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i et regalem la 5a  *
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Juliol 2021

93 864 89 56  ·  farnes.cat

immobiliària Farnés

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

residencial Sant Joan 80
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POBLE

Sant Joan crema de nou
LA REVETLLA DE SANT JOAN D'ENGUANY ES VA ASSEMBLAR JA AL QUE ERA ABANS DE LA
PANDÈMIA. REUNIONS FAMILIARS, PETARDS I FOGUERES VAN TORNAR A VEURES ARREU
FOTO: MARINA MARCIAN
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DIRECTORI D'ANUNCIANTS

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:

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
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11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

J. Beatobe C/ Anselm Clavé, 1
L. Lacorzana C/ Sagrera, 4
D. Lagarda Av. Catalunya, 138
N. Muntada C/ Secretari Gil, 21
Can Cortès Camí Reial, 54

des-21

jul-21 ag-21 set-21

oct-21 nov-21

Publicació mensual gratuïta de Palau-solità i Plegamans.
 
Editor/director: Pep Puig Cluet 
Col·laboren: Rafael Olivé, Silvestre Entredàlies,  
Mariano García, Clàudia Bernabé. 
Impressió: Rotimpres. 
Distribució: Palau-solità i Plegamans i rodalies. 
Tirada: 4.000  Dip. Legal: B-43.798-89 
Contactar:  629 26 26 82 / psipinfo@gmail.com. 
Revista fundada el 1989 per Santi Lumbreras. 
L'INFORMATIU no es fa responsable del contingut 
de les opinions dels seus col·laboradors.

2-11 --  Serveis, Passatemps, Opinió, 
Música i Salut.
12 -- L'ENTREVISTA /  Iolanda Blesas: 
"L'art és una eina d'autoconeixement" 
15 -- Ple de juny. La gestió de l'aigua 
porta cua.
16 -- ERC i JxPsiP fan balanç de dos 
anys de Govern municipal.
18 -- Compraprop aixeca la persiana.
21 -- 28-J, un clam imprescindible.
22 -- Una revetlla (quasi) com sempre.
24 -- EL PÒSTER / Tricampiones.

26 -- Més segadors que mai.
28 -- La memòria del rock català.
30 -- Doble concert de luxe per cele-
brar el 4è aplec de PsiP. 
32 -- RODALIES.
34 -- ESPORTS/ L'HC Palau guanya 
tanca una temporada de luxe.
Les Siren's Team superen el repte de 
l'Oncoswim.
32-35 -- EL REPORTATGE / 
La joventut dels valors.
37 -- Anuncis gratuïts de serveis.
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Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Restauració Milord Restaurant 23

Torra Argemi 17 Bar Oliva 23
Iurisbarna  19 Bar l'Esbarjo 27

Ajuntaments Ajuntament de Psip 46 Avui cuinem nosaltres 27
Arquitectes Jordi Payola - Arquitectura 19 Can Boada 27
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 19 Salut Smart So 10
Automòvil Auto taller Taher 29 Optica Tibau Palau, SL 11
Comunicació Naturgy 5 Aten Palau 11
Construcció Construcciones Gutiérrez 29 Centre Fisioterapia Palau 11

Marbres Aguilar 29 Centre Podològic Solita 11
Materiales Martínez 48 Clinica Dental Valloc 11

Decoració Acorama 3 Roque Lucas Sanchez 11
Caldes Parquet 48 Menja Sa 27

Esports Club Tenis Santa Magdalena 29 Entrenament personal 29
Estètica Bosa 1 Residencial Palau 44

Magic Nails 3 Centro Odontologic Palau 48
Naturhouse 3 Dental Duarte 48
Nua 3 Serveis tècnics Compro vinils 7

Ferreteria Ferreteria Major 15 15 Antenes Palau 7
Gestories Ruisan Assessors 19 E. Arbo Climatizaciones 17

Assesoria Gestoria Palau S.L 19 Guber Catalunya Serveis 17
Gestoria Monmar 19 Gippsa Informatica 17
Palau Assessors 19 Electricitat Masó 17

Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Fumirrat Servicios 2005 29
Juani Baeza 3 Vallas PVC (Cayfi) 29
Finques Palau 19 Tecni servei Palau 29
Remax -Domun Group 22 Compraprop 31
Lloguer d'apartament 23 Telcom Valles 48

Moda Selmy 2 Taxis Taxi - X. Caparrós 27
Partits polítics PSC PALAU 8 Trans-Radio Taxis 27

ERC 16 Taxi Palau - J.M Aguilar 27
JxPsiP 20 Venda online Etnna Shop 7

Restauració Masia Can Riera 11 Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

ReDUCCIÓ De CoNtoRN eN 
CUIXes, MAlUC I CINtURA

eleVació De glUtis
MIlloRA De l’AsPeCte De lA Pell
alleUJameNt De la seNsació 

De pesaDesa a les cames
DesAPARICIÓ De lA Pell De 

tARoNJA

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

Sistema intens 
de massatge 

físio-actiu

INTENSIU JULIOL !! 

Aconsegueix el teu objectiu

Pla dietètic 
personalitzat

Seguiment 
setmanal
gratuït 

Complements 
alimentaris amb 
extractes de 
plantes naturals

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

L’estiu ja 
és aquí!!!

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

En Can Falguera. 160 m2. 3 
hb. Garage. Parcela de 400 m. 
Buen estado  260.000€ 

En la entrada de Palau. 80 m2, 
3 hab. Parquing, trastero y pis-
cina comunitaria. 218.000€ 

TERRENY CASA PIS

Casa al centre de Palau. Comu-
nica amb dos carrers.  210. En 
bon estat. 326.000€ 

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  318.000€ 

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

DUPLEX

A Can Maiol, 213 m2, 3 hb, 
2 by, garatge per 2 cotxes 
325.000€ 

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

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

Selmy
vesteix el teu interior

Tenim els colors d’aquest estiu

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

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

8 municipis de Barcelona amB platja

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES

7 3 6
4 5

7 2 4
4 7 6

9 2 6 8 5
8 5 9

7 4 5
6 5

1 3 8

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

Dificultat: Baixa

7 9 4 8
3

5 3 2 6
2 5

8 6 4
7 3

7 2 3 9
7

1 8 4 3

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

Dificultat: Mitjana

8 4 5 2
3 7

6 8 3
9 5 7

2 6
7 4 9

8 5 2
1 5

6 4 1 8

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

Dificultat: Alta

POBLACIONS DE BARCELONA AMB PLATJA

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

BADALONA
CASTELLDEFELS
BLANES
CALELLA
MATARO
CUNIT
SITGES
MONTGAT

 dificultad (4)          © 2021 olesur.com     

LA SOPA
Badalona, Castelldefels, 
Blanes, Calella, Mataro, Cunit, 
Sitges, Montgat

736
45

724
476

92685
859

745
65

138

451723869
682149573
379685124
534897612
927461385
168532947
743916258
896254731
215378496

Dificultat: Baixa

7948
3

5326
25

864
73

7239
7

1843

796548321
213679854
854312967
129734586
538961472
647825139
471253698
382496715
965187243

Dificultat: Mitjana

8452
37

683
957

26
749

852
15

6418

846513927
293847651
571629834
957461283
324798165
618235749
185372496
439186572
762954318

Dificultat: Alta

naturgy.cat

Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres 
   plaques solars. 

• Tarifes compromeses amb el medi ambient per a tots
   els nostres nous clients. 

• Instal·lació de punt de recàrrega per al teu vehicle 
   elèctric on tu triïs. 

• Facilitats de pagament i assessorament energètic 
   per al teu negoci. 

• Venim en menys de 3h a la teva llar 24/7 
   per a reparacions urgents. 

• Ajudem milers de famílies rehabilitant les seves llars i 
   assessorant-les en eficiència energètica.

AMIC_Palau Informatiu_naturgy 2021_(190x268)cat.indd   1 10/6/21   8:37
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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.

COMPRO DISCOS 
DE VINILO i CD’s
(LP’s i SINGLES)

XAVIER
675 900 904

Vols  Vendre?... 

Fes-te Veure!!!
Anuncia’t al L’Informatiu. 
Informa’t enviant un correu a 
psipinfo@gmail.com o 
trucant al 629 262 682

Orang Hutan
La paraula 'orangutan' deriva de la llengua malai, que es par-
la a Sumatra i altres indrets. 'Orang Hutan' vol dir 'home del 
bosc'.

 Els orangutans, de tots els grans simis, entre els que es 
troba la nostra espècie, son els més pacífics de tots. La seva 
dieta herbívora, la seva intel·ligència i el seu sistema de vida 
els determina aquest caràcter general. De fet, entre alguns 
etòlegs i coneixedors dels primats, es coneixen com els 'ho-
mes bons del bosc'.

 Aquests 'homes bons del bosc' estimen enormement el 
seu hàbitat, és més que casa seva, és la dels seus avis i la 
dels seus néts. Per això són un poble que lluita, sempre de 
manera extremadament pacífica, per a preservar i millorar el 
seu territori i la seva societat. En harmonia amb tots els és-
sers del seu entorn i amb els habitants dels boscos veïns.

 Últimament el seu hàbitat ha estat molt amenaçat, més 
que mai. Grans superfícies de selva estan transformant-se 
en monocultius de palma per a fer emmalaltir els homes llun-
yans i en infraestructures hidroelèctriques per fer-los la vida 
més fàcil. Els ‘Orang Hutan’, són un poble auster, sociable, 
treballador i acollidor. Però últimament, en veure que estaven 
més en perill cada cop, més menystinguts i collats, s’han 
organitzat. I han lluitat, sempre pacíficament (ni un paper a 
terra), pels seus drets, la seva terra i la seva gent, què és, 
sense excepcions, tota la que viu en el seu hàbitat.

 Doncs bé, resulta que en un dels últims embats amb qui 
els amenaçava, no tan pacíficament, han sortit una mica mal 
parats. Un primer atac físic i violent inicial els va deixar milers 
de ferits. I una posterior ràtzia llarga, meditada, acarnissada i 
general els està provocant uns altres milers d’atenallats i uns 
quants dels seus líders allunyats o engarjolats.

 Els tancats ja fa massa temps que ho són. La vida, fora els 
barrots va passant, i el què vol tot engabiat és sortir. Ves per 
on que ara els carcellers tenen un pla, un fantàstic pla amb 
el que trauran a passejar aquests bons homes, amb la co-
rretja al coll i ben curta, per places públiques, circs, envelats 
i places de toros. Ensenyaran a vells i nens com és una fera 
amansida vista de prop, com menja de la mà del seu carce-
ller, com s’agenolla i perd la dignitat. I sobretot, ensenyarà 
a seguidors i detractors el que passa amb els díscols que 
organitzen motins. Aquesta, entre altres, cap de noble, és la 
íntima, la perversa raó per entreobrir els barrots de les garjo-
les. D’aquestes i d’altres que ens venen al cap.

