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immobiliària Farnés

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

residencial Sant Joan 80
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POBLE

Els skaters
prenen PsiP
L'SKATEPARK DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS ACULL DUES 
PROVES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE

EXCEPTE DEL 16 AL 25
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RESUM DE CONTINGUTS

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

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

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

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

Els caps de setmana de 9h a 21h, consulteu el següent calendari:
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2-10 --  Serveis, Opinió, Música i 
Salut.
12 -- L'ENTREVISTA /  Teia Moner: 
"Faig de tot perquè m'agrada tot" 
14 -- Ple de juliol. Una reunió tranquila 
a l'Escorxador.
16 -- EL PÒSTER / Aparadors amb 
nostàlgia.
18 -- Festa Major sí, però sense 
abaixar la guàrdia.
20 -- La Gent Gran torna a l'activitat.
Palau Ressona en pandèmia.

22 -- Sardanes amb pluja i encara 
sense rotllanes. 
24 -- El Fancon torna el 3, 4 i 5 de 
setembre.
La Fundació Folch i Torres ja és oficial-
ment un arxiu.
34 -- ESPORTS/ Esport i espectacle a 
l'skatepark
La cursa Maria Víctor arriba a la 40 
edició.
32-35 -- EL REPORTATGE / 
PsiP es tira a la piscina.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Partits polítics ERC 5

Iurisbarna  19 Restauració Masia Can Riera 11
Torra Argemi 21 Bar l'Esbarjo 23
Jaume Oliveras i Malla 21 Avui cuinem nosaltres 23

Ajuntaments Ajuntament de Psip 30 Can Boada 23
Arquitectes Jordi Payola - Arquitectura 19 Salut Residencial Palau 4
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 19 Smart So 10
Automòvil Tallers Mateu Vila,  SL 15 Optica Tibau Palau, SL 11

Auto taller Taher 25 Aten Palau 11
Comunicació Turisme Generalitat 9 Centre Fisioterapia Palau 11
Construcció Construcciones Gutiérrez 25 Centre Podològic Solita 11

Marbres Aguilar 25 Clinica Dental Valloc 11
Materiales Martínez 32 Roque Lucas Sanchez 11

Decoració Acorama 3 Menja Sa 23
Caldes Parquet 32 Entrenament personal 25

Esports Club Tenis Santa Magdalena 25 Centro Odontologic Palau 32
Estètica Bosa 1 Dental Duarte 32

Magic Nails 3 Serveis tècnics 74_ Bugaderi autoservei 15
Naturhouse 3 E. Arbo Climatizaciones 15
Nua 3 Guber Catalunya Serveis 15

Gestories Ruisan Assessors 19 Gippsa Informatica 15
Assesoria Gestoria Palau S.L 19 Electricitat Masó 15
Gestoria Monmar 19 Eco-efficient 21
Palau Assessors 19 Fumirrat Servicios 2005 25
Assesoria Gestoria Palau S.L 21 Vallas PVC (Cayfi) 25
Francesc Sapes Banus 21 Tecni servei Palau 25

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Telcom Valles 32
Juani Baeza 3 Taxis Taxi - X. Caparrós 23
Lloguer d'apartament 15 Trans-Radio Taxis 23
Finques Palau 19 Taxi Palau - J.M Aguilar 23

Moda Selmy 2 Venda online Etnna Shop 23
Papereria Jorbachs 21 Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

MARXEM DE VACANCES 
DEL 17 AL 2 DE SETEMBRE 

(AMBDÓS INCLOSOS).
 NO OBLIDEU 

PROTEGIR LA VOSTRA PELL 
AMB UNA PROTECCIÓ IDEAL
 SUNVEDA DE LAKSHMI 

LÍNIA NATURAL I ECOLÒGICA.

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

N U A
N Ú r i a  M a Ñ a s
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

Estiu a la 
vista!!!

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

VINE A BUSCAR EL 
TEU KIT ESTIUENC 

I QUE L̒ ESTIU NO 
ET PESI

VACANCES DEL 9 AL 23 DʼAGOST

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

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

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

TERRENY CASA PIS

En La Sagrera. 180 m2. 5 h. y 
2 baños. Jardín y terraza. Buen 
estado. 294.000€ 

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

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

CASA CASA CASA

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

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

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

CASA CASA PARCEL·LA

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

A La Sagrera. 4 hb dobles, 2 
by complerts, golfes diàfanes, 
garatge de 70 m2  315.000€ 

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

DUPLEX

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

CASA

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

PIS CASA CASA

QUANT VAL LA TEVA 
PROPIETAT?

T’OFERIM SERVEI DE 
TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

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

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

personalitzada.

TALLERS
RESTAURACIÓ DE MOBLES

Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets • 
ferro • sabons

93 864 46 722

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

v[Al costat parada Can Cortés]

Més Informarció de cursos i tallers:

E@ acorama19@hotmail.comacorama.acoramascp

www.acorama.es

Botiga d’objecte
s de regal

Acorama
botiga  taller

VACANCES DEL 9 AL 22 D’AGOST, INCLOSOS

Selmy
vesteix el teu interior

Tenim els colors d’aquest estiu

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

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

VACANCES DEL 9 AL 24 D’AGOST
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En les seves intervencions els regidors Jordi Plaza i Patricia Freire van destacar la
necessitat de repensar els carrers perquè siguin segurs i respectuosos amb la
diversitat social. La voluntat de feminitzar l'espai públic figurava entre les 10 propostes
principals del programa electoral d'ERC-AM.

En Pol Serena és un jove que ha estat víctima
d'una investigació policial per la seva
participació en la Vaga General del 21F de
2019. Els integrants del Jovent Palau el vam
acompanyar al judici en què li demanen 8 anys
de presó. 

Pol absolució!

Després de la bona acollida de la socialització dels llibres d'educació
primària, a principis de juliol es va anunciar que aquelles famílies
amb fills entre primer i quart d'ESO i membres de l'AMPA
rebran un import de 46€ per alumnes per sufragar els costos del
material escolar, una mesura que podria arribar a beneficiar 380
nens i nenes.

El passat 30 de juny es va presentar l'estudi de viabilitat
del complex esportiu i piscina municipal. L'acte va
deixar una notícia molt esperada, l'equipament és viable
econòmicament. Des d'ERC mostrem la nostra
satisfacció amb un projecte que podrà veure la llum en els
pròxims anys.

 

 

Residencial Palau 
Residència Geriàtrica 
 

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

Actualitat Residencial Palau 

La canícula ha arribat a Residencial Palau  

Ja estem en ple estiu, queden lluny els dies grisos i freds de l’hivern. Estem gaudint de dies 
llargs i lluminosos, pràcticament es fa de nit a les 22:00h.  Com conseqüència d’això, estem 
patint els dies més calorosos de l’estiu. Estem en plena canícula.   

La canícula és el període de l'any on, per 
estadística, la calor és més forta a 
Espanya. Com a norma general, abasta 
des del 15 de juliol fins 
al 15 d'agost. 

Curiosament, no és en 
l'inici de l'estiu 
astronòmic quan vam 
registrar les 
temperatures més 
altes perquè el mar 
encara no ha assolit la 
màxima temperatura 
superficial i la terra 
tampoc ha acumulat 
tanta calor com ho 
farà unes setmanes 
després, per aquest motiu la canícula 
abasti el període que hem esmentat.  

Per què el nom de canícula? L'etimologia 
de la paraula canícula ens fa referència a 
terme can o canis (gos), i en concret a la 
constel·lació Can Major que conté a 
l'estel Sirià (l'abrasadora), que és un dels 
astres més brillants durant l'estiu.  

Els nostres avantpassats creien que quan 
això passava la popular estrella sumava la 
seva calor a la procedent del Sol, el que 

donava lloc al període 
més càlid i menys 
plujós de l'estiu. 

Per evitar un cop de 
calor en aquests dies 
que es preveuen més 
que calorosos, cal 
prestar atenció als 
símptomes de la 

deshidratació: 
sensació de set, 
miccions menys 
freqüents, pell seca, 
fatiga, atordiment, 

mareig, confusió, boca i mucoses seques i 
un augment de l'ritme cardíac i de la 
respiració. 

A Residencial Palau vivim la vida 
intensament. 

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

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

ActuAlitAt ResidenciAl PAlAu
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Hoquei sobre pedres
El canvi climàtic, que ja és emergència, ens ha portat aquests 
últims hiverns a veure com les estacions d’esquí i tots els ne-
gocis que orbiten en elles les han passat ben magres.
 Hem assistit a reiterats rescats d’estacions d’esquí, a pe-
ticions de zona catastròfica, hem vist plorar hotelers i hem 
sentit dir a experts plens de raó, que el món dels esports 
d’hivern a Catalunya està vivint la seva inevitable agonia.
 I és que no n’hi ha per menys. L’excés de diòxid de carboni 
a l’atmosfera fa que cada hivern sigui més suau i amb menys 
neu. Ja només els més vells recorden quan les temporades
d’esquí acabaven la resistència dels més esportistes.
 La cota de neu, any a any s’enfila i aviat veurem plantar 
vinya on fa poc hi havien pistes negres.
 Aquesta circumstància tossudament generada per la nos-
tra civilització no emet cap senyal de millora, ja que insistim 
en els errors i els vicis que ens han portat per aquest camí. 
D’aquí a nou anys, al 2030, la situació haurà empitjorat de 
totes, totes.
 D’altra banda, la pandèmia, precedida per anteriors crisis, 
també ens ha ensenyat que no hem de posar tots els ous a 
la mateixa cistella, i menys quan és la cistella foradada del 
turisme de temporada. És imprescindible i urgent la diversifi-
cació de l’economia en les àrees de muntanya. Si la neu ens 
fuig no podem insistir en aquest model de territori si no volem 
accelerar el despoblament.
 Foc gelat, intel·ligència militar, consciència política, justícia 
imparcial, fusteria metàl·lica, indústria artesanal, formigó tou, 
llum negra, aigua seca, mar dolça, moll sec, jove amb expe-
riència, mort en vida, gegant menut, cervesa sense alcohol, 
carn vegetal, sopa freda, còpia original, moment etern, reali-
tat virtual, missa laica, nit clara, roda quadrada, ciutadà
rural, tot-terreny urbà. A tot això em sona quan sento a par-
lar de la candidatura catalana per als Jocs Olímpics d’Hivern 
Barcelona-Pirineus 2030.
 Però tampoc seria estrany sentir parlar d’un campionat 
mundial de golf als Monegros, d’escalada a Holanda, o de 
pesca submarina a Toledo. Alguns, pocs, però sempre els 
mateixos, tenen una admirable capacitat de guanyar diners i
fugir corrent. I a costa de diner públic i de pèrdues d’inversors 
poc assenyats. D’aquesta sèrie em sembla que ja n’hem vist 
alguns capítols: Castor, AVE, aeroports de Castelló i d’Alguai-
re, Marina d’Or, Terra Mítica.
 I sempre , sempre, destruint territori, omplint-lo de d’un 
formigó damunt del qual la glòria hi és efímera i la misèria 
perdurable.

