctor amb la intenció, com van 
fer l'any passat, de sorprendre 
les palauenques i emportar-se 
els tres punts. Però el Generali 
HC Palau va demostrar que ha-
vien aprés la lliçó i havien fet els 
deures. El partit no va ser tant 

còmode com el de la prime-
ra jornada, però al final un clar 
3-0 va marcar la distància entre 
locals i visitants. Amb aquests 
dos marcadors, l'HC Palau s'ha 
col·locat líder  per diferencia de 
gols, empatat amb el CP VI-
la-sana i el CH Mataró.
 El calendari d'octubre en-
frenta a les palauenques amb 
el CP Manelleu (01/10), el Li-

ceo (08/10) i el PHC Sant Cu-
gat (12/10). A partir de mitjans 
d'octubre la competició que-
darà interrumpuda per la dispu-
ta, a Argentina, del mundial de 
seleccions. Cinc jugadores del 
club palauenc han estat con-
vocades pel seleccionador na-
cional: Berta Busquets, Laura 
Puigdueta, Laura Vicente, Aina 
Florenza i Mariona Colomer.

El Generali HC Palau es sobreposa a 
la decepció per la perdua de la Super-
copa, guanya amb tranqulitat els dos 
primers partits de l'OK LLiga Iberdro-
la i ja és líder de la classificació.
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EL  R EP OR TATgE

PASSA A LA PÀGINA 41

EL  R EP OR TATgE

Qui farà girar l'aixeta de PsiP?

Sigles per treure'n l'aigua clara

Al ple de setembre s'han rebutjat les 
al·legacions presentades al canvi de 
gestió del servei de l'aigua i s'ha apro-
vat definitivament que Palau-solità i 
Plegamans passi a un model de gestió 
directa. Ara el Govern municipal té 
fins al juny del 2023, quan caduca la 
pròrroga amb l'actual concessionària, 
CASSA, per fer-se càrrec d'aquest ser-

vei. Una de les opcions contemplades 
és integrar-se en el CONGIAC, i fer 
que GIACSA, empresa constituïda per 
aquest consorci, sigui la gestora del 
servei. Tanmateix, dues noves sentèn-
cies dictades per dos tribunals durant 
el mes de juliol fan preveure un camí 
tumultuós per aquesta opció i aboquen 
al consistori a estudiar altres opcions.

El 13 de juliol es pu-
blicava la notícia que 

el jutjat contenciós administratiu 
número 9 de Barcelona anul·la-
va la delegació del servei d'ai-
gua de Sant Llorenç d'Hortons 
al consorci Congiac. Cinc dies 
després, un altre titular de pre-
msa informava que el jutjat con-
tenciós administratiu número 
14 es pronunciava en els matei-
xos termes respecte al cas de 
Sant Vicenç de Montalt.
 Els dos titulars són d'espe-
cial transcendència pel que fa 
a l'actualitat de Palau-solità i 
Plegamans, ja que aquest mes 
de setembre s'ha aprovat defi-
nitivament el canvi de model de 
gestió del servei d'aigua, que 
ha de passar a ser directa per 
part de l'Ajuntament. En dife-
rents ocasions, des de l'actual 
Govern municipal s'ha mencio-
nat l'opció de sumar-se al Con-
giac com a opció més probable 
per assumir la gestió directa del 
servei. Això era així tot i tenir 
altres sentències precedents, 

fins i tot del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que han 
considerat frau de llei la cessió 
del servei a GIACSA, l'empresa 
creada per Congiac per assistir 
als petits ajuntaments que se li 
adscriuen. És per això que els 
casos de Sant Llorenç i Sant Vi-
cenç poden ser referències per 
a casa nostra.
 Sergi Plaza, regidor de Ser-
veis Municipals de PsiP, ha 
explicat a L'Informatiu que des 
del Govern estan al cas de les 
sentències, però insisteixen 
en la confiança que els recur-
sos posteriors presentats per 
Congiac les tiraran enrere i fa-
ran viable aquesta opció. "Són 
dictàmens", va declarar Plaza, 
"que argumenten el mateix que 
les sentències anteriors, i que 
no tenen en compte els canvis 
d'estatut fets pel mateix Con-
giac per adaptar-se a la legali-
tat i rebatre així la sentència del 
TSJC".
 En la mateixa línia es va pro-
nunciar Jordi Planas, regidor 
de serveis de l'Ajuntament de 
Sant Llorenç d'Hortons, un dels 