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

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

amb el número DNI de la persona que signa. Les cartes signades per 
col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un membre del grup. 
Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters. Les cartes es pu-
blicaran en català. Les opinions expressades en les cartes, com en tots els 
espais d’opinió de la revista són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Un dia passarà una desgràcia 
i ho lamentarem molt!
Amb el bon temps i la relaxació 
de les mesures anti COVID aug-
menten les visites a les zones 
públiques de lleure de la Plana 
de Can Maiol, molts veïns ve-
nen a portar els seus nens/es 
al parc de la tirolina. Estem molt 
contents que els veïns del nos-
tre poble visitin la zona i puguin 
gaudir de la tirolina i el parc, però 
el que ens té molt preocupats és 
la velocitat en la que circulen 
els vehicles pel carrer Blas de 
Otero, ja bé siguin els visitants 
esporàdics i/o qualsevol del per-
sonal que participa en les obres 
de les darreres construccions 
que s’estan fent també al barri. 

Molt pocs conductors respecten 
que estan circulant en una zona 
residencial.
 Estem molt preocupats per-
què, tard o d’hora, haurem de 
lamentar alguna desgràcia!!
 Sol.licitem la ràpida atenció 
de l’Ajuntament en aquesta inci-
dència i la seva ajuda per poder 
reduir la velocitat de circulació 
del nostre carrer. Volem poder 
sortir tranquils de les nostres 
cases i evitar qualsevol ensurt 
innecessari.

Veïns del carrer  Blas de  Otero

23 anys
En primer lloc vull donar les grà-
cies al poble de Palau-solità i 
Plegamans per permetre’m ser  
el Jutge de Pau durant 23 anys.  
Ha estat un orgull i un honor 
exercir aquest càrrec.
 Estic segur que a vegades 
algú es deu haver sentit contra-
riat per alguna decisió que he 
hagut d'adoptar en el compli-
ment de la llei. Mai els veredic-
tes són de bon grat pels enfron-
tats. A vegades la llei tampoc 
ajuda i menys quan es presta a 
interpretacions; és per això que 
vull deixar clar que les meves 
decisions les he pres amb ob-
jectivitat i imparcialitat, després 
d’escoltar a les parts.  He ac-
tuat intentant calmar els ànims 
inclús arriscant-me a l`enfronta-
ment amb els professionals que 
defensaven a les parts.
 He procurat fer la meva tasca 
correctament i afrontar totes les 
situacions que es presentaven 
amb seny, de manera honrada 
i ètica, amb responsabilitat i se-
rietat, també amb objectivitat i 
imparcialitat, reflexió i valentia. 
Aquesta ha estat la línia a se-
guir.
 Ha estat un gran plaer per-
sonal, tot i la dificultat de com-
paginar la meva professió amb 
les tasques del càrrec de Jutge 
(judicis de faltes, conciliacions, 
cerimònies civils, etc.). I el que 
més em complau és veure les 
cares d`alegria dels contraents 
en els casaments, o les mostres 
d`agraïment que m`han comuni-
cat per la tasca ben feta dels 
funcionaris del jutjat.
 També vull fer extensiu el meu 
agraïment al personal del Jutjat 
per la seva professionalitat i  de-
dicació a la feina,  les atencions 
que presten als usuaris i per 
la seva tasca de col·laboració 
amb altres Jutjats i altres Admi-
nistracions que contacten amb 
nosaltres.

 Potser pensareu que és la 
seva obligació, dons ho és, però 
la feina a les administracions es 
pot fer de diferents maneres i 
qui es troba davant d'un taulell 
agraeix que el funcionari de torn 
l'atengui correcta i eficaçment, 
no cal que sigui agradable, però 
mai desagradable. La obtenció 
del resultat desitjat per l’usuari 
no depèn del funcionari, sinó de 
les lleis que ha d’aplicar i dels 
mitjans que disposa.
 També vull agrair a la Policia 
Local la col·laboració que he 
tingut en tot moment. 
 Així com també estic mol 
agraït als Jutjats de Pau de Po-
linyà, Santa Perpètua de Mo-
goda, Sentmenat, Castellar del 
Vallès, Caldes de Montbui i Sant 
Quirze del Vallès per el seu su-
port.
 He procurat sempre ser im-
parcial en el desenvolupament 
de la tasca de Jutge, però 
aquesta funció acaba quan 
un surt per la porta del Jut-
jat; llavors tinc tot el dret, com 
qualsevol altre ciutadà, a tenir 
las meves opinions respecte a 
qualsevol tema i a expressar-les 
com millor sàpiga allà on sigui, 
participant en xarxes socials, 
diaris, reunions o altres medis, 
però sempre a títol personal.
 Això no s`ha de barrejar. El fet 
de ser imparcial al Jutjat vol dir 
no ser sumis ni obedient i molt 
menys subordinat a cap força 
política.
 M’hauria agradat arribar a la 
mítica data dels 25 anys en el 
càrrec i continuar treballant pel 
poble, no obstant vull agrair a 
tots els  qui amb el seu SI o el 
seu NO han permès que arribi 
a la data d'avui exercint com a 
Jutge de Pau titular.

Moltes gràcies

Just Muñoz i Braojos                                                   

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Vols  VENDRE?... 
... FES-TE  VEURE

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

629 26 26 82

psipinfo@gmail.com

El 5 de juny passat ens va 
deixar als 97 anys la nostra 
mare, Quimeta Humet Robira. 
Degut a que a Palau no hi ha 
tanatori, vam haver de fer les 
exèquies a
Santa Perpètua de la Mogo-
da. Per aquest motiu, la família 
hem cregut que per a totes les 
persones de la nostra pobla-
ció que no van poder assistir 
al seu funeral,
poden assistir a la missa del 
17 de juliol, a les 19 hores, que 
es farà a la parròquia de Sant 
Genís de Plegamans per la 
seva memòria.
Molt agraïts.

Núria i Rafael

ANTENES PALAU

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

SERVEI OFICIAL

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

Oferta especial per a comunitats de veïns>>

>>

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

Sistemes de televigilància 
Comunitats, particulars, empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ
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COMPROMÍS
PER PALAU / 

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

Prou Intolerància. 
Drets i llibertats 
per a tothom!

No al tancament de l’Àrea d’Emergència de Can 
Riera! Els veïns mereixen solucions

Els veïns i veïnes de Can Riera seran els següents afectats de 
la decisió unilateral del govern municipal de tancar les àrees 

d’emergència, espais que facilitaven el correcte reciclatge als 
barris. Davant d’una manca d’interès de millorar el servei, en 
comptes d’incrementar la freqüència de neteja, han eliminat 
tots aquests recintes d’esquenes la ciutadania, deixant tots els 
barris sense cap alternativa.

Exigim al govern municipal que doni 
alternatives al veïnat dels barris

El govern municipal anuncia la seva voluntat d’implementar un model de 
gestió de l’aigua del qual els tribunals han posat en dubte la seva legalitat

El govern municipal ha decidit iniciar un canvi en el model de la gestió l’aigua del municipi. Un ser-
vei que és complex per la seva naturalesa i que és imperatiu que es gestioni per part d’un operador 
solvent, que tingui l’expertesa per assegurar la qualitat i la seguretat del servei.

Per sorpresa de tots, l’informe encarregat per l’Ajuntament que justifica aquesta decisió ha estat 
elaborat per la consultora propietat de l’expresident d’Aigües Ter Llobregat i responsable l’any 2012 
de la privatització d’aquesta empresa pública de la Generalitat. Operació que va acabar fent fallida 
als tribunals i tot apunta que podria suposar el pagament d’una indemnització milionària a Acciona. 

Però no únicament partim d’aquestes credencials que ens fan dubtar del projecte. En paral·lel, el go-
vern municipal ha mostrat la seva preferència en tirar endavant aquesta operació a través del con-
sorci CONGIAC. Fet que suposaria una adjudicació directa del servei que a municipis on s’ha efec-
tuat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que s’ha realitzat de forma 
il·legal a més d’incórrer en un frau de llei. 

Des del PSC exigim al govern municipal que no creï un problema on no existeix. El servei d’aigua 
municipal és un servei que ha funcionat perfectament en els darrers 20 anys i que s’ha de gestionar 
de forma rigorosa i amb excel·lència.

L'OFICI DE MÚSIC DE
FESTA MAJOR
Cada any, quan comença l'es-
tiu, hom comença a parlar de 
la Festa Major del seu poble. 
Malgrat que la Festa Major ja 
no és com anys enrere, si hom 
grata una mica, si es furga 
mínimament en la seva veritat 
més autèntica, pot descobrir-hi 
tot un món suggestiu.
 La Principal de La Bisbal i 
Els Montgrins són les dues 
orquestres més antigues que 
encara continuen en actiu. 
Ambdues van néixer durant la 
dècada de 1880 i representen 
l'eclosió de la cobla-orquestra 
moderna: estable en nombre 
(11 o 12), amb nous repertoris 
i d'una generació més jove que 
les orquestres de mitjans segle 
XIX. Al llarg del segle XX s'han 
creat moltes d'altres, com la 
Selvatana (1913) o la Maravella 
(1951), per dir-ne algunes de 
rellevants. Actualment aques-
tes formacions realitzen diver-
ses activitats --concerts de co-
bla, balls en sales o aplecs--, 
però la tasca més important 
continua essent la d'amenit-
zar festes majors. La cobla-or-
questra utilitza tres formacions 
diferents, fet que obliga els mú-
sics a dominar dos i fins i tot 
tres instruments musicals.
 Els repertoris s'han anat 
actualitzant al llarg dels anys, 
però sense oblidar els grans 
èxits que ha donat aquest país. 
El públic continua demanant 
que es toquin les populars sar-
danes de l'avi Xaxu, de Josep 
Saderra i de Vicenç Bou, sense 
donar massa espai a les noves
composicions. I encara que 
sembli impossible, L'emigrant, 
Rosó i fragments de Cançó 
d'amor i de guerra continuen 
essent encara la base del con-
cert de tarda.

DE LA TARTANA 
AL TRÀILER
El dia a dia de la vida del mú-
sic ha estat lligat i sovint con-

dicionat directament per les 
infraestructures viàries. Les co-
bles-orquestra sorgides al final 
del segle XIX a la zona del Baix 
Empordà utilitzaven inicialment 
la tartana per desplaçar-se. 
Pocs anys després, la pros-
peritat econòmica dels em-
presaris surers de la comarca 
va fer possible la inauguració 
del Tramvia del Baix Empordà, 
tot facilitant als músics el des-
plaçament per la comarca.
 El tren petit, que arribava 
a l'estació de Flaçà, va per-
metre enllaçar amb la línia de 
ferrocarril que unia Barcelona 
i Perpinyà. Tot i aquesta mi-
llora, molts d'aquests músics 
passaven nits senceres al tren 
per tal d'arribar al poble on ha-
vien d'actuar a l'hora prevista. 
La Principal de la Bisbal tenia 
ja un autobús propi per cobrir 
els desplaçaments. Tanmateix, 
molts músics gironins vete-
rans, recorden que fins no fa 
gaires anys, per anar a tocar 
a les comarques de Lleida ha-
vien de passar obligatòriament 
per dins la ciutat de Barcelo-
na, ja que l'autopista AP-7 no 
circumdava la ciutat. Bé fos 
amb tren o amb autobús, els 
aparells d'amplificació viatja-
ven juntament amb els mú-
sics, i eren ells mateixos qui 
els muntaven i desmuntaven. 
Actualment, la tècnica s'es-

tà apoderant dels escenaris i 
es requereixen grans tràilers i 
muntadors professionals.