silvestRe entRedàlies
‘Finestra oberta’, dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)

Volad alto
Un nuevo punto de partida: 
 Ya estáis juntos de nuevo, volvéis a unir vuestro 
amor para la eternidad, mientras la proyección de 
vuestro gran amor se refleja aquí, en vuestros hijos 
y nietos. Y aunque hayáis dejado un gran vacío, sa-
bemos que volveremos a encontrarnos.
 Nuestros corazones ahora mismo están toca-
dos, empezamos una nueva etapa, sin padres, sin 

abuelos, pero sabemos que desde la estrella más 
brillante cuidaréis de nosotros.
 Gracias por ser los mejores padres que pudimos 
tener, por tantos sacrificios que hicisteis por vuestra 
familia, ahora es hora de recoger lo sembrado y ver 
la gran cosecha que dejasteis, la unión, la familia...  
Os queremos, volad alto. 

Família Baeza Ledesma

Isabel Ledesma González, DEP 30/06/2021 - Antonio Baeza Barranco, DEP 06/12/2000

Companya, amiga, cunyada, nebo-
da, tieta, cosina, nuerastra, abue-
lastra, madrastra, neta, dona, ger-
mana, mare, filla... a tot a reu estàs, 
amb tota la meva admiració. És 
tanta la gent que t'estima que si ha-
gués de fer un vídeo de felicitacions 
de tots, necessitaríem una setmana 
per veure'l. El 26 de juliol vas fer 50 
ANYS. Molts dels que voldries tenir 
al teu costat per celebrar-ho ja no 
hi són, i la que va fer el regal de pa-
rir-te tampoc ho va poder celebrar 
amb nosaltres.
Espero que ploris de felicitat tant 
com en vas fer plorar a mi d'alegria, 
i sobretot, espero viure al teu costat 
per sempre.
T'estimo. 

Titus

de Mariano GarcíaLA VINYETA



8 9PUBLICITATMÚSICA Agost 2021Agost 2021

L'abril del 2012, el músic Lluís 
Albert va publicar a l'editorial 
Brau de Figueres un recull de 
proses i poesies inèdites de la 
seva tia, Caterina Albert, sota el 
títol Víctor Català, una biogra-
fia insòlita. Entre aquests tex-
tos, n'hi un de particularment 
insòlit, en el qual l'autora esca-
lenca descriu, arran d'un dels 
seus viatges a Europa, un con-
cert de l'orquestra Tonkünstler 
de Munic, l'any 1910.
 Després d'una detallada i 
parsimoniosa descripció de 
l'escena prèvia a l'inici del con-
cert, l'escriptora entra de ple 
en la música, amb una inde-
pendència de criteri sorprenent 
en algú que no es va fer remar-
car mai, almenys de manera 
pública, per les seves opinions 
sobre música.
 “Oh, concert en re menor de 
Häendel! Quina delícia, quina 
suavitat, quina puresa i, sobre-
tot, quina llibertat d'inspiració! 
Fou el que més va plaure'm de 
la nit: de seguida tornàrem a 
caure en l'obsessió wagneria-
na que, per tants encar. Desfi-
gurà, impregnarà d'acatement 
el sentit musical actual. Oh, el 
poder formidable i perillós dels 
genis, quantes iniciatives ofe-
gues o trasbalses!”
 Pronunciada per una autora 
que participava poc o molt de 
la febre wagneriana del seus 
contemporanis modernistes, 
l'observació té un valor ex-
traordinari. Però la sorpresa 
més xocant ve a continuació: 
“Jo tenia una gran curiositat 
per conèixer Gustav Mahler, 
l'il·ustre fill de Bohèmia.” No 
crec pas que a l'època, quan 
a Bercelona encara no havien 

sonat tots els quartets de Bee-
thoven, hi hagués gaires melò-
mans catalans que ni menys 
coneguessin el nom de Mahler. 
Com devia nèixer la curiositat 
de l'escriptora empordane-
sa? “La Simfonia Autobiogrà-
fica núm. I que ens oferí la 
Tonkünstler va mostrar-nos 
un desenrotllament tan ferm, 
tan cabal com se vulga, però 
no per això menys encade-
nat. I, esclau de la sapiència 
i complicació tècniques, pot-
ser a causa de mon poc lluc 
musical i manca d'una major 
coneixença del repertori con-
temporani, jo no vaig pas sa-
ber veure-hi tot el que l'autor 
diu que hi va posar, sinó grans 
clapes obscures, embulls con-
fosos, insuficiència de força 
descriptiva, de plasticisme... 
Pobra de mi, si en els quatre 
paragrafets explicatius que 
anaven al darrere del progra-
ma no m'haguessin dit més 

de la vida i propòsits de Mahler 
que els quatre llargs temps 
autobiogràfics de la Simfonia 
núm. I. Tant, que mon ànima 
d'ignorant, vergonyosa de la 
irreverència, però atrevida per 
la meva mateixa absència de 
prejudicis, rompé en un apòs-
trofe mental impacient: prou li-
teratura, senyors músics, que, 
en aquest capítol, o fan millor 
i més pròpiament els literats; 
vosaltres, doneu-nos el que 
teniu l'obligació de donar: mú-
sica, música, música.”
 Resulta ben inesperada la 
clarividència amb què l'auto-
ra escomet la inflació literària 
i filosòfica de la música del 
tombant de segle en l'òrbi-
ta germànica, quan encara ni 
s'endevinava la revolució stra-
vinskiana que l'havia d'escom-
brar. Des de la seva postura 
d'observadora sense prejudi-
cis, Caterina Albert s'avança 
una anys a les posicions estèti-

ques de després de la Primera 
Guerra Mundial, per exemple 
del Grup del Sis francès. Però el 
comentari continua: “I de cop, 
com una deslliurança: quina 
clariana, quina flaire de violes 
boscanes, de gessamins, de 
prat en flor! Cantava el com-
positor Chavarri, cantava amb 
tonades d'inspiració senzilla, 
gràcil, de cançó popular, en 
les seves Valencianes...¿Per 
què, per què no ha sortit encar, 
d'aqueix immens tresor musi-
cal de les regions espanyoles, 
la multicolor, l'esperada òpera 
nacional? És una cosa que no 
l'he entesa, que no l'entendre 
mai. Oh llatins! El dia que no-
saltres sapiguem collar la pre-
gonesa de l'estudi, el domini i 
concentració fecunda que tene 
homes d'altres races, a nostra 
gràcia nadiua, a nostre bell dir 
natural, qui tindrà comparança 
amb nosaltres”.
 L'autora trobava a faltar, amb 
raó, una música autòctona 
ambiciosa i alhora deslliurada 
de l'omnipotent ferula germà-
nica: en definitiva, reclamava 
per a la nostra música el que 
havien fet a casa seva un Sme-
tana, un Txaikoski, un Dvorák 
o un Grieg. Pel que sembla, 
l'obra d'un Albéniz o un Gra-
nados encara no satisfeia prou 
el seu anhel.
 El seu admirat Joan Maragall 
li hauria pogut fer notar, però, 
que la síntesi de la gràcia llati-
na i la construcció germànica 
que ella esperançava ja l'havia 
aconseguida de fet, més d'un 
segle enrere, i de manera glo-
riosa, no pas un llatí, sinó jus-
tament un germànic: es deia 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Amics lectors i seguidors dels meus escrits, 
aquesta és l'última història que us escric.  
L'INFORMATIU agafa una altra direcció envers 
la seva manera de editar i en la qual jo no hi tinc 
cabuda. Per tant després de molt de temps s'ha 
acabat la meva col·laboració i, us deixo espe-
rant haver-os ajudat a conèixer i entendre millor 

la música i l'important de saber passar una es-
tona escoltant-la.  De totes maneres hem podeu 
seguir en viu a Ràdio Palau el segon dijous de 
cada mes, al programa El meu carrer. Una forta 
abraçada a tots.

Rafael Oliver Oliveras
Amics de la Música Clàssica

Caterina Albert a Munic

Comiat

CATALUNYA.COM

BENVINGUDA
A LA TEVA

CATALUNYA

ANNA

ARA, COM SEMPRE,

UN LLOC FET A MIDA.
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LA CONSULTALA PÍNDOLA

Piscines, platges, rius, pantans 
o estanys. Totes són bones 
opcions per anar a fer un bany i 
poder-vos refrescar per passar 
la calor d’aquesta època de 
l’any. Trieu la que trieu, cal que 
ho feu amb precaució. Des del 
CAP Palau, volem fer-vos unes 
recomanacions extretes del 
web Canal Salut i de Protecció 
Civil. Perquè volem que gaudiu 
com sempre de l’estiu i que us 
protegiu com mai!
 En el context actual, volem 
començar fent una crida a 
seguir molt pendents de les 
mesures de protecció per la 
COVID-19 marcades per les 
autoritats sanitàries: 
• No aneu si presenteu simp-
tomatologia que pot estar rela-
cionada amb la COVID-19.
• Eviteu les aglo-
meracions en els 
diferents espais, 
tant de bany com 
de sol.
• Mantingueu la 
distància de segu-
retat amb perso-
nes que no siguin 
del vostre grup, i 
molt especialment 
si són en espais 
tancats, com ves-
tidors, dutxes i 
lavabos. En l’ús 
d’aquests espais 
compartits, no 
oblideu el rentat 
de mans. 

• Informeu-vos de les limita-
cions d’accés a les instal·la-
cions i dels controls d’afora-
ment. 