En els propers mesos, el can-
vi de gestió del servei de l'ai-
gua serà un dels temes estre-
lla de la política municipal. Per 
tal d'entendre bé l'intercanvi 
d'arguments, convé conèixer 
algunes sigles:

CONGIAC. Són les sigles 
per referir-se al Consorci per 
a la Gestió Integral d'Aigües 
de Catalunya. Es defineix en 
la seva pàgina web com "una 
ens públic de base associati-
va i caràcter local que agrupa 
diversos ajuntaments impli-
cats directament en el cicle 
integral de l’aigua a través 
de les seves empreses mu-
nicipals, serveis municipals o 
dels instruments públics del 
consorci". Va ser fundat l'any 
2005 pels ajuntaments d'El 
Prat de Llobregat, Manresa, 
Mataró, Reus i Vilafranca del 
Penedès, tots ells amb la seva 

propia empresa municipal 
d'aigues. Actualment té 25 
municipis associats.

GIACSA. Sigles de l'empre-
sa Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya, creada per el 
CONGIAC per donar servei 
a aquells Ajuntaments que 
optin per la gestió directa i 
no vulguin o puguin crear la 
seva propia empresa munici-
pal. Dona servei a 12 dels 25 
ajuntaments del CONGIAC.

CASSA. Actual concesionària 
del servei de subministrament 
d'aigua a PsiP. Actualment 
està vigent una pròrroga de 
la concessió fins a juny del 
2023. Pertany al grup Agbar 
(Aigues de Barcelona), grup 
que ha presentat la majoria 
de demandes contra el sis-
tema de gestió a través de 
GIACSA. 

PEP PUIG afectats per la recent sentència. 
Planas va explicar a L'Informa-
tiu que la sentència no aturarà 
el canvi i que de moment con-
tinuarà sent GIACSA la gestora 
del servei. Sant Llorenç va fer 
el traspàs l'octubre de l'any 
passat, després que el recurs 
presentat per Sorea, l'anterior 
adjudicatària, obligués a ajor-
nar el canvi. El regidor horto-
nenc es va mostrar molt satisfet 
amb el nivell de servei ofert per 
GIACSA, molt més transparent 
i eficient, segons va indicar a 
L'Informatiu. Jordi Planas no va 
poder precisar quant de temps 
pot passar abans que el tribu-
nal dictamini sobre els recur-
sos, "no creiem que sigui abans 
d'un any", però es va mostrar 
tranquil pel que fa a la continuï-
tat del subministrament: "el fet 
que sigui un servei essencial fa 
que en cap cas es pugui donar 
un escenari de falta de proveï-
ment".
 Sant Llorenç (2.500 habi-
tants), com Sant Vicenç (6.400), 
forma part de la dotzena de 
municipis que han optat per la 

cobertura de GIACSA davant 
l'impossibilitat de crear un ens 
propi que gestioni aquestes 
infraestructures. Entre aquests 
municipis, només Montornés 
del Vallès, amb 16.200 habi-
tants, té unes dimensions si-
milars a les de PsiP. La resta 
amb prou feina arriba als 5.000 
veïns.
 Els municipis més grans, com 
ara el que van fundar el Con-
giac, Manresa, Mataró, El Prat 
de Llobregat, Reus i Vilafranca 
del Penedès, tenen les seves 
pròpies companyies d'aigües.
 Segons Sergi Plaza, el go-
vern de PsiP no ha pres encara 
una decisió ferma sobre com 
es passarà a la gestió pública 
del servei. El regidor va expres-
sar que es contemplen les tres 
opcions possibles: la consti-
tució d'una societat mercantil; 
la creació d'una entitat públi-
ca empresarial local (EPEL); o 
l'adscripció a un consorci pú-
blic. El que sí que està clar és 
que l'opció escollida s'haurà 
de definir d'aquí a final d'any, 
ja que el juny del 2023 s'acaba 