DEL ROSTIT CASOLÀ AL 
MENÚ DE DIUMENGE
Les millores de les carreteres, 
però, han suposat un des-
avantatge per als músics de 
cobla-orquestra: no poden as-
saborir el rostit casolà de festa 
major. I és que, aproximada-
ment fins a la dècada de 1980, 
els músics solien quedar-se a 
la població on actuaven du-
rant els dies que durava la fes-
ta, hostatjats cadascun a una 
casa del poble. Això no només 
era una comoditat i un servei 
que s'oferia al músic, sinó que 
significava molt més. Els mú-
sics eren molt més respectats 
i valorats que avui dia, i la seva 
arribada al poble era un gran 
esdeveniment.
 Tothom volia allotjar-los a 
casa seva. La distribució dels 
músics es feia sota un rigorós 
sorteig. Actualment aquesta si-
tuació ja no es dóna. El rostit 
casolà s'ha substituït pel menú 
del diumenge i l'allotjament és 
en pensions o hotelets de ca-
tegoria sovint discutible. L'ad-
miració vers els músics també 
ha canviat: tothom té més ac-
cés a l'educació musical i tocar 
un o diversos instruments ja no 
és vist com un fet excepcional. 

Abans els músics gaudien d'un 
respecte només comparable al 
que tenien el capellà, el metge 
i el mestre del poble. Actual-
ment, la bucòlica imatge del 
músic, una persona amb una 
cultura notable.

POPURRI FINAL
L'oferta lúdica de les festes 
majors cada vegada és més 
àmplia i diversa, i la voluntat 
dels ajuntaments és, evident-
ment, que tothom si senti 
representat i hi participi. No 
descobrim res de nou si diem 
que el públic de les sardanes, 
dels concerts de tarda i del ball 
d'envelat no és la gent jove. 
D'uns anys ençà, la festa major 
de molts pobles s'ha dividit en 
dues, la dels més joves --amb 
les populars barraques-- i la 
dels més grans. De tota mane-
ra, la capacitat d'adaptació de 
les cobles-orquestra demostra 
que tot és possible i, de fet, al 
repertori ja hi tenen les últimes 
novetats per tal de satisfer tots 
els gustos. Pel que fa a les 
sardanes, gràcies a les asso-
ciacions sardanistes d'arreu 
de Catalunya, tant les ballades 
com els concerts continuen a 
bon ritme. En aquest sentit, 
doncs, les cobles-orquestra 
gaudeixen de bona salut. Ara 
bé, l'ofici té punts dèbils. Un 
d'ells, i segurament el més 
destacat, és el ritme frenètic 
de la vida del músic, difícil-
ment compatible amb la vida 
familiar. Guanyar-se la vida fent 
de músic de festa major impli-
ca renunciar a moltes coses i 
això sovint és un preu massa 
alt. Ser un músic “tot terreny” 
al segle XXI és molt diferent 
que al segle XX. Menys valo-
rats i menys respectats que 
abans, camaleònics com sem-
pre, els músics de festa major 
continuen portant la música i la 
gresca arreu. Fins quan?

Rafael Oliver Oliveras
Amics de la Música Clàssica

Temp era temps
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LA CONSULTALA PÍNDOLA

Amb la flexibilització de les me-
sures que es van aprovant per 
a la contenció de la Covid-19, 
es preveu que aquest estiu co-
mencin a haver més desplaça-
ments dels que s’havien regis-
trat fins ara. La recomanació, 
però, segueix sent que la mo-
bilitat es limiti en la mesura del 
possible donat que seguim en 
context de pandèmia i encara 
es produeixen contagis.
 Per això és important 
que, en cas de fer al-
guna escapada, ho feu 
respectant les mesures 
de protecció individual 
i col·lectiva establertes 
per les autoritats com-
petents. I no us oblideu 
tampoc de completar el 
vostre equipatge amb 
una petita farmaciola per po-
der gaudir de les vacances 
d’una manera més segura.

el méS bàSic
A l’hora de preparar una far-
maciola de viatge és impres-
cindible incloure medicaments 
bàsics per tractar trastorns 
comuns, com febre mal de 
cap o d’estomac, així com 
material de primers auxilis. A 
continuació us proposem una 
llista de control elaborada pel 
web medicaments.gencat.cat 
per quan us disposeu a fer-la:

• Analgèsics, antiinflamato-
ris i antitèrmics per tractar 
el dolor i les inflamacions i 

abaixar la febre.
•  Antiemètics per tractar les 

nàusees i els vòmits.
•  Antidiarreics per reduir o 

aturar la diarrea i millo-
rar-ne els efectes (no pren-
dre mai en cas de febre o 
deposicions amb sang).

•  Antisèptic d’ús extern com 
la povidona iodada o clor-
hexidina per evitar les in-
feccions de les ferides (ne-

tejar primer la ferida).
•  Repel·lents d’insectes i 

producte per a les picades 
per alleujar la coïssor.

•  Producte per a les crema-
des per rebaixar el dolor, 
prevenir infeccions i mi-
llorar la cicatrització de la 
cremada (s’ha d’aplicar en 
cremades superficials on 
només hi ha un envermelli-
ment de la pell, mai si hi ha 
butllofes o ferides obertes).

•  Cotó hidròfil (absorbent), 
gases estèrils, benes, es-
paradrap antial·lèrgic, ti-
retes, tisores de punta 
rodona, pinces petites i 
termòmetre digital. 

•  Altres articles, segons el 
destí, són crema solar, in-
secticida per teixits o mos-
quitera. 

Les persones que pateixen 
una malaltia crònica han de 
comptar amb que la medica-
ció que porten sigui suficient i 
adequada durant l’estada. En 
cas que el desplaçament sigui 
a una altra comunitat autòno-
ma, amb la recepta electrònica 

i la targeta sanitària, 
l’atenció farmacèutica 
de cobertura pública 
està garantida (sem-
pre que es compleixin 
els requisits necessa-
ris). Si teniu dubtes al 
respecte, consulteu 
amb nosaltres el vos-
tre cas, us informarem 

i us donarem les indicacions 
específiques que es requerei-
xin.

i el certificat covid-19?
Aquest document és una 
acreditació que avala l’estat 
de vacunació de la persona, 
si ha passat la COVID-19 o si 
té una prova diagnòstica ne-
gativa recent. Si teniu pensat 
viatjar a algun dels estats de 
la Unió Europea i voleu saber 
més al respecte, visiteu el web 
de Canal Salut (https://canal-
salut.gencat.cat) on s’ha creat 
un espai amb informació que 
s’anirà actualitzant a mesura 
que avanci el reglament.

Si viatges, amb farmaciola!La importància 
(i els riscos) de 
la Vitamina D

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

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

Consumir més vitamina D 
de la necessària pot ser molt 
perjudicial per a la nostra sa-
lut. Els excessos provoquen 
alts nivells de concentració 
de calci en sang, que poden 
desencadenar una fallada re-
nal. Ingerir suplements de vi-
tamina D sense control mèdic 
és el motiu d'aquests proble-
mes. L'exposició al sol i pren-
dre certs aliments, en lloc de  
suplements, pot ajudar-nos a 
mantenir unes cotes de vita-
mina D adequades.
 La vitamina D s'obté de 
tres maneres: a través de la 
pell per l'exposició solar, en la 
dieta i prenent suplements.
 Els aliments rics en vitami-
na D són els peixos grassos 
i blaus (truita, salmó, tonyi-
na, sardina, sorell, palometa, 
daurada i verat), els olis de 
fetge de peix, els ous, el fetge 
de pollastre i de vedella, la llet 
sencera, la mantega, el for-
matge i els fongs i bolets.
 La vitamina D exerceix un 
paper substancial en el meta-
bolisme mineral ossi, regulant 
els nivells de calci en sang, 
estimulant la seva absorció i 
afavorint la reabsorció renal. 
A més, té efectes extraossis 
en ser capaç d'inhibir la proli-
feració i induir la diferenciació 
de múltiples cèl·lules, modu-
lar el sistema immunitari i pro-
moure la secreció d'insulina.

     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 es va decidir per es-
tudiar belles arts?
--Des de petita ja m'agradava, 
però al venir a Palau, a l'esco-
la Folch i Torres, vaig tenir de 
professor a Manel Zorrilla. Era 
un artista del poble molt reco-
negut, el quadre que hi ha a 
la sala de reunions de l'Ajun-
tament és seu. Ell feia classes 
extraescolars de pintura i m'hi 
vaig apuntar. Vaig començar a 
fer dibuix i va veure que tenia 
aptituds i al cap de pocs me-
sos vaig anar a treballar al seu 
taller. Allà em va començar, no 
només la passió pel dibuix, 
sinó també la vocació per en-
senyar. Vaig estar al seu taller 
fins als 17, i llavors ja havia de-
cidit que volia fer belles arts.
--A la seva família hi ha an-
tecedents d'artistes?
--El meu avi patern havia estat 
escultor aficionat, però poca 
cosa més.
--Com va sorgir la idea de 
fer el Taller de les Arts?
--Vaig començar la carrera a 
la Universitat de Barcelona, i 
quan vaig haver de triar espe-
cialitat em vaig decantar per 
l'educació artística i pel dibuix. 
Dins del terreny de l'educació 
hi havia una matèria on havíem 
de fer un projecte. Allà vaig po-
sar la llavor de la meva idea, 
que no era altra que crear un 
centre d'art a PsiP.