Abans d’entrar a l’aigua
• Assegureu-vos que estigui 
permès banyar-s’hi i siguin 
llocs habilitats per fer-ho. És 
preferible fer-ho en zones vigi-
lades per socorristes. 
• No entreu de cop a l’aigua 
després de menjar, haver pres 
molta estona el sol o haver fet 
exercici físic intens. 
• No us tireu de cap a l’aigua 
si no sabeu la profunditat o si 
hi ha roques. 
• No us banyeu si us trobeu 
malament o esteu cansats.

Durant el bany
• Feu atenció als remolins i 

corrents d’aigua, són molt fre-
qüents als rius i als pantans. 
• A la platja, nedeu paral·le-
lament a la línia de la costa 
per no allunyar-vos de la zona 
de bany i, en cas de tenir di-
ficultats per sortir de l’aigua a 
causa dels corrents, feu-ho en 
diagonal. 
• Respecteu la zona acotada 
per a esports aquàtics. 

Vigileu els infants en tot 
moment
• Assegureu-vos que una per-
sona adulta responsable vetlli 
constantment per la seguretat 
dels infants mentre es banyin o 
estiguin a prop de l’aigua. No 
confieu la seva seguretat a jo-
guines inflables. 
• Assegureu-vos que els in-

fants que no saben 
nedar portin un 
dispositiu adaptat 
a cada edat, que 
n’afavoreixi la flota-
bilitat i que ajudi a 
mantenir el cap fora 
de l’aigua. 
• Eviteu que 
juguin a donar-se 
empentes a la vora 
de la piscina, a saltar 
l’un sobre de l’altre, 
a ofegar-se, etc. Si 
la piscina és particu-
lar, l’ús de tanques 
protectores pot evi-
tar caigudes acci-
dentals a l’aigua. 

Gaudeix, però protegeix-teEl iode de la 
mar i els seus 
beneficis

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

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

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

Passeig de la carrerada nº14 / 08184 Palau-solità i Plegamans / Tel. 938644694

Salut
Cuidar-se

Disfrutar

Bones vacances
2021

AGOST OBERT
(TANCAT DEL 9 AL 14)

REBAIXES D'ESTIU EN MUNTURES, 
ULLERES DE SOL I AUDIÒFONS

La brisa de la costa i el iode 
existent en l'aigua del mar 
contenen més de 89 ele-
ments essencials per al nos-
tre organisme, nutrients que 
s'absorbeixen en la pell men-
tre ens banyem, motius pels 
quals resulta tan beneficiós 
anar a la platja. Ja en les anti-
gues civilitzacions grega i ro-
mana, coneixien els beneficis 
que aportava i es banyaven 
amb l'objectiu de terçar i toni-
ficar la pell. Alguns d'ells són:
--Alleuja els dolors musculars 
i reumàtics.
--Relaxa i calma l'ansietat, 
perquè la brisa de la mar aug-
menta la serotonina. L'efecte 
que produeixen els xocs de 
les ones amb el nostre cos, fa 
d'efecte massatge i millora la 
circulació.
--És beneficiós per a les vies 
respiratòries, ja que ajuda a 
expulsar la mucositat i millora 
la ventilació pulmonar.
- És un exfoliant natural, obre 
porus i neteja en profunditat.
Però sens dubte, la part del 
cos que més surt beneficiada 
és la nostra pell, perquè l'ai-
gua de la mar cura les ferides, 
cicatrius, acne o irritacions de 
diferent índole, gràcies al po-
der cicatritzant que li aporta 
les sals minerals, el sodi, el 
magnesi, el calci, el potassi i 
el iode que conté.

Eva Remolina

     DEL CAMP 
A LA TAULA

MASIA 
CAN RIERA

BOTIGA
VENDA D’HORTALISSES
Palau-solità 
i Plegamans

PREUS MOLT ECONÒMICS - 93 864 90 47
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--Com va venir a parar a Pa-
lau-solità i Plegamans?
--Estàvem a Santa Perpètua, 
on també vam estar molt arre-
lats. Però vam voler canviar de 
casa i vam anar a parar aquí. 
També va coincidir que vam 
trobar aquest local on ara som, 
que era un garatge de trac-
tors, i vam decidir llogar-lo per 
assajar. Després el vam anar 
arreglant i arran que les esco-
les ens van anar demanant de 
fer visites, el vam condicionar 
com a taller i petit museu. Jo 
vaig ser també durant anys 
mestra d'educació especial 
a l'escola Palau. Allà em van 
concedir una llicència d'estu-
dis per treballar la gestió de les 
emocions mitjançant les tite-
lles. Això va fer també que ens 
enfoquéssim més en l'aspecte 
pedagògic, amb les visites de 
les escoles.
--Aquella nena que escol-
tava els cuplets i les sar-
sueles que cantava la seva 
àvia, s’imaginava com a ti-
tellaire?
--Jo de petita volia ser balla-
rina. Vaig començar de petita 
fent els Pastorets i tocant la 
guitarra..., que per cert, qui 
em va ensenyar a tocar-la va 
ser Ortega Monasterio, l'autor 

de l'havanera El meu avi. Puc 
dir amb tota seguretat que el 
grup de folk en què tocava lla-
vors, que es deia Els Troncs, 
vam ser els primers a tocar El 
meu avi. Jo estava molt ficada 
en tot l'ambient teatral del ba-
rri. També portava nens, tenia 
dues vocacions, l'artística i la 
docent. Vaig acabar la carrera 
de magisteri i de pedagogia. 
En aquella època vaig conèixer 
uns titellaires que actuaven a 
la plaça del Pi i passaven el 
barret. Jo els vaig començar a 
narrar les històries.
--Aquí va ser quan es va de-
cidir a fer-se titellaire?
--Sí, sí, va ser l’any 1979. Lla-
vors vaig començar a ser titel-
laire, però abans havia fet d’ac-
triu en altres obres. Jo penso 
que això es porta en els gens.
--Les titelles són el primer 
pas per acostar els més 
menuts a les arts escèni-
ques. Creu que el món de la 
titella té el reconeixement 
que realment es mereix, fins 
i tot en l’entorn cultural?
--Sempre ens hem queixat. 
Se'ns considera un gènere me-
nor, però no és així. La dansa, 
per exemple, que també era 
un gènere bastant ignorat, de 
sobte es van començar a fer 
campanyes i dedicar esforços 
des de les administracions per 
donar-li més valor. En el nostre 

cas no hem reivindicat tant, 
hem estat més humils. Els ti-
tellaires ens agrupen dins la 
categoria de teatre per a tots 
els públics. Tenim dues asso-
ciacions: la UNIMA i la TTP. 
Sempre hem sigut companyies 
molt familiars i crec que s'ha 
infravalorat la nostra feina. Els 
titellaires estan més valorats a 
fora que aquí.
--Amb la perspectiva del 
temps, quina de les seves 
dos vessants, l'escènica o 
la docent, creu que ha fet 
més feina?
--Sempre les he pogut com-
paginar les dues en paral·lel. 
Treballar titelles amb els nens 
va ser en el seu dia un projec-
te molt innovador. També he 
muntat, des de fa molts anys 
les jornades de teràpia i d'edu-
cació amb titelles, amb confe-
renciants de tot el món. És un 
tema que es treballa molt fora 
d'aquí, i no només a les esco-
les, també a hospitals, amb la 
gent gran, a les presons...
--Amb les noves genera-
cions de nens, més immer-
sos en un món audiovisual 
ple de pantalles i efectes 
especials, li costa més sor-
prendre'ls?
--No, jo no tinc aquesta sen-
sació, i és perquè l'espectacle 
és en viu, la imatge gravada no 
podrà mai superar el directe. 

Quan hem començat a actuar 
després de la pandèmia ha es-
tat molt gratificant, veies a to-
thom amb mascareta, només 
veies els ulls, no sabies si s'ho 
estaven bé o malament, era 
molt estrany, era com estar 
en un museu de cera. Però a 
poc a poc captaves l'expres-
sió d'aquells ulls, que estaven 
gaudint.
--La tecnologia també ha 
arribat al món de la titella?
--Jo no sóc massa partidària 
d'aplicar a la tecnologia a les ti-

telles, però tenim la companyia 
de teatre Addaura, que sí que 
fa aquests tipus de muntatges
--Vostè és també guionista 
i directora dels seus espec-
tacles. Això de tocar tots 
els pals és per què li agrada 
controlar els detalls o per 
economia de producció?
--És per producció, però tam-
bé perquè jo penso que sóc 
una persona renaixentista, que 
faig de tot perquè m'agrada 
tot. M'il·lusiono per tot el que 
he de fer. Sempre m'agrada 

aprendre i sobre tot allò que 
estigui relacionat amb el món 
de l'art. Jo pinto, faig les tite-
lles, he escrit una novel·la que 
tinc pendent de publicar...
--Com ha viscut els mesos 
d'inactivitat? 
--Ha sigut molt dur, hem fet 
també coses virtuals, perquè 
no teníem més remei. Ho hem 
passat malament tant psicolò-
gicament com econòmica-
ment. Ha sigut de les èpoques 
més fosques que hem tingut 
artísticament. I també s'ha de 

tenir en compte que no és el 
mateix passar això amb 30 
anys que amb 60. Amb 60 vols 
anar més amb calma amb tot, 
fer més el que t'agrada de ve-
ritat. Jo volia dedicar-me més 
a escriure, a dirigir, a fer es-
pectacles com a solista només 
quan em vingués de gust. Però 
amb la pandèmia ens hem ha-
gut de tornar a posar a primera 
fila, com quan teníem 20 anys. 
I és dur, perquè de cap estàs 
bé, però el teu cos no és el 
mateix. A part, que hi ha una 
competència molt gran que 
colla. Durant la pandèmia he 
fet tants cursos online per es-
tar al dia de tot que he perdut 
el compte.
--Com es presenta l'agenda 
en els mesos vinents?
--Sembla que ens estem re-
cuperant, però encara és una 
incògnita. Vivim una mica el dia 
a dia, però la cosa va millor.
--Parlem del nou projecte 
que ara iniciarà a Can Fal-
guera. Què hi trobarem en  
aquesta masia quan estigui 
tot enllestit?