la pròrroga pactada amb CAS-
SA l'actual concessionària del 
servei, i caldran uns mesos per 
preparar el traspàs de funcions. 
"El que està cent per cent clar 
és que anirem a la gestió públi-
ca, el model exacte encara està 
per veure", va dir Plaza a L'In-
formatiu.  
 La informació pública de 
l'empresa GIACSA és poca i 
obsoleta. En la web giacsa.cat 
disposa d'un apartat anomenat 
Transparència on es pot acce-
dir a la composició del consell 
d'administració i a unes es-
quemàtiques dades del 2019 
sobre el nombre de llocs de 
treball (21 en total). Pel que fa 
a informació financera, l'únic 
document disponible és un 
pressupost del 2020 en PDF. 
Sergi Plaza, però, confirma que 
l'Ajuntament té totes les dades 
actualitzades tant del consor-
ci com de l'empresa: "Estem 
mantenint converses amb Con-
giac, òbviament, però encara 
no hem concretat res i en la da-
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El Govern municipal va posar 
en marxa els tràmits per pas-
sar a una gestió directa de 
l'aigua després que aquesta 
fos l'opció més votada en el 
procés participatiu que es va 
realitzar a finals de maig. Des 
del primer moment, tot i no 
ser vinculant, el Govern va 
comunicar que acceptaria el 
resultat de la votació.
 Durant 3 setmanes es van 
habilitar diferents punts de vo-
tació, a més de la votació te-
lemàtica. Es van registrar 282 
vots, 5 d'ells nuls. La resta 
d'opinions van ser majoritària-
ment favorables a passar de 
la gestió indirecta a la directa, 
243 vots contra 34. El Govern 
va assumir aquesta majoria 
com un mandat clar.

 L'oposició, en canvi, va cri-
ticar tant la tendenciositat de 
la informació subministrada 
a la població, com l'escassa 
representació que suposava 
el nombre de participants. 
També es va posar en dubte, 
des de PSC i Ciudadanos, 
que un procés participatiu fos 
el mecanisme més oportú per 
prendre una decisió tan relle-
vant com aquesta, que afec-
ta un dels serveis essencials 
més importants del poble.
 Amb posterioritat, l'Ajunta-
ment va posar en marxa una 
enquesta per copsar l'opinió 
de la població sobre el procés 
participatiu sobre l'aigua. Un 
cop tancat el termini per opi-
nar, només es van recollir sis 
respostes.

Un procés participatiu per a una 
decisió molt transcendent
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EL  R EP OR TATgE

La injustícia espanyola demostra cada dia com ens 
vulnera els drets, amb una repressió desfermada. 

El TSJC continua imposant el 25% de castellà a les 
escoles. La justícia espanyola avala el projecte lingüístic 
de la dreta i l’extrema dreta, i menysté el Parlament. 
Per l’Escola Catalana, NO al 25%. El català única llengua 
vehicular. 

Presentació del Llibre: FRONTERES 
Autor: Vicent Partal 

 

Dimecres 5 d’octubre a les 19:30 h. 
Auditori de Can Cortés 

C/Camí Reial, 56 
Palau-solità i Plegamans 

 

La manifestació de la Diada Nacional de Catalunya ha tornat a ser un èxit de convocatòria, 
superant el nombre d’assistents i els busos de l’any passat i validant una vegada més el 
suport de la societat civil al moviment independentista.  
La convocatòria de l’Assemblea ha tornat a agrupar centenars de milers de persones en el 
desè aniversari de la seva creació. 
 Ha quedat demostrat, una vegada més, que la 

societat civil segueix disposada a manifestar-se 
amb força per defensar els seus drets 
fonamentals, per oposar-se a la repressió de 
l’Estat espanyol i a l’immobilisme dels partits 
independentistes.  
La Diada d’enguany ha estat marcada per un fort 
component de resistència i denúncia, que 
confirma que no ens podem esperar 
indefinidament, i que no hi haurà justícia social 
i democràcia sense un estat independent. 
 