--Està satisfeta del resultat?
--A mi m’agradaria que el Taller 
de les Arts encara anés més 
enllà. La majoria de pobles que 
tenim pel costat tenen un cen-
tre d’art... a Santa Perpètua hi 
ha la granja Soldevila, a Caldes 
també hi ha un taller d’art. 
--Què fa falta perquè això 
passi?
--Cal inversió, ganes i un espai. 
Apostar per la cultura. Sabem 
que la cultura acostuma a ser 
deficitària econòmicament, 
però en l'àmbit humà és molt 
enriquidora.
--El Taller de les Arts ha 
crescut molt des dels inicis, 
no li sembla suficient?
--Estem amb el Taller des del 
2008 i hi ha molta gent que 
a hores d'ara encara no sap 
que és això. És una satisfacció 
veure fins on hem arribat, però 
crec que s'ha d'anar més enllà.
--Creu que PsiP té bona sa-
lut cultural?
--La salut cultural depèn dels 
recursos que hi dediques i de 
l'energia que hi aboquis. Si fas 
coses atractives, la gent s'hi 
apunta, i sobretot ara, després 
de la pandèmia, perquè la gent 
ho necessita, necessita fer co-
ses per socialitzar i necessita 
crear.
--Vostè és també una gran 
coneixedora del nostre pa-
trimoni. Creu que el poble 
és conscient d'allò què té i 
ho cuida com cal?
--Jo crec que hi ha una man-

ca de divulgació patrimonial. 
S'estan veient intents, i n'estic 
molt contenta que així sigui, 
però tradicionalment sempre 
hi ha hagut poc interès pel 
patrimoni. L'any 2015, per 
exemple, vam escriure el llibre 
Història del nostre temps, en 
col·laboració amb l'Escola de 
Música, i vam fer un projecte 
d'una envergadura important. 
Va ser no només el llibre, sinó 
que després es va fer una can-
tata, que va reunir a les esco-
les de tot el poble, i vam inte-
grar-hi diverses entitats. No era 
només un llibre, era un projecte 
educatiu, cultural, turístic, que 
tocava moltes branques, però 
es va quedar allà, no va conti-
nuar endavant, i aquest és un 
regust amarg que em queda.
--Fins ara donava també 
classes d'arts plàstiques a 
l'escola Marinada. És més 
fàcil treballar amb nens o 
amb adults?
--És més complicat l'adult, 
sempre. Els adolescents són 
complicats segons la família 
que hi ha al darrere, però ells 
com a tals, estan encara per 
modelar, són un material que 
tens per treballar amb ell. Un 
adult, en canvi, ja està més for-
mat i és més complicat ensen-
yar-li coses noves.
--Un artista neix o es fa?
--Aquesta és la pregunta del 
milió. La persona neix amb 
unes aptituds, i depèn de ca-
dascú el que fa amb aquestes 

aptituds. Sempre cal un treba-
ll, una formació, però després 
cal saber desenvolupar cadas-
cú les seves aptituds. És molt 
important també trobar les 
persones que t'acompanyen 
en aquest procés, els profes-
sors que et fan veure que tens 
aquestes aptituds.
--Quina és la millor manera 
de descobrir l’artista que 
tots portem dins? 
--La millor manera és llançar-

pep puig

IOLANDA BLESAS - FUNDADORA DEL TALLER DE LES ARTS

En la seva doble faceta d'artista i educado-
ra, Iolanda Blesas (Barcelona 11/07/1977), té 
molta empremta a Palau-solità i Plegamans. Va 
arribar aquí quan tenia 7 anys, i el mestre Ma-
nel Zorrilla la va enfilar cap a la seva doble 
vocació. Com a professora d'arts plàstiques a 

l'escola Marinada ha esperonat la  imaginació 
de molts adolescents palauencs. Com a artista, 
el seu projecte el Taller de les Arts és avui un 
dels centres de creativitat més actius de PsiP. 
Ara deixa aquestes dues responsabilitats per 
començar una nova etapa a Itàlia.

"L'art és una eina 
d'autoconeixement"

s'hi, si no ho proves no ho sa-
bràs. Però jo crec que s'ha de 
diferenciar entre aprendre una 
tècnica i ser creatiu. Tots som 
capaços d'aprendre una tècni-
ca, a dibuixar se n'aprèn, igual 
que aprenem a escriure, cal 
una disciplina. Una altra qües-
tió és el tema de la creativitat. 
És la diferència entre una per-
sona que reprodueix una cosa 
de forma mecànica i una altra 
que és capaç de crear des de 

zero. Tots tenim aquesta ca-
pacitat de crear, i la creativitat 
també es pot educar, però ja 
no és tan espontània.
--La gent admira l'art i ad-
mira els artistes, però en 
canvi no és gens fàcil viure 
de l'art, per què?
--Perquè l'art s'ha convertit en 
un producte de mercat. Una 
cosa que hauria de ser valora-
da més per la proposta creati-
va s'ha acabat sotmetent a la 

llei de l'oferta i la demanda.
--Com treballa millor, per 
encàrrec o per lliure? 
--Cada cas té les seves co-
ses a favor i en contra. En els 
treballs per encàrrec tens una 
idea i un camí marcat i això et 
pot donar una certa seguretat. 
El fet d'anar per lliure et permet 
experimentar molt més, explo-
rar espais interiors que potser 
d'altra manera no faries.
--Quina és la seva tècnica 

preferida?
--La meva especialitat és el 
dibuix, és on jo em trobo més 
còmoda. Des de fa uns dos 
anys m'he llançat al món de 
l'aquarel·la.
--Durant la pandèmia va co-
mençar una Crònica gràfica 
del Coronavirus. Com va 
viure aquells dies?
--El confinament va ser com un 
motor. Durant l'aïllament arri-
baven propostes de tot arreu. 
Tothom volia ajudar i animar a 
sortir d'aquella situació. Una 
escola d'art de Saragossa va 
llençar aquesta proposta i va 
ser una manera de situar-te, 
de tenir un programa diari, a 
part de l'escola, és clar, que 
ens va seguir ocupant. El dia-
ri era la manera de reflexionar 
una mica sobre el que estava 
passant.
--L’art és terapèutic?
--Jo utilitzo l'art com a eina 
d'autoconeixement. Ja fa uns 
anys em vaig adonar que al-
guna cosa passava. Quan vaig 
començar a donar classes als 
adults em va sobtar que sem-
pre tenia llista d'espera. I em 
vaig plantejar: Què passa aquí? 
D'on ve aquesta necessitat? I 
això em va portar a fer un post-
grau sobre artteràpia. Es tracta 
d'arribar a l'autoconeixement a 
través de l'expressió plàstica. 
No importa la qualitat del pro-
ducte final, el que importa és el 
procés i el camí que anem fem.
--Ha fet mai exposició de la 
seva obra?
--Personal no, col·lectiva sí. 
Però m’agradaria poder-la fer 
personal, sí. 
--Potser algun dia a Palau?
--Per què no, millor aquí que 
enlloc.
--Ara inicia una nova aven-
tura a Itàlia. Quins projectes 
hi té allà?
--Amb la meva parella estem 
desenvolupant un projecte 
d'emprenedoria en l'àmbit ar-
tístic.
--La seguirem veient per 
Palau?
--I tant, i no és cap amenaça. 
--Un consell per aquell noi o 
noia que està pensant a de-
dicar-se al món de l'art.
--Que no ho deixi, que insis-
teixi.
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El 15 de juny feia dos anys que entràvem al govern municipal amb sis
regidors i regidores i accedíem a l'alcaldia. En el pacte de govern i en la
posterior elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM) ens vam
comprometre a retre comptes amb la ciutadania anualment. L'audiència
pública va comptar amb la participació de les tinences d'alcaldia i l'alcalde,
que van exposar l'estat d'execució del PAM amb les accions o projectes acabats
i en desenvolupament. La voluntat d'ERC-AM és executar el màxim
possible sent conscients de la incidència que ha tingut la pandèmia en la
gestió del dia a dia.

El Jovent Republicà manifestem el nostre ferm
compromís amb la diversitat sexual i de gènere i
contra l'odi i la discriminació.. En aquest sentit, i
amb la vista posada en el 28 de juny Dia
Internacional de l'Alliberament LGTBI+,
hem fet i penjat una pancarta per dir alt i clar
que som qui som i res ni ningú ens canviarà.

Trenquem el mur, la diversitat és
vida!

L'assemblea de dones d'ERC va convocar el passat 11
de juny una concentració de rebuig a la violència
vicaria i masclista ocorreguda a les Illes Canàries. Una
concentració on es va anunciar que es crearien espais de
treball comunitari per donar resposta a les xacres que
viuen les dones.  La sectorial d'ERC Dones vol manifestar
el seu repudi per l'alarmant nombre de feminicidis i
casos de violència masclista que s'estan produint, amb un
total de 20 assassinades fins al mes de juny, i això només
aquest 2021. 

Encetem una nova etapa en el llarg camí cap a la
llibertat del nostre poble que, com diu en Raül Romeva,
ni serà ràpid, ni fàcil, ni indolor, però és irreversible.
Celebrem els indults pel que suposa d’alleugeriment per les
famílies, però per res més. Ens hem d’encomanar de la
força que han demostrat tenir els presos i les preses per
seguir en la lluita; per aconseguir l‘amnistia per a les
persones exiliades i represaliades i per assolir la llibertat de
Catalunya.

¿Voleu que Palau-solità i Ple-
gamans gestioni el servei 
d'abastament d'aigua potable 
de forma pública i directa? 
Aquesta és la pregunta que 
l'Ajuntament farà als ciutadans, 
previ permís de les autoritats 
del Govern central, en una 
consulta popular. El de l'aigua 
va ser el tema més polèmic de 
l'ordre del dia del ple de juny, 
celebrat el dimarts 29, a la sala 
Polivalent.
 Hi va haver dos punts de 
l'ordre del dia relatius a aques-
ta qüestió. El primer, en el 
que tots els grups van estar 
d'acord, va ser el que plante-
java la necessitat de fer un re-
ferèndum per demanar opinió 
a la ciutadania. Val a dir, que 
la llei obliga a fer aquesta con-
sulta popular quan es tracta de 
modificar qüestions relatives a 
un servei fonamental, com és 
el el cas. I cal apuntar també 
que el reglament no específica 
que el resultat hagi de ser vin-
culant. Així doncs, si es com-
pleixen les previsions del Go-
vern, entre octubre i novembre, 
els palauencs i palauenques 
podran anar a votar.
 El segon punt relatiu a l'abas-
timent d'aigua va ser més con-
flictiu. La proposta de creació 
d'una comissió tècnica per ini-
ciar el procediment de canvi de 
gestió va ser interpretada pels 
grups de l'oposició (excepte 
Primàries), com un senyal que 
el Govern ja tenia pressa la de-
cisió independentment del re-
sultat de la consulta.
 Marc Sanabria, del PSC, es 
va mostrar partidari de mante-
nir l'actual sistema de gestió i 
va qüestionar el fet que s' op-
tés pel Consorci per a la Gestió 
Integral d'Aigües de Catalunya 
(Congiac) per tirar endavant el 
procediment. Sanabria també 
va retreure que es posés en 
marxa l'estudi del canvi abans 
de tenir el resultat de la consul-
ta, cosa que evidència, segons 
ell, que la decisió ja està presa.