--Nosaltres volem fer les 
coses a poc a poc. Tenim un 
equip al darrere, però volem fer 
les coses bé. A l'octubre co-
mençarem a tenir visites, però 
fins a la primavera no crec que 
inaugurem la masia. A més, 
hem de compaginar això amb 
la nostra activitat, perquè no-
saltres anem actuant. A la ma-
sia el que es trobarà serà una 
sala d'exposició amb titelles de 
tot el món, amb peces que són 
úniques i molt interessants de 
veure. Una segona sala amb 
titelles dels nostres especta-
cles i una tercera sala que seria 
d'exposicions temporals, de 
pintura, d'escultura, fins i tot 
d'artistes locals. Volem estar 
molt implicats amb el poble. 
Volem també que el museu in-
ternacional de titelles del Vallès 
sigui sostenible.
 Volem també que a la masia 
s'integren les diferents disci-
plines artístiques que toquem 
nosaltres, la màgia, la dansa, el 
teatre. També volem fer visites 
històriques a la mateixa ma-
sia, visites teatralitzades. Però 

tot a poc a poc. A més d'això 
tindrem l'organització de les 
jornades de teràpia i educació 
amb titelles, que ens permetria 
entrar dins d'un circuit interna-
cional que es diu Pobles Amics 
del Titella. I també m'agradaria 
portar a Psip el festival Dama, 
dedicat a les dones que fan 
màgia. Jo en sóc la directora 
artística des de fa anys i estaria 
molt bé portar-lo a Palau.
--Què serà el Festival d’Es-
tiu Senyor Falguera?
--Igual que cada any es fan 
les nits musicals, per què no 
hi afegim teatre, dansa, màgia 
o titelles i fem un paquet que 
es digui Festival d'Estiu del 
Senyor Falguera? Així obrim 
un ventall de possibilitats per 
aprofitar més l'espai, que és 
maquíssim. Encara no tenim 
clar si ha de ser tot en un cap 
de setmana o durant tot l'estiu, 
però pensem que pot ser un 
bon moment per fer-ho.
--Al poble  Palau-solità i 
Plegamans tenim també un 
altre gran referent de la cul-
tura catalana, la Fundació 
Folch i Torres. Ha pensat 
mai a fer algun espectacle 
relacionat amb els perso-
natges o l'obra de Josep 
Maria Folch i Torres?
--Precisament estem ara en 
contacte per muntar alguna 
cosa amb la Fundació Folch i 
Torres, però encara no puc do-
nar moltes pistes. Nosaltres el 
que volem és sumar, no restar. 
Volem coordinant-se amb to-
thom.
--Al llarg de la seva carrera 
ha rebut premis i mencions 
en nombrosos festivals i 
concursos. Quin és el que 
recorda especialment?
--Cada premi té el seu mo-
ment. El primer que em va 
donar Omnium Cultural, quan 
tenia 30 anys, em va fer mol-
ta il·lusió, el memorial Li Chan 
també, però cada premi té el 
seu moment. Ara per exemple, 
m'arriben molts homenatges, 
aquest any és l'any dels home-
natges, tots són importants en 
el moment que tel donen. Quin 
em fa més il·lusió?, el pròxim 
que em donin.

pep puig

TEIA MONER - TITELLAIRE

La seva àvia, que treballava al Molino, li va 
desterpar el cuquet de l'artisteo. Ella però, 
tenia també la vocació d'ensenyar. Un bon dia, 
allà per finals dels anys 70, Teia Moner (Bar-
celona, 19/04/1958) va coneixer uns titellaires 
que li van mostrar el camí per compaginar les 

seves dues grans passions. Ara, després d'un 
any molt difícil, afronta amb la mateixi il·lu-
sió de sempre, el repte de convertir la masia de 
Can Falguera en un referent cultural i d'oci. 
L'Ajuntament li ha concedit la cessió de l'espai 
durant els propers 15 anys.

"Sóc renaixentista, 
faig de tot per què 
m'agrada tot "
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L'escenari va ser el fet més cu-
riós del ple ordinari de juliol, ce-
lebrat el dijous, 29, a les 19.00 
hores. Les obres que s'estan 
fent a la sala Polivalent van obli-
gar a optar per la sala Corral de 
l'Escorxador com a alternativa 
a la petita sala de plens de la 
Casa de la Vila. L'altra excep-
cionalitat va ser la presidència 
del ple, que va recaure en la 
primera tinent d'alcalde, Eva 
Soler, per indisposició del bat-
lle, Oriol Lozano.
 Pel que fa al contingut, el 
punt més remarcable del breu 
ordre del dia va ser el relatiu 
al finançament de la nova ca-
nonada que ha de fer arribar 
l'aigua del dipòsit de Can Fal-
guera fins a l'avinguda Cata-
lunya. El projecte com a tal ja 
va ser aprovat l'abril passat, i 

ara es tractava d'aprovar-ne 
els números. La nova cana-
lització tindrà un cost de 2,2 
milions d'euros. 1,3 milions els 
pagarà l'empresa Cassa, que 
té aquesta inversió pactada en 
el conveni que té amb l'Ajunta-
ment; 356.000 seran l'aporta-
ció del consistori; i la resta, fins 
als 2,2 milions, sortiran dels 
impostos i cànons que paga-
ran els habitatges i empreses 
que es beneficiïn directament 
d'aquesta nova instal·lació.
 Aquest, com la resta dels 
primers 10 punts de l'ordre del 
dia, van ser aprovats per una-
nimitat i amb una velocitat de 
record. En 30 minuts s'havien 
vist 9 dels 13 punts.
 La unanimitat, però, es va 
trencar en arribar a les mocions 
polítiques. ERC i JxPsiP es van 

encarregar que no prosperes 
la primera presentada pel PSC 
sobre l'ampliació de l'aeroport 
de Barcelona. Sí que va tirar 
endavant, en canvi la segona 
dels socialistes, en defensa de 
la sanitat pública i de l'atenció 
primària. La tercera i última 
moció va ser la que van defen-
sar els grups del govern sobre 
l'adhesió al Correllengua, una 
clàssica.
 L'entrada d'un punt per la via 
d'urgència, i el tradicional torn 
de preguntes i respostes van 
fer que el ple s'allargués fins 
a les 21.00. Així i tot, les dues 
hores de reunió van donar molt 
poc de si, es notava l'ambient 
pre vacacional. Els regidors es 
van acomiadar fins després de 
l'estiu, ja que a l'agost no hi ha 
reunió del ple ordinari.

PLE MUNICIPAL DE JULIOL

Una canonada i poc més

Els festius locals PsiP pateix la cinquena onada 
El dilluns 28 de febrer i el di-
lluns 29 d'agost són els dos 
dies de festa local decretats 
per l'Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans per l'any vinent. 
Les dues dates s'incorporaran 
al calendari laboral del 2022 de 
la Generalitat pel que fa a les 
empreses i serveis locals. Els 
dos dilluns coincideixen amb 
Carnestoltes i Festa Major res-
pectivament.

"Són les xifres de contagis més 
altes al nostre poble des de 
l'inici de la pandèmia", així de 
contundent ho va advertir l'al-
calde Oriol Lozano en la com-
pareixença a través de Face-
book el dimecres 28 de juliol.
 Lozano, que va llançar un 
missatge de prudència a la 
població, va explicar que s'es-
taven registrant prop d'un cen-
tenar de casos setmanals du-

rant el darrer mes, i va donar la 
xifra de confinats per positiu al 
nostre municipi, 156 en aquell 
moment. Amb aquestes dades, 
el poble seguirà amb el confina-
ment nocturn d'1 a 6 del matí. 
La dada positiva és que el rit-
me de vacunacions augmenta 
a bon ritme. Segons dades de 
l'Ajuntament, a hores d'ara a 
PsiP hi ha 10.178, 7.993 d'elles 
amb pauta completa.

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

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

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

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

 guber@gubercatalunyaserveis.com

SOM ESPECIALISTES EN 

NETEJAR
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

BAR
Restaurante

se traspasa

EN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
ESPECIALIDAD EN TAPAS I 

MENÚS DE MEDIODIA.

llamar al 
930 165 248

APARTAMENT A 
DELTEBRE - S. JAUME D’ENVEJA

Es lloga per setmanes

DÚPLEX 90M2, 3 HABITACIONS, 
AIRE CONDICIONAT, TERRASSA 

PRIVADA DE 35 M2 AMB 
BARBACOA, PISCINA COMUNITÀRIA 

I PARK INFANTIL. TOTALMENT 
EQUIPAT. PROHIBIT MASCOTES I 
FUMAR  DINS LʼAPARTAMENT

MÀXIM 8 PERSONES

659 994 850 
619 464 084

CARLES

A 5ʼDE LA PLATJA I A 10ʼ DE LʼAMPOLLAL'Ajuntament
vol incorporar 
la perspectiva 
de gènere a 
l'espai públic
Dimecres 21 de juliol es van pre-
sentar, a Can Cortés, les estra-
tègies d’actuació amb perspec-
tiva de gènere que l'Ajuntament 
vol aplicar sobre la mobilitat i 
l’espai públic. L’estudi, realitzat 
per l’empresa Urbaning, s’ha di-
vidit en dues fases: una prime-
ra d’estudi tècnic, que incloïa 
la diagnosi participativa, i una 
segona d’elaboració de l’es-
tratègia. Entre les conclusions 
principals es troba el fet que 
es produeix una infrarepresen-
tació simbòlica de les dones a 
l’espai públic (només apareixen 
a l’1,4% del nomenclàtor). A 
més, s’ha constatat que hi una 
manca destacable de mobiliari 
inclusiu, i que els espais espor-
tius a l’aire lliure prioritzen activi-
tats tradicionalment associades 
al gènere masculí, entre altres 
conclusions.
 Fet aquesta anàlisi, l’estudi 
recull una sèrie de recomana-
cions d’actuació municipal, que 
inclouen: accions per reforçar 
l’entorn comunitari, generar 
espais més acollidors, millorar 
la senyalització, generar major 
visibilitat de la representativitat 
de les dones, controlar l’afluèn-
cia de gent, incrementar la vigi-
lància, i millorar els protocols i 
formació del cos policial.
 A més, es fan propostes d’in-
tervenció específica, és a dir, de 
millora de punts concrets que 
se situen sobre un plànol de 
Palau-solità i Plegamans, com 
les millores del carrer Sant Joan 
fins a la Masia de Can Cortès, 
del carrer Sant Oleguer fins a 
l’alçada del torrent, o la millora 
de l’entorn de l’Institut Ramón 
Casas i Carbó, entre altres ac-
cions. Les conclusions íntegres 
de l'estudi es poden consultar 
a la web de l'Ajuntament www. 
palauplegamans .cat