 

 

 
 

 Informació: Canal deTelegram ANC PALAU    //   Contacte:palausolitaplegamans@assemblea.cat 
 

PU B L IC ITAT

Com és d'esperar en una 
decisió d'aquest calat, el 
consens unànime és difícil 
que es doni. 
ERC. Són els impulsors de la 
proposta de canvi de gestió 
indirecta a directa. Van condi-
cionar el canvi al resultat del 
procés participatiu, anunciant 
que el considerarien vinculant 
fos quin fos el resultat. 
JUNTS PER PSIP. Com a 
socis de Govern d'ERC, han 
secundat la idea i han donat 
suport a tots els passos 
donats fins ara amb els seus 
favorables al canvi de gestió. 
PSC. S'oposa frontalment al 
canvi de gestió. Argumenta 
la il·legalitat del plantejament 
del Congiac i titlla la mesura 
d'innecesària, ja que el servei 
donat fins ara per CASSA 
no ha tingut cap queixa ni 
incidència greu per part del 
consistori. 
CIUDADANOS. Són 
contraris  al canvi. Creuen 
que la gestió directa serà 
una càrrega perillosa per les 
arques municipals a més 
d'argumentar la falta de 
representativitat del procés 
participatiu.
PRIMÀRIES. Estan 
a favor del canvi de 
gestió. Confien en la 
proposta del Govern i 
consideren que el servei 
essencial com és el de 
l'aigua s'ha de prestar 
sense ànim de lucre.

El posicionament 
dels representants
municipals rrera reunió ens van actualitzar 

totes les dades." El regidor pa-
lauenc va assegurar que tant a 
Congiac com GIACSA hi haurà 
canvis substancials en aquest 
darrer trimestre d'any, però que 
desconeixia l'abasta d'aques-
tes modificacions.
 L'opció de crear una empre-
sa pròpia tampoc es descarta, i 
Plaza va assegurar que s'estan 
també estudiant casos com el 
de la veïna Caldes de Montbui, 
Sant Quirze o Vilassar de Mar, 
que gestionen. "El que està clar 
és que passarem a una gestió 
directa, perquè a banda de les 
qüestions tècniques, es tracta 

d'una qüestió d'ètica i compro-
mís polític", va explicar Plaza.
 És a dir, que sembla clar, si 
res no canvia en les eleccions 
vinents del 23 de maig del 
2023, que l'aixeta que controla 
l'aigua a Palau-solità i Plega-
mans passarà a estar contro-
lada per altres mans. Caldrà 
veure esperar uns mesos per 
veure quina és la decisió final 
dels actuals responsables de 
l'Ajuntament, i encara uns me-
sos més per saber si el canvi 
suposa una millora en un servei 
tan essencial com és aquest.
 

Podeu ampliar aquesta 
informació en les notícies 
que trobareu en L'Informa-
tiu de juny i juliol d'enguany.
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TARDOR  DE CULTURA
15 octubre 18h
Una nit amb el Mag Lari
Guió i direcció: Josep Maria Lari
Venda d’entrades a: entrapolis.com

16 octubre 19h
Cicle Gaudí de cinema en català

Toscana
Direcció: Pau Durà

21 octubre 20h
Música

Koko Jean & The Tonics. 
Feat Dani Nel·lo en concert

20 novembre 19h
Cicle Gaudí de cinema en català

Alcarràs
Direcció: Carla Simón
Repartiment: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xènia 
Roset, Albert Bosch.
Guanyadora de l’Os d’Or i precandidata als Òscars.

25 novembre 20h
Teatre

Oye Polo
De Oye Sherman i Ana Polo
Obertura de portes a les 19 h amb servei de bar.
Col·loqui post-funció #25N

9 desembre 20h
Teatre

Teràpia Integral
Una comèdia de Cristina Clemente i Marc Angelet
Producció: Velvet Events
Interpretat per: Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger 
Com i Laura Porta

18 desembre 19h
Cicle Gaudí de cinema en català

La Voluntaria
Direcció: Nely Requera
Repartiment: Carmen Machi, Itsana Arana, Dèlia Brufau, Arnau 
Comas, Yohan Lévy.