 Sergi Plaza, el regidor de 
l'àrea, va defensar l'aposta del 
Govern argumentant que una 
gestió directa del servei a tra-
vés del Congiac serà molt més 
econòmica i eficaç.
 A PsiP hi ha 4.500 compta-
dors domèstics i 870 d'empre-
sarial de la xarxa pública que 
gestiona l'empresa Cassa. A 

més hi ha dues empreses més, 
Aigües del Padró i Aigües de 
Can Duran, que no estan sota 
control municipal i que donen 
servei a uns 1.000 usuaris. 
L'objectiu de l'Ajuntament és 
unificar tots aquests abasta-
ments i gestionar-los pública-
ment. Quan? El juliol del 2022 
que és quan acaba la pròrroga 

actual amb Cassa.
 Un altre tema destacat del 
ple de juny va ser l'aprovació 
de la concessió de les obres 
de la biblioteca. Romà Infraes-
tructures i Serveis construirà el 
nou edifici, amb un cost final 
de 4.800.000 euros, iva inclòs. 
Les obres començaran al se-
tembre. Tenint en compte que 
la previsió és que s'allarguin 
durant 15 mesos, PsiP podria 
estrenar biblioteca, al voltant 
de Nadal del 2022.
 Teia Monner va protagonitzar 
un altre punt de l'ordre del dia. 
La titellaire es va adjudicar l'ús 
de l'espai que encara quedava 
lliure a la masia de Can Falgue-
ra. Durant 15 anys, i per un 
lloguer de 250 euros al mes, 
Monner, traslladarà allà la seva 
activitat. Segons va explicar la 
regidora Eva Soler, Monner tre-
ballarà en la creació d'un mu-
seu internacional de les titelles.
 Tots aquets temes i la res-
ta de punts tractats al ple els 
podeu veure en la videoacta 
disponible a la web www.palau 
plegamans.cat.

PLE MUNICIPAL DE JUNY

Comença la batalla de l'aigua

Una jutgessa, 14.917 habitants
Maria Lucia Leo Bermejo 
serà la nova jutgessa de pau 
de Palau-solità i Plegamans. 
Així ho va decidir el ple en 
una votació, en la que hi van 
concórrer un total de cinc 
candidats. Leo Bermejo va 
obtenir 16 vots, majoria ab-
soluta necessària per accedir 
al càrrec. 
 La nova jutgessa de pau 
haurà d'atendre les neces-
sitats de 14.917 palauencs 
i palauenques. Aquest és el 
nombre actual d'habitants 
que té el nostre poble, se-
gons un altre dels punts del 

dia presentat en el ple 29 de 
juny. Segons el padró, el po-
ble ha guanyat 25 habitants 
respecte al 2019 (14.892) 
i 146 respecte al 2018 
(14.771).
 La nova jutgessa subs-
titueix Just Muñoz, que ho 
ha estat durant els 23 anys. 
Muñoz, que es va presentar 
en una anterior convocatòria, 
però que no va rebre els su-
ports suficients, s'acomiada 
de la ciutadania en una carta 
que publica L'Informatiu en 
aquest mateix número (pàgi-
na 6).
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

CONSULTI LES 
NOSTRES OFERTES

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

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

AVDA CAtAlUNYA, 189
PAlAU-solItÀ I PleGAMANs 
Tel.- 93 864 81 75 
secretaria@gippsa.com

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

 guber@gubercatalunyaserveis.com

som especialistes en 

netejar
pressupost sense compromÍs

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

Amplia gama de  productos para 
el mantenimiento
de Piscinas.

¡Cadenas de 
Motosierra a medida y 

Reparación de máquinas!

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA 
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

FÀCIL APARCAMIENTO

C/MAJOR, 15 - CAN FALGUERA
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | TELF. 93 864 71 10

Martes a viernes: de 9 h. a 13.30 h. i de 16 h. a 20 h.
Sábado: de 9 h. a 14 h. i de 16.30 h. a 19 h. 

Domingo:  de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

Josep Maria
Vilardell nega 
les acusacions 
de narcotràfic

SUCCESOS

Josep Maria Vilardell, propie-
tari de Petardos CM, que va 
ser detingut el 10 de febrer 
pels Mossos acusat de tràfic 
de marihuana, nega rotunda-
ment cap vinculació personal 
ni de les seves empreses amb 
el narcotràfic. En una entrevis-
ta al programa El Meu Carrer, 
que presenta Raquel Puig a 
Ràdio Palau (91,7 FM), Vilardell 
va demanar respecte pels seus 
empleats, que darrerament han 
patit l'escarni de certes perso-
nes per aquest cas. 
 "El que m'ha fet més mal és 
el que s'ha dit de l'empresa i el 
que ha representat pels meus 
treballadors", va explicar Vilar-
dell, que va negar que ell fos 
responsable de cap organitza-

ció dedicada al tràfic il·legal de 
marihuana. 
 Els Mossos el van detenir al 
febrer, i juntament amb 3 per-
sones més ha passat diversos 
mesos en presó preventiva sen-
se fiança. Finalment, l'empre-
sari palauenc ha estat alliberat 
sense cap càrrec, "estic inves-
tigat, com qualsevol pot ser-
ho, però ni he d'anar a signar, 
ni m'han retirat el passaport, ni 
m'han posat fiança".
 Podeu escoltar les declara-
cions completes de Josep Ma-
ria Vilardell a www.radiopalau.
cat, buscant el podcast d'El 
Meu Carrer del dia 22 de juny 
del 2021.

ERC i JxPsiP fan balanç 
dels dos anys de Govern

POLÍTICA MUNICIPAL

Els representants municipals 
d'ERC i de Junts per PsiP van 
realitzar una compareixença 
pública per donar comptes dels 
dos anys de govern municipal. 
L'alcalde, Oriol Lozano, va pre-
sidir la presentació, en la que hi 
van intervenir les cinc tinences 
d'alcaldia. Lozano va obrir amb 
les exposicions de les àrees de 
règim intern, servei públic i es-
ports. En serveis va destacar 
el procés de municipalització 
del subministrament d'aigua. 
En l'àrea esportiva, els recents 
èxits de l'hoquei femení van 
servir perquè Lozano fes ban-
dera de PsiP com a referència 
de l'esport femení. També va 
dir, entre altres coses, que ja 
està a punt l'estudi de viabilitat 
de la piscina pública.
  El segon en intervenir va ser 
el quart tinent d'alcalde, Igna-
si Fargas. Va donar comptes 
de les regidories de cultura i 
patrimoni, joventut, educació i 
fires i mercats. En la seva 
intervenció va destacar 
la propera creació 
d'un cicle de tea-
tre per a joves 
i la intenció 
de potenciar 
la participació 
del jovent en totes 
les activitats cultu-
rals de la vila, vincu-
lant-les a l'expedient 
acadèmic en el cas 

dels estudiants.
El conveni amb l'UAB per po-
tenciar la divulgació del patri-
moni i la programació cultural 
del cicle La Fresqueta van ser 
actuacions remarcades pel re-
gidor republicà. Pel que fa a 
fires, va refermar l'aposta per 
esdeveniments que fomentin 
els productes de Km0.
 Patrícia Freire, segona tinent 
d'alcalde, va explicar les fites 
aconseguides i els projectes de 
l'àrea de Justícia Social. Com a 
argument més sòlid va presen-
tar la compra d'un habitatge 
destinat a emergència social, 
i la propera adquisició de dos 
pisos d'obra nova per lloguer 
social. Freire va incidir també 
en l'èxit de la iniciativa Recoo-
perem, que va permetre recollir 
més de mil racions de menjar 
de les escoles de PsiP.
 Ocupació i benestar va ser la 
següent tinença a retre comp-
tes. Laura Navarro, de Junts per 

PsiP, va defensar l'actuació de 
govern destacant 

les accions 
per enfortir 
el comerç i la 

indústria local. 
Com a producte 
estrella va des-
tacar la posada 
en marxa del 
portal de ven-
da online Com-
praprop. Els 

capítols de la formació, foment 
de l'emprenedoria i assessoria 
personal són altres punts forts 
destacats per Navarro.
 Eva Soler va ser la següent en 
intervenir. En l'àrea de la segu-
retat va destacar la implantació 
de serveis de videovigilància. 
Són serveis que encara no es-
tan operatius, però que aviat es 
podran posar en marxa i aug-
mentar l'efectivitat de la Policia 
Local. Soler va destacar, entre 
altres fites, la recent implantació 
de wi-fi gratuïta en alguns punts 
del municipi i l'establiment de 
bonificacions per als usuaris de 
vehicles elèctrics.
 Va tancar Jordi Pujol, cinquè 
tinent d'alcalde. Pujol va de-
fensar l'actuació en les àrees 
de medi ambient, via pública i 
mobilitat. Va esgrimir l'ampliació 
dels horaris de neteja de la via 
pública, el conveni de cessió de 
l'Avinguda Catalunya, i el reor-
denament dels carrers de Can 
Falguera i Can Riera com a fets 
destacables.
 Es va obrir després un torn 
de preguntes entre els escas-
sos assistents a l'acte, on es 
van plantejar interrogants so-
bre medi ambient, el polígon de 
Llevant, comunicació, patrimoni 
i participació. El Govern fixa en 
un 40% el grau d'execució del 
PAM i espera poder assolir-lo al 
cent per cent tot i els inconve-
nients de la pandèmia.
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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

Ràdio Palau recull el 
premi de Ràdio Associació

Compraprop aixeca la persiana

COMUNICACIÓ

COMERÇ ONLINE

Eduard Garcia, Sira Riera i Ra-
quel Puig, l'equip de Ràdio Pa-
lau que va fer el seguiment del 
cas de Residencial Palau durant 
la pandèmia, va recollir el 10 de 
juny el premi de Ràdio Associa-
ció al millor programa de ràdio 
local. Palau Notícies, l'informa-
tiu de la ràdio palauenca, va ser 
distingit amb aquest prestigiós 
guardó pel jurat de la 21 edició 

d'aquests premis radiofònics.
 Joan M. Morros, degà del 
Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, va entregar el premi al 
director de Ràdio Palau en la 
gala de lliurament dels premis, 
que es va celebrar a l’Auditori 
de l’ONCE de Barcelona, amb 
aforament restringit a causa de 
la Covid i presentada pel perio-
dista, Jordi Basté.