URBANISME
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L'Associació de Comerciants té en marxa la iniciativa El Palau d'abans, una exposició fotogràfica que utilitza els aparadors dels comerços del poble per exposar imatges antigues de Palau-solità i Plegamans. Aquesta de l'estació de servei Martí n'és una mostra. Les fotos esta-
ran exposades fins al 31 d'agost, i hi ha un total de 43 comerços que participen en aquesta nostàlgica idea, una excel·lent excusa per visitar els aparadors del poble. (FOTO CEDIDA PER LLORENÇ MARTÍ)
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RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

PENAL
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

CIVIL
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

FAMÍLIA
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

MEDIACIÓ

HIPOTECARI
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC

Festa Major sí, però 
sense abaixar la guàrdia

OCI I LLEURE

Del 26 fins al 30 d'agost, Pa-
lau-solità i Plegamans tornarà a 
vestir-se de festa. Amb totes les 
incògnites i totes les mesures 
que la situació sanitària implica, 
l'Ajuntament ha presentat un 
programa de Festa Major que 
s'aproxima molt al que era an-
terior a la pandèmia. 
 En el calendari previst pel 
Consistori hi ha patí lúdic pels 
més menuts, esports, troba-
des socials, fira d'atraccions, 
concerts, concursos, exposi-
cions, castellers, focs artificials 
i moltes més activitats. La gran 
absència serà l'espai de barra-
ques de la pista semicoberta,  
que davant la situació es va de-
cidir no desplegar-les. 
 El programa respira una apa-
rent normalitat, però cal llegir 
la lletra petita per veure que 
aquesta Festa Major encara 
no serà com les de sempre.  El 
control d'aforaments i la restric-
ció d'horaris seran els trets més 
significatius d'aquest any. To-
tes les activitat seran gratuites, 
com és habitual en la FM, però 
caldrà sempre reservar entrada 
o registrar-se en cas de voler 
accedir el mateix dia de l'es-
devinemint. Deu dies abans de 
l'inici de les festes s'obriran la 
web i les aplicacions per poder 
fer les reserves.

 Els horaris seran també res-
tringits en molts casos. Els 
concerts, per exemple, hauran 
d'acabar a les 00.30 com a 
màxim. També la fira d'atrac-
cins tindrà horari acotat, en 
aquest cas entre les 17.00 i 
les 22.00 hores. L'accés al re-
cinte firal i a les atraccions es-
tarà també controlat i amb límit 
d'aforament.
 Però malgrat tot, cal confiar 
que la festa sigui posible. I així 
segur que ho explicarà Pep Pla-
za, l'actor convidat a fer el pre-
gó aquest any. Serà l'acte que 
donarà el tret de sortida oficial 
a la festa. La plaça de la Vila, la 
Porxada i la pista d'esports se-
micoberta seràn els tres espais 
dedicats a la música. Se simul-
tenajran concerts deuts a les 
restriccions d'horari. El foc dels 
Deixebles cremarà a la plaça de 
l'1 d'Octubre, i el patia de l'es-
cola Folch i Torres serà l'entorn 
dedicat als més petits. 
Entre les activitats esportives, a 
més de la tradicional cursa Ma-
ria Víctor, destaquen el torneig 
de bàsquet 3x3, que organitza 
l'ACB Palau, dos torneigos de 
pàdel a les recent inaugurades 
pistes de Can Falguera, i una 
competició de disc golf a l'Hos-
tal del Fum. Tampoc i falten la 
petanca i les bitlles catalanes.

Canvi de 
presidència a 
l'Associació de 
Municipis 
Riera de Caldes
L’alcaldessa de Santa Perpè-
tua de Mogoda, Isabel Garcia, 
ha assumit la presidència de 
l’Associació de Municipis de 
l’Eix de la Riera de Caldes. La 
primera edil perpetuenca pren 
el relleu de l’alcalde de Polinyà, 
Javier Silva, com a màxima res-
ponsable d’aquest organisme 
durant un any. El nomenament 
es va fer efectiu durant l’assem-
blea de l’AMERC, celebrada el 
dimarts 20 de juliol, a la sala de 
plens del consistori de Santa 
Perpètua.
 A l’acte, va assistir el regidor 
d'Economia de Palau-solità i 
Plegamans, Sergi Plaza, els al-
caldes de Caldes de Montbui, 
Isidre Pineda, i de Sentmenat, 
Marc Verneda i el tercer tinent 
d'Alcaldia de la Llagosta, Jordi 
Alonso. També han pres part 
altres regidors i regidores dels 
municipis de l'AMERC a més 
de personal tècnic.
 L'alcaldessa de Santa Per-
pètua, i presidenta de l'AMERC 
durant els propers 12 mesos, 
ha proposat a l'associació nous 
reptes centrats en la mobili-
tat amb projectes que afecten 
el territori com la millora de la 
B140, les oportunitats dels fons 
europeus Next Generation, les 
millores de la xarxa ferroviària 
i les noves oportunitats de la 
Terminal Intermodal de Merca-
deries a la Llagosta. Isabel Gar-
cia va dir "que hem de fer un 
balanç molt positiu d’aquests 
anys, perquè hem situat la coo-
peració territorial i entre admi-
nistracions en el centre de la 
nostra acció política". 
 La presidència de l'AMERC 
és rotatòria entre tots els alcal-
des dels municipis que la inte-
gren, i ja ha pasat per tots els 
consistoris des de la seva fun-
dació, el 2014.

DIJOUS, 26
20.00h | Plaça de la Vila. 
L'Antipregó. 
22.00h | Plaça de la Vila.
Concert. Orquestra Metropol
22.30h | Pista d'esports
Concert. Dr. Ring Ding
DIVENDRES, 27
18.30h | Plaça de la Vila
Sardanes
21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de Pep Plaza
22.30h | Pista d'esports
Concert. Versión Imposible.
DISSABTE, 28
20.00h i 23.00 | Porxada
Concert. Orquestra Maravella
21.30h | Plaça 1 d’Octubre 
Espectacle de foc 
21.00h | Plaça de la Vila
Monòlegs amb
Guillem Estadella
23.00h | Pista d'esports
Concert 80 Principales
DIUMENGE, 29
09.00h | Can Pavana. Cursa Maria 
Víctor.
20.00h  | Plaça de la Vila
Havaneres.
22.30h | Porxada
Concert La banda del coche rojo
DILLUNS, 30
20.30h  | Pista d'esports
Concert. Oques Grasses
22.30h  | Pista esportiva
Piromusical.

ELS DESTACATS

URBANISME
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Nou punt de servei  
a Sabadell

Ronda de Zamenhof, 100
08208 Sabadell 

www.eco-efficient.cat

T. 938 581 029

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

Els nostres serveis
Atenció Personalitzada

Legalitzacions 
d’instal·lacions

Instal·lacions

Oficina tècnica 
i d’enginyeria

Obres

Reformes

Eficiencia energètica

Manteniments 
i reparacions

Palau Ressona en pandèmia

La gent gran torna a l'activitat 

MÚSICA

ENTITATS

El cantautor palauenc Roger 
Catlau i el grup Flintt van ser els 
guanyador de la 16 edició del 
concurs musical Palau Resso-
na. Els premis es van decidir en 
la final que es va celebrar dis-
sabte 10 de juliol, la Sala Corral 
de l’Espai Jove l’Escorxador.
 A la final del hi van arribar 6 
grups, 3 de cadascuna de les 
categories: Sempre Amunt, 
Saigon i Roger Catlau (catego-
ria A, de 21 a 30 anys); i Flintt, 
Tadpols i Friday Mood (Catego-
ria B, 12 – 20 anys). Per motius 
relacionats amb el context so-
cio-sanitari, només van poder 
participar de la final 4 grups: 
Sempre Amunt, Roger Catlau, 
Flintt i Tadpols. Membres d’en-
titats juvenils van ser les enca-
rregades de presentar els grups 
de la final, a la qual hi van as-
sistir unes 60 persones, l’afora-
ment màxim permès de la sala.
 Roger Catlau ha estat pre-

miat amb la gravació d’una 
maqueta, sota la supervisió del 
productor Tomàs Robisco -que 
es realitzarà a la Bucbonera Re-
cords-, així com la distribució 
en plataformes digitals de la 
gravació a través de la Cúpula 
Music. Flintt ha estat premiat 
amb la gravació d’una cançó 
sota la supervisió d’un produc-
tor professional i el videoclip 
de la gravació, i també amb 
una actuació en directe a PsiP, 

d’acord amb la programació de 
la Regidoria de Joventut.
  El jurat, format per Tomàs 
Robisco, de la Bucbonera Re-
cords, l’equip tècnic de Joven-
tut de l’Ajuntament, represen-
tants dels grups guanyadors 
de l’edició 2019 i membres 
del col·lectiu No me Toques el 
Pelo- va tenir en compte criteris 
relacionats amb la posada en 
escena, la originalitat, la musi-
calitat i la projecció.

El Casal de la Gent Gran torna 
a tenir calendari d'activitats. Si 
les coses no és torcen, a partir 
del 13 de setembre els socis de 
l'entitat podran tornar a gau-
dir d'una proposta periódica 
d'activitats. L'Ajuntament i els 
responsables de l'entitat han 
elaborat una sèrie de propos-
tes per que es duran a terme 
a l’edifici de Can Cortés, de di-
lluns a divendres, entre les 10 
hores i les 12 hores.
  En concret, els dilluns hi 
haurà taller de memòria (de 
10 a 11 hores) i dibuix i pintura 
(d’11 a 12 hores). Els dimarts es 

farà francès (de 10 a 11 hores), 
i els dimecres taller de memòria 
(de 10 a 11 hores) i noves tec-
nologies (d’11 a 12 hores).
 Els dijous hi haurà francès 
(de 10 a 11 hores) i posterior-
ment es farà un taller de lectura 
i tertúlia (d’11 a 12 hores). Fi-
nalment, els divendres es faran 
classes de gimnàstica suau (de 
10 a 11 hores).
 L’Ajuntament va fer una en-
questa online per conèixer 
quines activitats preferia fer la 
gent gran de la vila, on hi van 
participar 72 persones. Tot i 
que des de la regidoria de Gent 

Gran s’ha decidit ofertar totes 
les activitats que apareixien a 
l’enquesta, l’activitat que va ser 
escollida com la preferida de la 
gent gran van ser les manuali-
tats (com ara dibuix, pintura, 
patchwork, etcètera). 
 Les inscripcions per a les ac-
tivitats dirigides a la gent gran 
es poden fer fins el dia 3 de 
setembre per telèfon, trucant 
a qualsevol d’aquests tres nú-
meros: 670 58 71 66 (Albert); 
619 34 03 35 (Jaume); 619 09 
97 08 (Anna). També es podran 
realitzar per correu electrònic a: 
gentgran@palauplegamans.cat.