Al Teatre de la Vila

L’Escotilló Mostra de Teatre amateur | Organitza Associació Teatral Farrigo Farrago

2022
23 d’octubre
Grup Segle XX, de Sant Fost
MARTA MARIA I MARIONA

27 de novembre
Grup TANDEM, de Santa Perpètua de Mogoda
UN COP L’ANY

2023
29 de gener
Grup TEA 345, de Mas Rampinyo
EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A 
MITJANIT

26 de febrer
Grup KRAKELE, de Barcelona
SÓM DONES

26 de març
Grup LA BÀSCULA, de Sabadell
 EL CRÈDIT

30 d’abril
Grup BENVOLGUDA. CIA, de Barcelona
L’ELVIS DEL METRO. MIND THE GAP

Reserva entrades al WhatsApp 670 47 99 24 
Al Teatre de la Vila a les 18.30 h

Entrades al web de l'Ajuntament 
o escanejant codi QR

SETMANA
DE LA
GENT 
GRAN
De dilluns 3 a diumenge 9 
d'octubre

Dilluns 3
Inauguració setmana de la gent gran
Hora: 18h
Ubicació: Jardins de Can Cortès

Dimarts 4
Caminada pel municipi
Hora: 9.30h. La durada de la caminada serà d’una hora 
i mitja aproximadament.
Ubicació: Pavelló Municipal d’Esports María Victor

Dimecres 5
Actuació de La Nova Gresca
Hora: 19h
Ubicació: Teatre de la Vila

Dĳous 6
Ball de sardanes
Hora: 19h
Ubicació: Pl. de la Vila

Divendres 7
Cinema “El exótico hotel Marigold”
Hora: 20h
Ubicació: Teatre de la Vila

Dissabte 8
Festa de la gent gran
Hora: Obertura de portes a les 12h
Ubicació: Pavelló Municipal d’Esports Maria Victor

Diumenge 9
Desfilada de vestits de paper
Hora: Obertura de portes a les 17h, inici de la desfilada a les 17.30h
Ubicació: Pavelló Municipal d’Esports María Victor

AGRAÏMENT A LES ENTITATS COL·LABORADORES:

Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans, 
Casal de la Gent Gran i La Nova Gresca.
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 ANUNCIS DE SERVEIS PER A LA LLAR

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

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

FORN TURÓN
 de Palau-solitài Plegamans

necessita dependentes
Interessades contactar 

amb el

938 646 528

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
SEÑORA con experiencia en el cuidado 
de niños y personas mayores y/o en ta-
reas de limpieza. Yolanda 682 389 110

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

CHICA UCRANIANA seria i responsable 
busca un trabajo como limpieza,canguro 
o cuidado de personas mayores. 665 395 
947 Lesya 
CHICO para jardinero, pintor, obras. Ve-
hículo propio. Con experiencia 699 467 
609 David 
ME OFREZCO para tareas de limpieza. 
Cristina. 643 823 025.
CUIDADORA de personas mayores con 
experiencia de 5 años y disponible las 24 
horas. Nelly. 642 227 240
SEÑORA de 59 años se ofrece para el 
cuidadode personas mayores. Carmen. 
635 24 06 98.
BUSCO EMPLEO de externa 8 horas o 
por horas de limpieza. Yesica. 605 63 33 
36.
AUXILIAR de enfermería en geriatria se 
ofrece para cuidado de personas mayo-
res. Noche. 611 211 685. Gabriela.
DESEO trabajar cuidando personas 
grandes  se cocinar, planchar y limpiar. 
Narcisa. 610 33 57 43.

SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores o tareas de limpieza. Marie. 640 67 
99 93.
 ME OFREZCO para jornada de 8 horas 
en tareas de limpieza, como interna o ex-
terna. Con experiencia. Nohemy. 633 15 
30 32
BUSCO TRABAJO bien cuidando niños 
o personas mayores o en tareas de lim-
pieza. Lina. 631 397 009.
BUSCO TRABAJO por la mañana y los 
fines de semana y por la noche. Soy res-
ponsable. Guadalupe. 634 835 849.
ME OFREZCO para cuidar personas ma-
yores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuida-
do de persona mayores. Incorporación  
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat huma-
nístic i cursant un grau superior de Pro-
ducció audiovisual i d'espectacles. Estic 
interessada a fer de cangur i a donar clas-
ses de repàs a nens de primària i ESO. 
Paula. 655 474 080 
CHICA busca faena de limpiezas parti-
culares, responsable, con  experiencia y 
referencias. María. 681 977 436. 
TENGO conocimiento y experiencia en 
cuidado de persona mayores. Colón. 602 
407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662 
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 

ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 
persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404

     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

TALLER DE
 REPARACIÓ DE COTXES
 de Caldes de Montbui

necessita mecànic
Interessats trucar al

646 526 543
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EL  D I R EC TOR I EL  D IR EC TOR I

Farnés advocats

IurIsbarna  
torra advocats

argemí advocats 
Jaume olIveras I malla

aJuntament de PsIP

Forn turon

JordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

autoarenas

tallers mateu vIla,  sl
auto taller taher

taller estacIó

generalItat

FIccIons

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

Joanna gomera

caldes Parquet

a. teatral FarrIgo-Farrago

club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

ruIsan assessors

gestorIa monmar

assesorIa gestorIa Palau s.l
Palau assessors

assesorIa gestorIa Palau s.l
Francesc saPes banus

ImmobIlIarIa Farnes

JuanI baeza

argemí advocats Immo

FInques Palau

selmy

Psc Palau 
erc
JxPsIP
assemblea nacIonal catalana

bar olIva

bar l'esbarJo

avuI cuInem nosaltres

can boada

FIsIoteraPIa Ferran

aten Palau

centre FIsIoteraPIa Palau

centre PodològIc solIta

clInIca dental valloc

menJa sa

entrenament Personal

resIdencIal Palau

centro odontologIc Palau

dental duarte

guber catalunya serveIs

gIPPsa InFormatIca

74 _ bugaderI autoserveI

e. arbo clImatIzacIones

electrIcItat masó

cal vIdrIer

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments
Alimentació
Arquitectes
Asegurances
Automòvil

Comunicació
Comunicació
Construcció

Decoració

Espectacles
Esports

Estètica

Gestories

immobiliàries

Moda
Partits polítics

Restauració

Salut

Serveis tècnics

Taxis
Veterinaris

1
17
23
23
23
42
45
17
17
7
23
31
45
9
35
31
31
48
3
23
48
33
37
37
1
3
3
17
17
17
17
23
23
1

3
11
17
23
14
18
21
40
29
29
29
29
13
13
13
13
13
13
37
44
48
48
3
11
13
23
31
31
31
31
31
48
29
13

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

Farmàcies de guàrdia - OCTUBREAquest 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

TEATRE
MARTA, MARIA I MARIONA
Diumenge, 23. 18.30 h. 
Teatre de la Vila. L'Escotilló, 
el cicle de teatre amateur de 
Farrigo Farrago, inicia tempo-
rada amb aquesta obra del 
grup Segle XX, de Sant Fost

TRADICIONS
TROBADA GEGANTERA
Diumenge, 16.  Els Gegan-
ters i Grallers de Palau-solità i 
Plegamans seran amfitrions de 
diverses colles geganteres en 
una trobada que tenien pendent 
des d'abans de la pandèmia.

MÚSICA
BALL DE TARDA 

Dissabte, 8. 18.00. Sala 
Polivalent. El Casal de la 

Gent gran convoca una ses-
sió mensual per ballar com 

en els vells temps. L'entrada 
val 4€ i és obert a tothom.

MAGIA
UNA NIT AMB 
EL MAG LARI
Dissabte 15, 18.00. 
Teatre de la Vila. El Mag 
Lari ens porta una nit plena 
d’il·lusions, jocs, llums, fum 
i molt d’humor.

CINEMA 
TOSCANA. Diumenge, 
16, a les 19.00, al teatre 
de la Vila.  El cicle Gaudí 
porta a PsiP aquesta 
comèdia dirigida per Pau 
Durà i interpretada per ell 
mateix, Edu Soto, Malena 
Alterio i Francesc Orella.

La xifra del mes és el nombre d'alumnes 
matriculats a les escoles de 
Palau-solità i Plegamans 
en els seus diferents cicles, 
des de bressol fins a cicles 
formatius i batxillerat.

2.461
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes d’interior i exterior | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

611 42 16 19

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+
FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

93 522 22 55
Vols que t’informem?

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

EXPERTOS EN TODA 
CLASE DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATERIALES
ARTÍNEZM

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