Compraprop, el canal de venda 
online que agrupa comerços 
i serveis dels sis municipis de 
l'Eix Riera de Caldes (AMERC), 
ja és operatiu. Un cop solucio-
nats els problemes amb la lo-
gística de distribució, el portal 
es va obrir al públic el dijous 
17 de juny en l'adreça compra-
prop.rieradecaldes.com.
 152 comerços ofereixen ja els 
seus productes i serveis a tra-
vés d'aquesta plataforma. En 
el cas de Palau-solità i Plega-
mans, són 32 els negocis que 
tenen la venda operativa i una 
desena més que ho faran aviat. 
Compraprop està organitzat 
per poblacions i per categories. 
Es pot optar per veure les ofer-
tes dels comerços del poble, 
o bé cercar segons el tipus de 
producte que es vol comprar. El 
pagament es pot fer per diver-
sos sistemes, i és el mateix co-
merç qui escull quins sistemes 
vol fer servir.
 El portal compta ja amb més 
de 2.300 productes. Aques-
ta xifra s'anirà ampliant en les 
setmanes vinents. Perquè així 
sigui, els impulsors del mercat 
digital han ofert a comerços i 
compradors sis mesos de dis-
tribució a domicili gratuïta. Es 
tracta d'un portal totalment 
gratuït per als comerciants, que 

només s'han de preocupar de 
ficar-hi els seus productes.
 Compraprop té com a públic 
potencial les 90.000 persones 
que viuen en els municipis de 
l'AMERC, més totes aquelles 
que diàriament vénen a treballar 
als 32 polígons industrials de la 
zona.
 Es tracta d'un producte cent 
per cent ideat i creat pels mu-
nicipis de l'Eix. La filosofia de 
treballar amb productes i pro-

veïdors de proximitat ha estat 
present en tot el projecte. L'em-
presa que ha desenvolupat la 
web és de Caldes de Montbui, 
i l'agència de comunicació que 
s'encarrega de la seva difusió 
és de Santa Perpètua.
 L'acte de presentació va te-
nir lloc a Can Gavarra, el cen-
tre de negocis de Polinyà, que 
ara ocupa la presidència de 
l'AMERC. Hi van assistir els al-
caldes de Palau-solità i Plega-

mans, Oriol Lozano; de Polin-
yà, Javier Silva; de Sentmenat, 
Marc Verneda; de La Llagosta, 
Óscar Sierra; de Caldes de 
Montbui, Isidre Pineda; i la regi-
dora de comerç de Santa Per-
pètua, Neus García. 
 Els sis representants munici-
pals van coincidir en destacar el 
fet que es tracta d'una platafor-
ma que ha aconseguit reunir els 
esforços i l'interès de tots ells, 
cosa que dóna idea de la força 
que pot arribar a tenir. El projec-
te va sorgir de l'Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans. Va ser 
la regidoria de Comerç, amb 
Ovidi Popescu al capdavant, 
qui va presentar la proposta a 
l'AMERC ara fa poc més d'un 
any. De seguida s'hi van sumar 
la resta d'ajuntaments, molt 
interessats en l'impuls que un 
portal com aquest pot donar al 
comerç local, molt tocat per la 
pandèmia.
 El cost total del projecte és 
d'uns 70.000 euros, dels quals 
20.000 corresponen a una sub-
venció de la Diputació. La resta 
s'ha ponderat entre tots els mu-
nicipis participants, en funció 
del nombre de comerços i del 
nombre d'habitants. Segons 
aquests criteris, el desembor-
sament de PsiP per aquest pro-
jecte a estat de 9.128 euros.
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juntsperpalau

juntsperpalau

juntsperpalausolita jxpsip.cat

juntsperpalau@gmail.com

Ciudadanos planta 
la seva carpa
Dissabte 19 de juny, Ciudada-
nos PsiP va recuperar l'activitat 
al carrer amb la instal·lació de 
la seva Carpa ciudadana a la 
plaça de la Sardana. De 10 a 13 
hores del matí, els regidors An-
drés Martínez i Juan Martínez, 
acompanyats del coordinador, 
Juan Luis Trilla, y del secreta-
ri d'organització de Barcelona 
centre, Sergio Salcedo, van 
atendre dubtes i suggeriments 
dels ciutadans de Palau.

Un clam imprescindible
28-J, DIA DE L'ORGULL LGTBIQ+

COL·LOQUI

Des de principi d'any ja són prop 
de 100 les agressions homòfo-
bes o per raons de gènere que 
s'han denunciat al nostre país. 
Amb la contundència que im-
posa aquesta dada va celebrar 
Palau-solità i Plegamans els 28-
J, el Dia Internacional de l'Orgull 
LGTBIQ+.
 L'acte institucional va tenir 
lloc el mateix dilluns 28, a les 
12.00, a la plaça de la Vila. L'al-
calde, Oriol Lozano, i la regido-
ra d'Igualtat, Feminisme i Políti-
ques LGTBIQ+, Patrícia Freire, 
van prendre la paraula per part 
del consistori. A continuació es 
va llegir un manifest, lectura a 
càrrec del Col·lectiu La Flama, i 
tot plegat va estar acompanyat 
per la música de l'Escola Muni-
cipal de Música, amb el colofó 

final posat per la seva directora, 
Anna Soley, que va interpretar la 
versió catalana del tema Mujer 
contra mujer, de Mecano. En 
l'acte hi van ser presents repre-
sentants de totes les forces po-
lítiques municipals.
 Lozano va assegurar que 
"des de l'Ajuntament seguirem 
treballant, com ho hem fet sem-
pre, de la mà de les entitats i 
societat civil, per avançar i po-
der construir un país divers, que 
garanteixi plenament els drets 
de totes les persones". Patrícia 
Freire va condemnar "l'extrema 
dreta i els discursos d'odi, que 
banalitzen aquestes situacions, 
legitimen pràctiques discrimi-
natòries i són un brou de cultiu 
perquè passin certes coses".
 Els parlaments del 28-J van 

ser el centre d'una reivindica-
ció que ha estat visible durant 
tot el mes de juny. El dia 2 es 
van penjar banderoles a l'avin-
guda Catalunya, que han estat 
exposades fins a final de mes. 
El dia 21 es va procedir a pintar 
tres passos de vianants amb els 
colors de l'arc de Sant Martí, re-
presentatius del col·lectiu LGT-
BIQ+.
 El mateix 28-J a les 18.30 
de la tarda al teatre de la Vila, 
es va representar l'espectacle 
Una llum tímida, a càrrec del 
Col·lectiu La Cicatriz. L'agen-
da d'accions reivindicatives del 
col·lectiu LGTBIQ+ la va tancar 
el taller sobre diversitat sexual i 
de gènere previst a l'Escorxa-
dor a la tarda del divendres 2 
de juliol. 

Dante Fachín i 
Costa conversen 
sobre la
 independència

El Consell Local per la Repúbli-
ca de PsiP va organitzar dilluns 
28 de juny, la presentació del 
llibre Eixamplar l'esquerda, de 
Josep Costa, exvicepresident 
del Parlament de Catalunya. 
L'acte, que va tenir lloc a les 
20.00 a la plaça 1 d'Octubre, va 
comptar també amb la presèn-
cia del periodista i exdiputat del 
Parlament de Catalunya, Alba-
no-Dante Fachin.
 Fachin va exercir de conduc-
tor, llançant preguntes a Costa 
que van servir per presentar els 
arguments essencials del llibre. 
L'exvicepresident del Parlament 
defensa l'opció de forçar els 
errors de l'Estat Espanyol per 
anar evidenciant la seva feble-
sa. Així, el més gran d'aquests 
errors, l'1 d'Octubre, és vist 
per Josep Costa com una 
gran victòria que va fer tronto-
llar el Govern espanyol. Seguir 
en aquesta línia de provocació 
és, per Costa, la manera més 
eficaç de precipitar el procés 
independentista. La millor ma-
nera d'eixamplar la base és 
eixamplar l'esquerda.
 L'acte va durar poc més 
d'una hora, i va comptar amb la 
presència d'unes 70 persones, 
que van omplir totes les cadi-
res disponibles. Després de la 
mitja hora inicial, en què Fachin 
va preguntar i Costa anava res-
ponent, es va obrir un torn de 
preguntes entre el públic.
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ES LLOGA
PER JUBILACIÓ

Local renovat
i totalment adaptat

--
Negoci molt 

arrelat al barri

Interessats truqueu al  
669 830 587

VENUDA
 EN VENDA

Vols que la teva casa sigui la següent? 

Pstge. Camí de Can Riera, local 5
Palau-solità i Plegamans
jumbomar.remax.es / 936 394 509

TRUCA’M

ARRES

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 LʼAMPOLLABAR
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 LʼAMPOLLA

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

SUPERFICIE: 140 m2     TERRAZA: 70 m2

Precio: 239.000 €   --  Tel.- 618 291 640

LoCAl CoN 4 esPACIos  (UNo PRoVIsto De CoCINA-oFFICe), 2 WC , 1 DUCHA Y UN 
lAVAMANos. PUeRtAs De eNtRADA FRoNtAl Y lAteRAl. CRIstAleRA A lA CAlle PRINCIPAl Y otRA A lA 

teRRAZA tRAseRA (DelANte De UN PARQUe).  Dos BoMBAs De FRIo/CAloR

Una revetlla (quasi) com sempre Nit de petards, però 
també de sirenes

FESTA POPULAR INCIDENTS

FOTOS: PEPE PIÑA

La pluja del matí va fer teme 
una revetlla passada per aigua, 
però no va ser així. A les 19.00, 
la flama del Canigó va arribar a 
Can Cortés, i no es va apagar 
fins a altes hores de la matina-
da. Palau-solità i Plegamans, 
com la resta de Catalunya, va 
poder gaudir de nou, tot i amb 
restriccions, de la nit més màgi-
ca de l'any.
 Després del cercavila de la 
flama, amb l'aturada per es-
coltar el missatge a càrrec de 
la Colla de Ball de Gitanes a la 
plaça de Ca l'Estruch, el foc va 
arribar a l'esplanada de la zona 
esportiva al voltant de les 8 del 
vespre. Allà representants de 
les diferents entitats del poble 
van encendre la foguera, con-
venientment encerclada per 

tanques per evitar el lliure accés 
i evitar les aglomeracions al seu 
voltant.
 Amb la foguera cremant va 
ser el torn dels Deixebles del Di-
moni de la Pedra Llarga. Quan 
faltaven pocs minuts per dos 
quarts de 9 de la nit, diables i 
diableses van encerclar el foc 
amb un anell de traques i pe-
tards, fent un correfoc estàtic 
que va donar el tret de sortida 
definitiu a la festa de Sant Joan.
 La celebració de la nit més 
curta de l'any va continuar a les 
case, aquest any amb la possi-
bilitat de reunions familiars més 
amplies i sense restriccions 
a l'hora de tornar cap a casa. 
Va ser una nit quasi com les 
d'abans, tot i que encara amb 
mascaretes i distàncies.