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

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

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

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

Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

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

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

Col·legiat número: 1471

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

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

TORRA ARGEMÍ
Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau

Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487
info@torraargemi-advocats.com · www.torraargemi-advocats.com

El 18 d'agost 
acaba el plaç 
per participar 
en concurs de 
Festa Major

FOTOGRAFIA

El 18 d’agost s’acaba el termini 
per presentar imatges al XXX-
VII Concurs de Fotografia de la 
Festa Major 2021. El concurs és 
obert a tothom a qui li agradi la 
fotografia. Es poden presentar 
imatges de dos temes: Tema 
lliure i tema Palau-solità i Ple-
gamans. En cadascun d'ells es 
pot optar per dues tècniques: 
en color i en blanc i negre. El 
lliurament de premis es farà el 
divendres 27 d’agost a les 19 
hores a l’auditori de la masia de 
Can Cortès.
 Totes les obres participants 
participaran en l'exposició que 
es realitzarà del divendres 27 
d’agost al divendres 3 de se-
tembre també a l'auditori de 
Can Cortés.
 Les fotografies s'han de lliurar 
a l’Ajuntament (plaça de la Vila 
1) de dilluns a divendres al matí 
de 9 a 14 h. Cada concursant 
només pot optar, participar i 
guanyar un sol premi per tema 
i tècnica, i es poden presentar 
obres que no hagin estat pre-
miades i que siguin inèdites en 
aquest concurs. Les persones 
interessades a participar-hi han 
de consultar les bases del Con-
curs a la web de l'ajuntament 
per conèixer els detalls sobre 
com s'han de presentar i les 
condicions per fer-ho. 
 Hi ha diversos premis, un 
d'ells és l'Especial Josep Se-
galés, que atorga sis premis a 
autors residents al municipi, de 
300, 200 i 150 €, respectiva-
ment tant en color com en blanc 
i negre. A banda d'aquest, hi ha 
tres premis i tres trofeus per 
tècnica i tema (12 en total). El 
1r premi de cada tema i tècni-
ca està dotat amb 250 €; el 2n, 
amb 150 €; i el tercer, amb 100 
€, també diferenciats entre co-
lor i blanc i negre.
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BAR - Restaurante
se traspasa

EN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
ESPECIALIDAD EN TAPAS I MENÚS DE MEDIODIA.

A PLENO RENDIMIENTO, CON BUENA Y FIEL CLIENTELA.

Interesados llamar al 
930 165 248

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

Informa-te’n al 93 864 32 76

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

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

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

&

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

Nova propietat

Cuina oberta de 08.00 a 23.00
Menjar casolà

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

Oferta: braves + 2 canyes = 5,50 €

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

MENÚ DIARI DM A DV - 11,95 € CAP DE SETMANA - 22 €dilluns tancat

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

Amb pluja i  encara 
sense rotllanes

SARDANES

La sort no va acompanyar el 
primer dels dos concerts de 
sardanes programats durant el 
juliol. Un ruixat d'estiu va des-
carregar quan la Cobla Princi-
pal de Llobregat interpretava 
la segona peça del repertori 
programat per la vetllada del di-
marts 6, a la plaça del Lledo-
ner. Músics i públic van haver 
d'aixoplugar-se sota la copa 
de l'espectacular arbre. Davant 
la persistència de la pluja, els 
responsables de l'Agrupació 
Sardanista de Palau-solità i Ple-
gamans es van veure obligats a 
suspendre el concert.
 La segona cita sardanística 
del mes es va programar pel 
dimarts 20 de juliol. Era una 
cita especial, ja que les previ-
sions deien que es podria, per 
fi, tornar a ballar. Malaurada-
ment, l'augment dels contagis 

de Covid-19 va obligar a fer un 
pas enrere en les restriccions 
per part del Procicat i no va ser 
possible tornar a veure rotlla-
nes. Malgrat tot, les 120 cadi-
res de l'aforament de la plaça 
de Ca L'Estruch es van omplir 
per escoltar la cobla Principal 
de la Bisbal, dirigida pel mestre 
Francesc Cassú. El concert es 
va iniciar a les 21.00 i no hi va 
haver cap núvol que aigües la 
festa.
 Pel mes vinent, l'agrupació 
sardanista té previstos dos 
concerts més. El primer el 19 
d'agost amb la cobla Ciutat de 
Terrassa, al Parc de Can Lina-
res. El segon, dins del progra-
ma de la Festa Major, el dia 27 a 
la tarda amb els Lluïsos de Tara-
dell, a la plaça de la Vila. Que es 
pugui tornar a ballar sardanes 
dependrà del maleït virus.

Tusi(k)circ dona 
classes de circ al 
centre de la Vila

La Sala Corral 
es condicionarà 
per espectacles

LLEUREEQUIPAMENTS

Cinema i col·loqui a cel obert  
CULTURA

El Parc de l'Hostal del Fum es 
va convertir en un cinema al cel 
obert. Dissabte, 3 de juliol, es va 
projectar 'Les dues nits d'ahir' 
de Pau Cruanyes i Gerard Vi-
dal, pel·lícula guardonada amb 
dos premis Gaudí i que compta 
amb algunes escenes rodades 
a Palau-solità i Plegamans. 
 En aquest marc natural s'hi 
van instal·lar 200 cadires que 
van ser ocupades del tot per 
un públic que va poder gaudir 

d'una esplèndida nit de cinema. 
La vetllada es va iniciar a les 
22.00 hores, i es va comple-
tar amb una xerrada amb dels 
membres de l'equip de produc-
ció, alguns d'ells veïns de Pa-
lau-solità i Plegamans. 
 El cinema a la fresca és una 
de les activitats programades 
dins del cicle La Fresqueta, el 
conjunt d'activitats d'oci i cul-
tura a l'aire lliure que organitza 
l'Ajuntament de Psip.

Una de les activitats programa-
des en el cicle La Fresqueta va 
ser el taller de circ que impar-
teix la companyia palauenca 
Tusi(k)circ. Dissabte 10 de ju-
liol, al matí, es van programar 
tres tallers per a 21 persones 
cadascun, a la plaça de la Vila. 
Les places es van exhaurir bas-

tants dies abans. Malgrat tot, el 
fet que moltes persones no es 
presentessin va permetre que 
molts dels curiosos que es van 
acostar per veure les classes 
de trapezi i de malabars po-
guessin finalment gaudir també 
dels tallers. La responsable de 
la companyia va lamentar que la 
informalitat d'algunes persones 
a l'hora de fer ús de la reserva 
no permetés que d'altres en 
poguessin gaudir.

La Sala Corral de l’Espai Jove 
l’Escorxador es condicionarà 
per acollir diferents tipus d’ac-
tivitats, especialment d’arts es-
cèniques. Ja s’ha produït la pri-
mera reunió entre la Regidoria 
de Joventut i joves, tècniques 
i empresa per a començar a 
dissenyar el condicionament de 
la sala Corral de l’Espai Jove 
l’Escorxador. Hi van participar 
diversos joves en representa-
ció de la Federació d’Entitats 
Juvenils, i a partir de l’exposició 
dels usos que fan i projecten fer 
d’aquest espai, es definiran les 
necessitats que caldrà cobrir 
amb el condicionament de la 
sala, que està previst iniciar en 
breu.  
 Els joves han demanat tenir 
en compte la perspectiva de 
gènere, millorar l’acústica, la cli-
matització, dotar la sala d’equip 
de so i llums, tenir la possibilitat 
de dividir l’espai, així com po-
der-lo enfosquir per poder pro-
jectar.
 L’objectiu és que la sala es-
tigui preparada per poder tenir 
un ús polivalent: des d’acollir a 
activitats de l’esplai, fins a po-
der realitzar concerts, obres de 
teatre, projeccions i activitats 
diverses. Una de les grans prio-
ritats és poder acollir activitats 
d’arts escèniques.

15%
DTO.

PALAU15

COMPRA TOTS ELS TEUS REGALS EN LÍNIA

www.etnnashop.com

� � /etnnashop� 674 52 25 56

Si ets de Palau fes servir el cupó 
PALAU15 i tindràs un 15% de 
descompte en la teva comanda.
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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

La Fundació FiT ja és 
oficialment un arxiu

El Fancon torna el 
3, 4 i 5 de setembre

CULTURAOCI ALTERNATIU

El museu de la Fundació Folch 
i Torres i tot el fons documen-
tal que es guarda al castell de 
Plegamans ja és oficialment un 
arxiu reconegut per la Genera-
litat de Catalunya. Aquest és 
un tràmit que fins ara no s'ha-
via fet, i que feia que els docu-
ments de la FFiT no constessin 
a la base de dades oficial com a 
fons consultable pel públic. Per 
entrar en aquest índex d'arxius 
de la Generalitat s'ha hagut de 
facilitar informació com ara el ti-
pus de documents disponibles, 
la seva catalogació, o els hora-
ris d'obertura al públic.
 Jordi Folch, director de la FFiT, 
explica que aquest és un primer 
pas per portar aquest fons do-
cumental a un estatus superior, 
i poder optar així a subvencions 
i ajudes que permetin millorar 
la gestió i la projecció d'aquest 
arxiu. El futur d'aquest arxiu és 
també un dels principals punts 

de la negociació del nou con-
veni que Ajuntament i Fundació 
estan negociant, ja que l'actual 
acord finalitza l'estiu de l'any vi-
nent.
 Una mostra de la projecció i 
la tasca divulgativa que aques-
ta fundació fa del llegat Folch i 
Torres, és la visita al castell de 
Plegamans que el 5 de juliol, va 
fer Joan Oliveras, recentment 
anomenat director del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC). Oliveras va signar el 
llibre d'honor de la fundació i 
es va interessar per l'obra dels 
cinc germans Folch i Torres, 
però molt especialment per la 
figura de Joaquim. 
 El MNAC prepara una exposi-
ció sobre l'art romànica català, 
que en gran part es va deslliurar 
de ser destruït durant la guerra 
civil gràcies a les gestions i la 
perícia d'aquest germà de la 
saga Folch i Torres.

El Fancon, festival d'oci alter-
natiu que és ja una referència 
del sector, torna aquest any a 
acelebrar-se després de l'atu-
rada imposada per la covid-19.  
Els dies 3, 4 i 5 de setembre els 
amants dels jocs de rol, dels 
jocs de taula i de l'oci en ge-
neral tenen cita a Psip. L’Ajun-
tament de Palau-solità i Ple-
gamans i l’associació FanCon, 
que organitza el certamen, van 
renovar el conveni que ratifica 
els 10.000 euros de subvenció 
per part del consistori, així com 
la utilització dels principals es-
pais on es celebra la fira.
 El conveni estableix que l’as-
sociació FanCon podrà dis-
posar de diferents espais mu-
nicipals per la celebració del 
Festival d’Oci Alternatiu, amb 
el material propi del consistori, 
el suport de recursos humans 
de l’Ajuntament pel muntatge 
i desmuntatge, el suport de 

disseny per la difusió i la neteja 
dels espais municipals utilitzats.
  L’any passat, arran de la si-
tuació generada per la pandè-
mia de la Covid-19, el Festival 
es va reduir a la realització de 
'l'Autocinema', el 5 de setem-
bre de 2020. I es va acordar 
que la resta de la subvenció 
municipal es destinaria a la pre-
paració i celebració del Festival 
FanCon de l'any 2021, així com 
a la renovació del material de 
l'associació, per facilitar la difu-
sió de les seves activitats.
 El Festival, que ha arribat 
a aplegar més de 6.000 per-
sones en edicions anteriors, 
torna enguany a la normalitat, 
respectant les mesures de se-
guretat per evitar contagis de la 
Covid-19, amb activitats d’oci 
alternatiu com jocs de taula, 
de rol, videojocs, combats de 
wrestling, cultura asiàtica, cò-
mic, cinema i concerts.

'Luxúria' palauenca a la Barts
ESPECTACLES

El ballarí palauenc David Gutié-
rrez va preestrenar el seu nou 
espectacle Luxúria a la sala 
Barts de Barcelona. Després 
de mesos sense actuar el dis-
sabte 17 de juliol, Gutiérrez va 
portar per fi a l'escenari la seva 
creació, que ell mateix produeix 
amb la companyia, la Barcelona 
Flamenco Ballet. Luxúria és un 
espectacle de flamenc conce-
but just en els primers mesos 
del 2020 i que en paraules del 

seu creador, "parla de la luxúria 
en el sentit més ampli del ter-
me, més enllà del desig sexual".
 La representació de Barcelo-
na és una preestrena. L'estre-
na oficial de la producció està 
programada dins el Festival In-
ternacional de Teatre de Sibiu, 
a Romania, que es farà a finals 
d'agost. L'espectacle, d'una 
hora i mitja de durada, girarà 
despres per altres ciutats de 
Romania i farà el salt als EUA.

PUBLICITATINFORMACIÓ GENERAL
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Esport i espectacle 
a l'skatepark

PATINATGE

L’skatepark de Palau-solità i 
Plegamans ha estat escenari al 
juliol de diferents competicions. 
La primera va ser el dissab-
te 10, quan es va disputar la 
1a Classificatòria del Campio-
nat de Catalunya Street i Park 
Scooter, en sessions de matí 
i tarda. Prèviament a aquesta 
competició, es va impartir una 
classe magistral d’scooter fre-
estyle amb els i les riders: Carla 
Ramiro, Marina López, Adrián 
Navarro, Pol Roman, Guifré 
Obradros i Kacper Sydlowski. 
 La setmana següent, el dis-
sabte 17 de juliol, va arribar el 
torn de l'skateboarding. L'ins-
tal·lació palauenca va acollir la 
segona prova del 1r Circuit Ca-
talà d'Skateboarding 2021 en 
modalitat Street. Cal recordar 
que aquest campionat consta 
de cinc parades i acabarà el 
16 d'octubre a l'skatepark la 

Marina de Barcelona. L'esde-
veniment de Palau-solità i Ple-
gamans estava patrocinat per 
l'Skatia CESC.
 Com a activitat prèvia a 
aquesta segona prova, di-
vendres 16 de juliol, també es 
va celebrar una jam session 
adreçada principalment als i 
les joves de Palau-solità i Ple-
gamans. La primera jornada del 
1r Circuit Català d'Skateboar-
ding 2021 es va fer a Tortosa. 
La tercera i quarta es faran l'11 
i 12 de setembre a l'skatepark 
d'Andorra la Vella, mentre la 
cinquena serà el 16 d'octubre 
a l'skatepark la Marina de Bar-
celona, organitzada per l'Skatia 
CESC, en la modalitat de Park.
 Les dues proves van perme-
tre gaudir de les habilitats dels 
millor patinadors del país, que 
van reunir força públic en les 
dues jornades.

L'ACB Palau segueix amb la 
seva línia de millorar la gestió i la 
planificació en tots els aspectes. 
Prova d'això és la col·laboració 
en l'organització de la Pirineus 
Bàsquet Cup. Encapçalada pel 
director general del club, Raúl 
López, una delegació del club 
palauenc va participar en la 
coordinació i seguiment de la 
primera edició d'aquest torneig 
celebrat a la Cerdanya.
 Entre divendres 2 de juliol i 
diumenge, 4, es van disputar en 
format de lligueta diverses elimi-
natòries. Tot i que l'ACB Palau 
no hi va competir, l'experiència 
adquirida pels seus represen-
tants sobre el terreny "servirà 

per millorar l'organització dels 
futurs tornejos que fem a Pa-
lau", va concloure Raúl López.
 El proper d'ells, si la pandè-
mia no ho impedeix, serà el 
tradicional torneig de 3x3 que 
els palauencs organitzen per la 
Festa Major. Aquesta és una de 
les activitats esportives planifi-

cades pel darrer cap de setma-
na d'agost. 
 El club, segons ha explicat 
el seu director general, ultima 
també la planificació esportiva 
de la nova temporada 21-22, 
en la que confia poder millo-
rar els resultats obtinguts l'any 
passat.

El CEPSIP, a Andorra
EXCURSIONISME

Poc a poc l'activitat va tornant 
a totes les entitats del poble. És 
el cas del Centre Excursionista 
de PsiP, que el passat 19 de 
juny va programar una sortida 
Andorra. Es va reunir un grup 
de vuit excursionistes que van 
començar la caminada des del 
pont de la Baladosa (1.840 
metres) a la Vall d'Incles. Des 
d'allà van remuntar el riu de 
Juclar fins a la pleta de Juclar 
per arribar a l'estany Primer de 
Juclar, el mès gran d'Andorra. 

Vorejan l'estany Primer de Ju-
clar per la dreta i el segon per 
l'esquerra, passant pel mig dels 
dos estanys, els excursionistes 
van enfrontar  la forta pendent 
que arriba fins la collada de Ju-
clar (2.442 metres). Van cobrir 
un desnivell de 602 metres. Les 
condicions climatològiques no-
van acompanyar els palauencs 
que degut a la pluja i el fort vent 
vam haver de fer una parada al 
refugi de Juclar per guarir-se i 
recuperar forces.

Excel·lent paper dels Flying 
Squirrels a la Copa d'Espanya

La cursa Maria Víctor arriba 
a la seva 40a edició

DISC GOLF ATLETISME

Clàudia Bernabé.- El tercer i 
quart cap de setmana de juliol 
quatre dels jugadors del club 
de disc golf palauenc Flying 
Squirrels es van desplaçar fins 
a Oviedo i Santiago de Com-
postel·la per jugar els primers 
tornejos de la Copa d’Espanya.
 Els dies 10 i 11 a Oviedo el 
Merlin Sales, el Joan Manyà i 
el Dani Balateu van jugar en la 
categoria amateur. Els resul-
tats aconseguits després de 
jugar tres rondes van ser els 
següents: el Merlin ocupant la 
vuitena posició amb un total de 
+18 sobre par, el Joan ocupant 
la divuitena posició amb un total 
de +51 sobre par i, finalment, 
el Dani ocupant la vint-i-unena 
posició amb un total de +65 so-
bre par.
 El següent cap de setmana 

a la seu de Santiago de Com-
postel·la s’hi van desplaçar el 
Merlin Sales, el Joan Manya, el 
Gerard Cabes, el Pau Segalés 
i la Clàudia Bernabé, tots qua-
tre de la categoria amateur. 
Després de dos durs dies i tres 
rondes el Merlin va aconseguir 
una increïble victòria millorant 
de molt el resultat d’Oviedo. Es 
va proclamar campió amb un 
total de +2 sobre par, seguit del 
Pau en setena posició i un total 
de +16 sobre par, el Gerard en 
desena posició i un total de +20 
sobre par i, per últim, el Joan en 
vint-i-setena posició amb un to-
tal de +60.
 Clàudia Bernabé va compe-
tir també en la categoria Open 
Women, on va aconseguir la 
quarta posició amb un total de 
+111 sobre par. 

Un altre any 
sense milla 
urbana

ACB Palau 
col·labora amb 
la Pirineus Cup

ATLETISMEBÀSQUET

Per segon any consecutiu, la 
Milla Urbana de PsiP, que or-
ganitza l'Associació Revetlla 
de Sant Pere, no es va poder 
celebrar. La incertesa creada 
per la pandèmia va dur als or-
ganitzadors a suspendre de 
nou la prova. Malgrat això, Pere 
Duran, president de l'associa-
ció que organitza la cursa, es 
va mostrar optimista de cara a 
l'any que ve. En declaracions 
a Ràdio Palau va destacar que 
"la nostra intenció és continuar 
i així m'ho han comunicat tots 
els col·laboradors i tota la gent 
que es mou al voltant de la Mi-
lla, que recordo són més de 40 
persones".