La nota trista de la nit de Sant 
Joan van ser els nombrosos 
incidents causats, la majoria, 
per l'ús inapropiat dels petards. 
Bombers, Policia Local i els 
voluntaris de Protecció Civil es 
van haver d'esforçar de valent 
fins a altes hores de la mati-
nada per fer fronts a diversos 
focs. El més greu va ser el que 
va afectar la fàbrica de paper 
Pere Pons, ubicada al barri de 
La Pineda, al costat de la Riera 
de Caldes.
 El foc es va iniciar en unes 
bales de paper apilades en el 
patí de la fàbrica. Tot i que Po-
licia Local i Protecció Civil van 
acudir ràpidament al lloc, no 
van poder extingir les flames a 
causa de l'alta inflamabilitat del 
material. Va ser necessària la 
intervenció de 10 dotacions de 
bombers, que van estar treba-
llant en el foc fins ben entrat el 

matí del dia de Sant Joan.
 Els bombers també van haver 
d'intervenir en el control del foc 
que va cremar els camps de 
blat de Can Saragossa, just da-
vant del parc de l'Escorxador. 
 La resta d'incidents van ser 
contra el mobiliari urbà i van 
afectar principalment a conte-
nidors i papereres. El mal cos-
tum de tirar petards a l'interior 
d'aquests recipients va provo-
car que alguns d'ells s'incen-
diessin.
 Més enllà del mal ús de la pi-
rotècnia, es van produir també 
actes vandàlics, com el prota-
gonitzat per uns joves que van 
trencar i es van endur el desfi-
bril·lador que hi havia a la plaça 
de la Vila. La Policia Local va 
aconseguir identificar els gam-
berros i aplicar les consegüents 
accions legals per la seva ac-
tuació.

Ball i violoncels per Sant Joan
La revetlla d'aquest any va coin-
cidir amb la represa de l'activitat 
de l'oci nocturn. Gràcies a això, 
i tot i que amb restriccions, es 
va poder tornar a ballar en un 
concert. Va ser en el que va 
oferir l'orquestra Marinada a la 
plaça de Ca l'Estruch, a les 11 
de la nit. La formació mataroni-
na va presentar el seu nou es-
pectacle Ja hi tornem, amb un 
repertori que va des dels clàs-
sics, als moderns, sense oblidar 
la música tradicional del nostre 
país.
 No menys animat va ser l'ac-
tuació del grup Northern Cellos, 

que va protagonitzar el concert 
de l'endemà, dia de Sant Joan. 
En el mateix escenari, però a 
les 8 del vespre, i amb el públic 
assegut a les cadires, aquest 
quartet de violoncel·listes va 
encadenar un repertori de clàs-
sics del pop-rock que interpre-
tats amb aquests instruments 
van assolir una nova dimensió. 
Acompanyats d'un bateria, 
el quatre instrumentistes van 
oferir hora i mitja de concert 
que el públic, que va omplir les 
150 cadires de l'aforament, va 
compensar amb força aplaudi-
ments.
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Divendres, 18 de juny, Palau-solità i Plegamans va retre homenatge al primer equip femeni del Generali HC Palau, que aquest any, amb una temporada impecable, s'ha endut la Copa d'Europa, l'OKLligaF i la Lliga Catlana. Són, d'esquerra a dreta, a dalt: Eliseo Vicente, Quim 
Rocabruna, Àlex Rovira,Aina Florenza, Noemí Gallardo, Paula Ferron, Carla Fontrdeglòria (en el cartell), Laura Vicente, Laura Puigdueta i Ivan Jaquierz; i abaix, Vanessa Garcia, Laia Juan, Gisela Vicente, Júlia Vilarrassa, Mariona Colomer i Berta Busquets.

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

Informa-te’n al 93 864 32 76

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

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

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

Menjar casolà / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

De 17 a 20 hores: 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 - 20 €dilluns tancat

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

Més segadors que mai
FESTA TRADICIONAL

Diumenge, 13 de juny, Pa-
lau-solità i Plegamans va retro-
cedir cent anys. A les 9 del matí, 
als camps de Can Saragossa, 
situats davant de l'Escorxador, 
si van presentar una dotzena de 
pagesos armats amb volants i 
falç per segar tal com es feia 
abans que les màquines en-
vaïssin les tasques del camp.
 Amb permís de la pandèmia 
i respectant les pautes marca-
des per l'organització, els ho-
mes es van posar a fer garbes 
i garberes, ajupits i tallant el 

cereal tal com ho feien els seus 
avantpassats. Des de la vorera 
els contemplaven un centenar 
de persones, entre sorpreses i 
embadalides per la tècnica que 
mostraven alguns i per la resis-
tència que van mostrar tots per 
suportar, ni que fos durant una 
hora, aquella dura tasca.
 La Festa dels Segar, orga-
nitzada pel Patronat de Sant 
Isidre, en col·laboració amb 
l'Ajuntament, va reunir més se-
gadors que la darrera ocasió, 
abans de la pandèmia. També 

va concentrar més públic del 
que va tenir el 2019.
 Un cop acabada la sega, 
es va retre homenatge a la 
memòria de dos palauencs que 
solien participar d'aquesta festa 
i que van traspassar durant la 
pandèmia, Jaume Olivé i Josep 
Parramon.
 Un cop honrada la seva 
memòria, els assistents que 
havien reservat plaça van poder 
gaudir d'un bon vi i una bona 
botifarra sota l'arbreda a tocar 
de l'Escorxador. 

La caminada popular reuneix 250 persones
ESPORT I NATURA

250 palauencs i palauenques 
de totes les edats van partici-
par en la Caminada Popular 
organitzada per la regidoria 
d'Esports de l'Ajuntament, en 
col·laboració amb el Centre 
Excursionista de PsiP, el Club 
Atlètic Palau i Cabres i Vaques. 
L'aforament, limitat a causa de 
la pandèmia, es va esgotar en 
pocs dies, senyal de les ganes 
que té la gent de participar en 
activitats de grup i de recuperar 
la normalitat prè Covid-19.
 Els caminants es van concen-
trar a les 19.00 a l'esplanada de 
la pista coberta. A diferència 
d'altres anys, per motius de se-
guretat, es va decidir fer tot el 
recorregut amb llum de dia. En 
el punt de sortida l'organització 
va agrupar els participants per 

grups bombolla i de màxim 10 
persones, i els va anar donant 
pas amb intervals de 2 minuts 
per evitar aglomeracions.
 El recorregut de la caminada 
va ser de 8,46 quilòmetres, que 

la majoria de participants van 
fer en unes dues hores aproxi-
madament. Aquest any el traçat 
va sortir en direcció a la masia 
de Can Duran. D'allà van enfilar 
els camins de la riera de Sent-

menat en direcció a Can Tarra-
gona, per tornar cap a la font 
de Sant Roc i enfilar l'avinguda 
Navarra, paral·lela a la riera de 
Caldes, fins a tornar al punt de 
partida.  

Patrulles diàries 
per prevenir 
incendis a 
Gallecs

MEDI AMBIENT

El Consorci de Gallecs ha do-
nat per iniciada la campanya de 
prevenció d’incendis d’aquest 
estiu, que s’allargarà, en prin-
cipi, fins al 15 de setembre. 
Enguany, i per segon any con-
secutiu, l’ADF La Serralada 
301 és l’encarregada de fer les 
tasques de prevenció i extinció 
d’incendis a les 740 hectàrees 
de l’espai rural de Gallecs. 
 A primers de juny, l’ADF va 
iniciar els serveis ordinaris de 
la campanya, que consisteixen 
en patrullatges de dotze hores 
–des de les 10 del matí fins a 
les 10 de la nit– els set dies de 
la setmana, amb una o dues 
unitats de vehicles 4x4, que 
compten amb equips d’extinció 
d’incendis. Tot i que la campan-
ya es preveu que es tanqui ofi-
cialment el 15 de setembre, des 
de l’ADF no descarten que es 
pugui allargar.

Tancada l'àrea d'emergència 
del carrer Nou de Can Riera

SERVEIS MUNICIPALS

L’1 de juliol es van retiraran els 
contenidors per als residus or-
gànics i el rebuig de l’àrea de 
d’emergència del carrer Nou 
de Can Riera de Palau-solità i 
Plegamans. El motiu principal 
de la seva retirada és la utilitza-
ció incorrecta d’aquesta àrea, 
sobretot perquè s’hi ha llençat 
tot tipus de residus. D’aquesta 
manera es pretén millorar l’ín-
dex de recollida selectiva, re-
duir costos i millorar la imatge 

d’aquests espais de la vila.
  L’Ajuntament demana utilit-
zar el servei de recollida porta 
a porta, i trucar al 93 864 37 89 
per la recollida de voluminosos 
i restes vegetals -o portar-ho a 
la deixalleria-. Els contenidors 
de selectiva (paper, vidre i enva-
sos) estaran al carrer Camí de 
la Serra de Ponent. Incomplir 
l’ordenança sobre la gestió dels 
residus pot comportar sancions 
de fins a 300 €.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños

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

LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Tema 'FRUITES I VERDURES'

Arts&Foto és un grup d’aficionats a la fotogra-
fia que es reuniex cada dimarts, de 20 a 22 ho-
res, al primer pis de la Sala Polivalent, en Camí 
Reial,142 a Palau-solità i Plegamans. Si voleu 
més informació sobre les activitats que fem i 
com integrar-vos envieu-nos un correu electrò-
nic a artsifoto@gmail.com.

2a classificada / Pau Ortega

3r classificats / Jonathan Baño

Per a veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·labora:

Aquest mes el tema de la Lliga A&F, va ser 
FRUITES I VERDURES. S'acosta l'estiu, època 
de llum i color i temporada alta de la fruita i 
la verdura. Demanavem fotografies de fruita 
i verdura, amb la condició que hi hagi només 
un color dominant. Creacions originals, 
jugant amb color, formes i composicions.

1a classificat / Isi JuradoĹ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

La memòria del Rock català
LA FRESQUETA

La Fresqueta, el cicle d'espec-
tacles a l'aire lliure de l'Ajunta-
ment, va servir el plat fort de 
juny la nit del dissabte 12. La 
plaça de Ca l'Estruch es va om-
plir d'amants del rock català per 
assistir al concert d'homenatge  
Cat Rock, la banda tribut que 
va voler reviure a Palau-solità i 
Plegamans l'esperit de la Nit del 
Sant Jordi de 1991.
 El 14 de juny d'aquell any, 
Sau, Sopa de Cabra, Sangtraït 
i Els Pets, les quatre bandes 
més potents que aleshores re-
presentaven tota la força de 
l'emergent rock català,  es van 
unir sobre un mateix escenari 
i van protagonitzar una nit de 
música memorable. Amb l'ex-
cusa del 30 aniversari d'aquell 
esdeveniment, els Cat Rock 
van presentar al nostre poble el 
nou format del seu espectacle 
Tribut a la nit del Palau Sant Jor-
di". 
 A la plaça de la Porxada van 
sonar les cançons més em-
blemàtiques d'aquella nit, des 

del Tarragona m'esborrona, 
dels Pets, fins al Boig de la ciu-
tat, de Sopa de Cabra, passant 
per El senyor de les pedres, de 
Sangtraït, o el Boig per tu, de 
Sau. A diferència de la nit ori-
ginal, que es va allargar fins a 
les 3 de la matinada, el concert 
de Cat Rock va començar a les 
10 de la nit i va durar uns 90 
minuts. L'aforament de la plaça 
va ser controlat i amb el públic 

assegut, tot i que en alguns 
moments va ser inevitable per 
molts aixecar el cul de la cadira 
i moure l'esquelet.
 Com a complement de l'es-
pectacle musical, l'artista Núria 
Riba va anar pintant un quadre 
en directe. Ubicada dalt de l'es-
cenari, darrere la banda, la pin-
tora va il·lustrar la nit amb una 
tela que finalment va donar a 
l'Ajuntament de PsiP. 