Fins al 21 d'agost per internet, 
i del 24 al 26 al pavelló si no 
s'han esgotat les 250 places 
respectives, es podran fer ins-
cripcions a la cursa i a la cami-
nada popular Maria Víctor. La 
cursa, que aquest any complirà 
la seva 40 edició, se celebrarà 
el 29 d’agost, diumenge de 
Festa Major. La sortida serà a 
les 9:30 hores al Bosc de Can 
Pavana, que serà el mateix punt 
d’arribada. Tindrà un recorregut 
de 6,9 quilòmetres. L’entrega 
de premis es farà a les 11 hores 
al costat de l’arc de sortida.
 El preu de la inscripció és de 
5 euros, i gratuïta per als me-
nors de 5 a 10 anys, que han 
d'anar acompanyats pel tutor.
 La 11a Caminada Popular se 
celebrarà el mateix diumenge 
29 d’agost a les 9 hores, també 

al Bosc de Can Pavana. La ca-
minada tindrà un recorregut de 
6,7 quilòmetres. El preu de la 
inscripció és de 4 euros i gratuï-
ta per a nens/es de 5 a 10 anys.
  Les inscripcions entrant a 
l'enllaç que figura a la web de 
l'ajuntament. Si no s'omplen 
les places per internet, es po-
drà fer inscripció presencial del 
24 al 26 d’agost a la pista se-
micoberta del pavelló d’esports 
Maria Víctor (Passeig de la Ca-
rrerada, 55) de 10.00 a 13.30h i 
de 17.00 a 20.00h.
  La recollida del dorsal i les 
samarretes es farà a la pista se-
micoberta del 24 al 26 d’agost 
de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 
20.00, o el dia de la cursa de 
08.15 a 8.45h.  A l’arribada tots 
els participants rebran una am-
polla d’aigua i un entrepà.
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pep puig

A bombo i plateret. L'Ajunta-
ment de Palau-solità i Plega-
mans anunciava el 30 de juny la 
presentació de l'estudi de via-
bilitat de la piscina municipal. 
L'alcalde i regidor d'esports, 
Oriol Lozano, va comparèixer 
flanquejat per un representant 
de la Diputació de Barcelona, 
per la directora de l'empresa 
que ha fet l'estudi i per l'arqui-
tecta tècnica municipal. A la 
vista de com es va publicitar la 
compareixença, era obvi que el 
resultat de la consulta era sa-
tisfactori. Construir una piscina 
municipal a PsiP és viable.
 L'estudi, realitzat per la con-
sultora Itik, presenta un com-
plex que inclou dues zones de 
bany, una coberta i l'altra a l'aire 
lliure. A cobert hi haurà una pis-
cina de 20 metres de llarg per 
10 d'ample, amb una fondària 
d'1,4 a 1,6 metres, i amb una 
altra piscina adjacent de 7,5 
per 10 metres. A l'aire lliure hi 
haurà dues piscines més, una 
altra de 20 per 10 i una comple-
mentària de 5 per 10 metres. El 
complex tindrà sales de mus-
culació, vestidors, sales d'acti-
vitats complementàries i tot el 

necessari per acollir un ampli 
ventall d'activitats que perme-
tin amortitzar el cost de la in-
fraestructura. I de pas complir 
un dels objectius plantejats pel 
consistori, la viabilitat social de 
l'equipament. Tal com va insistir 
Lozano, la piscina municipal ha 
de ser el principal centre espor-
tiu del poble, amb vocació de 
ser també espai de trobada i 
socialització de la ciutadania.
 La inversió necessària perquè 
PsiP es pugui tirar a la piscina 
és considerable. El cost d'exe-
cució previst per la consultora 
és de 4,8 milions d'euros. A 
això cal afegir-hi els 590.000 
que costarà la redacció del pro-
jecte, i els 13.000 que ja s'han 
gastat en el mateix estudi de 
viabilitat. Total, quasi 5,5 mi-
lions d'euros, si no es torça res.
 El terreny on es construirà el 
complex és el solar ubicat entre 
l'avinguda Ebre i el carrer Maria 
Aurèlia Capmany, de propietat 
municipal. El solar té 10.000 
metres quadrats, dels quals 
se'n destinaran 4.107 al nou 
espai esportiu.
 El plantejament d'Itik preveu 
que el resultat de l'explotació 
del complex doni saldo positiu 
a partir del segon any, la qual 

cosa permetrà l'autofinança-
ment del manteniment i fins i tot 
pot generar beneficis. La con-
sultora ha fet els càlculs a partir 
d'un cost d'abonament de 40 
euros mensuals i amb un esce-
nari que parteix dels 1.050 abo-
nats el primer any fins als 2.000 
el cinquè any d'explotació.
 Segons va explicar l'alcal-
de, la intenció inicial és optar 
per una gestió directa per part 
de l'Ajuntament, amb conces-
sió de serveis, però mantenint 
sempre el control per part de 
l'àrea d'esports del munici-
pi. Un altre benefici directe 
d'aquesta construcció és la 
creació de llocs de treball esta-
bles, que segons la consultora 
seran 16 persones quan la ins-
tal·lació estigui a ple rendiment.
 Pel que fa a dates, el calendari 
proposat en l'estudi de viabilitat 
culmina amb la inauguració del 
complex l'any 2024. Per arribar 
a aquesta meta s'haurà primer 
de fer un concurs de projectes 
(tardor d'aquest any), redactar 
l'avantprojecte i fer el projecte 
executiu (entre 5 i 9 mesos del 
2022), licitar la gestió (2022) i 
executar l'obra (entre 14 i 16 
mesos a partir del 2023). La 
presentació del dia 30 va ser el 

tret de sortida d'una travessia 
que s'albira amb final feliç. Però 
caldrà seguir de prop i amb 
mirada atenta totes les braça-
des perquè un mal pas no torni 
a frustrar el que és una de les 
demandes d'equipament més 
reivindicades per la ciutadania 
de Palau-solità i Plegamans.
 De fet, el primer dubte sobre 
la proposta el van plantejar va-
rius assistents a la presentació 
del dia 30. Es va proposar l'op-
ció que la futura piscina tingui 
25 metres de llarg per 12,5 
d'ample. Amb aquestes mides 
es podria acollir entrenaments 
i actes esportius oficials, cosa 
que no és possible amb les mi-
des ara plantejades.
 Des de la taula es va raonar 
que aquest havia estat un de-
bat entre els responsables que 
havien treballat l'estudi. Segons 
es va dir, es va fer una aproxi-
mació de costos del que im-
plicaria una piscina d'aquestes 
dimensions i es va desestimar 
per inviable. L'Informatiu ha de-
manat a l'Ajuntament aquesta 
part de l'estudi, on s'explica 
la inviabilitat d'una piscina de 
competició, però al tancament 
d'aquesta edició encara no 
se'ns ha facilitat. 

Palau-solità i Plegamans pot tenir piscina municipal el 2024 si res no 
torça els plans de l'actual equip de Govern del Consistori. L'estudi de 
viabilitat encarregat per l'Ajuntament planteja un complex esportiu en 
un terreny d'uns 4.000 metres quadrats, i amb un cost total, entre estu-
dis previs i construcció, d'uns 5,5 milions d'euros.

A dalt, recreació de la piscina projectada per l'Ajuntament l'any 2011, les 
obres de la qual es van arribar a adjudicar, però que finalment no es va 

tirar endavant. A baix, el terreny on s'ubicarà el complex esportiu, que és 
el mateix on s'emplaçava el projecte del 2011.

PsiP es tira 
a la piscina

El bany que no 
va poder ser
El maig del 2011, el Palau In-
formatiu publicava que l'Ajun-
tament havia aprovat l'adjudi-
cació de les obres del complex 
esportiu municipal amb piscina 
coberta. CiU, ERC i PP, el tri-
partit que llavors governava 
l'ajuntament palauenc, amb 
Mercè Pla al capdavant,  havia 
dibuixat i tramitat fins al final la 
construcció d’un complex amb 
una piscina municipal cober-
ta. La proposta preveia un vas 
principal de 25 per 12,5 me-
tres, amb dos vasos com-
plementaris per activitats 
lúdiques, un espai well-ness, 
una sala d’activitats i car-
diovasculars amb aparells 
gimnàstics, una zona de 
vestidors, pistes de pà-
del, un bar, un solàrium 
exterior connectat 
amb la piscina coberta 
amb accessos a tra-
vés d’una gran faça-
na transparent i un 
sistema de calderes 
per biomassa.
 Aquell projecte, 
com el que ara pre-
senta el govern d'ERC i 
Junts per PsiP, s'havia 
d'ubicar en el mateix es-
pai. I no és aquesta l'única 
coincidència. L'empresa 
que va fer l'estudi de viabi-
litat era també Itik, la con-
sultora que ara ha analitzat 
l'escenari pel projecte actual.
 Una tercera coincidència 
és el cost final de l'obra, tot i 
les diferències de projecte. El 
cost d'aquella proposta era de 
4.795.527 €, dels quals l'Ajun-
tament n'aportava 390.000 en 
dos anys, 310.000 s'havien de 
rebre de subvencions, 800 mil 
provinents del conveni urba-
nístic del sector de Can Valls i 
l'empresa adjudicatària aporta-
va 3.445.527 €. La concessió 
era a 30 anys i es preveia que 

l'Ajuntament fes una aporta-
ció de 95.000 l'any durant els 
primers 17 anys. L'Ajuntament 
preveia que el balanç econòmic 
del nou complex esportiu fos 
positiu a partir del tercer any 
d'explotació.
 La notícia la van recollir tam-
bé diversos mitjans comarcals. 
Però malauradament, com ja 
recollia la nota publicada en el 
Punt Avui, el projecte no tenia 
garantit el futur. El diari recollia 

unes decla-
racions de Teresa Padrós, on 
deia que "el projecte només tin-
drà garanties de continuïtat si 
CiU continua al govern, ja que 
el PSC i ICV-EUiA ja han deixat 
clar que no volen que es faci". 
I així va ser. Aquell mateix mes, 
el PSC guanyava les eleccions 
per 35 vots de diferència sobre 
CiU, i Teresa Padrós recupera-
va l'alcaldia de PsiP. La piscina 
municipal va tornar al calaix de 
les eternes promeses.
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes lacades | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98
www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

¡OFeRtA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

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

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

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

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