El piano de 
Maria Canals 
torna a sonar

Després d'un any sense sonar a 
causa del coronavirus, el piano 
del Concurs Internacional Maria 
Canals, que cada any s'instal·la 
a la plaça de la Vila, va tornar a 
sonar. Divendres 4 de juny, des 
de les 9 del matí fins a les 8 del 
vespre, van passar pel centre 
infants i aficionats a la música 
per gaudir, tocant o escoltant, 
aquest elegant instrument. Les 
tres primeres hores es van de-
dicar a les escoles del poble. 
Després, de 12.30 a 16 hores, 
es va donar accés lliure als ciu-
tadans que volguessin tocar. I 
per acabar, van ser els alumnes 
i professors de l'Escola Munici-
pal de Música els encarregats 
de dinamitzar l'espai.
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Doble concert de 
luxe per celebrar el 
41è aplec de PsiP

SARDANES

La Covid-19 encara va impedir 
que es fessin rotllanes, però 
l'Agrupació Sardanista de Palau 
no va voler renunciar de nou a la 
celebració del seu 41è aplec, i 
per això va programar un cartell 
de luxe per compensar. L'anun-
ci del doble concert dels cobles 
la Marinada i la Sant Jordi-Ciu-
tat de Barcelona, va fer que 
l'aforament limitat de 135 per-
sones s'esgotés en pocs dies. 
La plaça de la Vila es va omplir 
de sardanistes atípicament as-
seguts a les cadires, però amb 
les puntes dels peus marcant i 
comptant sense parar.
 El dia escollit va ser el diu-
menge 13 de juny. Imma Pujol, 
de la Confederació Sardanista 
de Catalunya, va ser l'encarre-
gada d'anar introduint i presen-
tant el repertori seleccionat per 
les responsables de l'agrupació 
palauenca d'entre les peces 
proposades per les cobles. Va 
obrir la trobada la Marinada, a 
les 17.30 de la tarda. Els bada-
lonins van ser els encarregats 
de tocar la sardana de l'Aplec 
de Palau-solità i Plegamans, 
que tradicionalment és inter-

pretada conjuntament per les 
dues cobles convidades, cosa 
que no es va poder fer a causa 
de les restriccions sanitàries. La 
Marinada va entonar també, en-
tre d'altres, Vells amics, Per tu 
Rita o Sota el Mas Ventós.
 Hora i mitja més tard li va to-
car el torn a la Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona.  Els de Barcelona 
van obrir el repertori amb Per 
tu ploro i Llevantina, sempre 
precedits de les acurades ex-
plicacions d'Imma Pujol. Per tu 
Montse, Maria de les trenes i És 
la Moreneta van ser altres sar-
danes destacades interpreta-
des per la Sant Jordi, a més de 
l'estrena que va protagonitzar la 
sorpresa de la tarda (vegeu in-
formació adjunta).
 En total van ser tres hores 
d'audició que va fer gaudir força 
tot el públic assistent. L'Agrupa-
ció Sardanista de PsiP va voler 
així recuperar l'esperit del seu 
aplec i donar una oportunitat als 
sardanistes de retrobar-se amb 
companys i companyes d'altres 
pobles que durant la pandèmia  
no han pogut gaudir de la seva 
afició a la dansa.

Noves audicions a l'estiuLa sardana de regal
Durant el mes de juliol l'Agru-
pació Sardanista de PsiP té 
programades noves audicions. 
El dimarts 6 de juliol, la cobla 
Principal de Llobregat es des-
plegarà sobre l'escenari de la 
plaça del Lledoner per fer el pri-
mer concert estiuenc de sarda-
nes a Palau. Serà a partir de les 
21.00 hores, i, tot i ser gratuït, 
caldrà reservar entrada a través 
de http://palauplegamans.koo-
bin.cat. Aquest primer concert 
es feia tradicionalment a la ma-
sia de Can Falguera, però per 
temes d'aforament s'ha optat 

per canviar d'escenari. En cas 
de mantenir-se les actuals res-
triccions per part del Procicat, 
l'aforament en aquest espai 
serà de 160 persones.
 El segon concert d'estiu 
programat per l'agrupació pa-
lauenca serà el dimarts 20 de 
juliol, a la plaça de Ca l'Estruch. 
Allà serà la cobla Principal de la 
Bisbal l'encarregada de fer pun-
tejar els sardanistes palauencs, 
que de moment seguiran sense 
poder fer rotllanes. Les entra-
des, 200, s'hauran de reservar 
també en la mateixa web.

L'anècdota de la tarda va 
ser l'estrena d'una sardana 
dedicada a una de les perso-
nes del públic. Joan Druguet, 
contrabaix de la Sant Jordi, 
n'era el compositor, i va ser 
l'encarregat de desvelar que 
el tema havia estat encarregat 
per la companya d'un dels as-
sistents a l'aplec, que no en 
sabia res. El fill de Can Rosset 
(títol amb què es va batejar 
la sardana) es va endur una 
emotiva sorpresa i l'aplaudi-
ment i el caliu de tots els sar-
danistes aplegats a la plaça.
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Torna Moguda Escènica

Impulsa

Amb el suport de

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA

L’1 de juliol arrenca Moguda Es-
cènica, el festival d’Arts de San-
ta Perpètua, amb el concert de 
Ketekalles. Els dijous de Central 
Musical també portaran en di-
recte Rambalaya (8 de juliol) i 
Dani Nel·lo y los saxofonistas 
salvajes (15 de juliol). Els diven-
dres serà el torn del cinema a 
la fresca amb dues propostes 
en català per a tots els públics: 
Volant junts (9 de juliol) i L’últim 
estiu a Escòcia (16 de juliol). I, 

el 2 de juliol, s’ha programat 
Arts al carrer amb Absurd de 
la Cia Circ Vermut i Filibusters 
de la Cia Mortelo&Manzini. Per 
adaptar-se a les mesures de la 
Covid-19, totes les propostes 
seran al pati de l’Escola Bernat 
de Mogoda i caldrà reservar les 
entrades gratuïtes al web mo-
gudaescenica.cat. La reserva 
de localitats esta activa des del 
28 de juny. L’ús de mascareta 
serà sempre obligatori.

Torna el Fresc Festival 
amb un homenatge als 
professionals essencials

CICLE CULTURAL A SABADELL

Sabadell recupera aquest any el 
seu Festival d’Estiu. Després de 
la suspensió de l’edició de l’any 
passat a causa del covid-19, 
el Fresc Festival torna aquest 
any amb 18 espectacles dels 
àmbits de la música, el teatre i 
la paraula que actuaran a l’Am-
fiteatre de la Fundació 1859 
Caixa Sabadell, entre el 27 de 
juny i el 17 de juliol.
 El Festival d’Estiu de Sabadell 
serà una de les primeres grans 
cites culturals que es recupera a 
la ciutat i la comarca arran de la 
millora de la situació pandèmi-
ca, motiu pel qual l’edició 2021 
s’ha plantejat com un espai de 
retrobada entre els espectadors 
i els artistes. En aquest con-
text, el Fresc s'ha obert, el 27 
de juny, amb un homenatge als 
professionals essencials durant 
la pandèmia, que van poder as-
sistir gratuïtament a la inaugu-
ració oficial, protagonitzada per 
l’actor Peyu i el seu espectacle 
“El gallardo espanyol”.
 Les persones pertanyents a 
algun d’aquests col·lectius van 

haver de sol·licitar la seva invi-
tació doble omplint el formulari 
que hi havia a la web del Fresc 
Festival. Com que la demanda 
d’entradesva superar l’afora-
ment disponible de l’Amfiteatre, 
els assistents es van escollir mi-
tjançant un sorteig.

18 espectacles a la programació
En total la programació comp-
ta amb 18 espectacles: sis de 
teatre, nou de música i tres 
de paraula. Pel que respecta 
al teatre, en Peyu va realitzar 
una altra sessió de “El gallardo 
español” oberta a tot el públic 
el 28 de juny. També hi haurà 
representació d’Accions de re-
sistència de Susana Barranco, 
Amar d’Alberto San Juan i El 
Muntaplats de la companyia El 
Galliner, entre d’altres. El saba-
dellenc Jaume Garcia es trans-
formarà en Van Gogh el 8 de 
juliol.
 Com a espectacles musi-
cals, trobarem les actuacions 
de Beth, Roger Mas, La Vella 
Dixieland, The Hanfris Quartet,  
La Barcelona Gipsy Balkan Or-
chestra, la Cobla Mediterrània, 
Cris Juanico, Gemma Humet 
i Joan Vázquez. I pel que res-
pecta als espectacles de parau-

la, aquests seran: Vull les olives, 
de Dolo Beltran i Ana Carner, 
La força incendiària de les pa-
raules, de David Fernández i 
la sabadellenca Lu Rois i Cafè 
d’Alger, de Yacine Belahcéne i 
Marta Millà.
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Un Escaldarium fet a 
mida de la pandèmia

Nova estació de 
recàrrega elèctrica

17 pujades al Farell

CALDES DE MONTBUI POLINYÀ

SENTMENAT

La pandèmia impedirà, per se-
gon any consecutiu, que el se-
gon dissabte de juliol la plaça 
de la Font del Lleó de Caldes de 
Montbui s’ompli de gent, foc, 
aigua i música. L’Escaldàrium 
pròpiament dit no es farà però 
les entitats locals implicades 
s’han proposat que la població 
respiri ambient d’Escaldàrium. 
Per això, s’ha preparat un ex-
tens programa d’activitats per a 
tots els públics durant els dies 
previs i que culminarà el 10 de 
juliol a les 10 de la nit amb l’acte 
central: el Concertàrium, un es-
pectacle escènic amb la música 
de la festa acompanyada d’ele-

ments teatrals i que tindrà lloc a 
l’aparcament de les Cremades. 
A aquest acte hi podran assistir 
unes 800 persones amb reser-
va prèvia.
 El Concertàrium seguirà l’es-
tructura de l’Escaldàrium de 
Cambra, espectacle que es fa 
cada any uns dies abans de la 
festa principal, en el qual s’in-
terpreten versions acústiques 
de les 10 danses, intercalades 
amb la llegenda de l’Escal-
dàrium explicada per un na-
rrador. No s’han volgut donar 
gaires detalls d’aquestes inter-
vencions per preservar la sor-
presa.

L'Ajuntament de Polinyà ha ins-
tal·lat un nou carregador per 
a vehicles elèctrics al carrer 
de l'Onze de Setembre, just al 
costat de les dependències de 
la policia local. L'aparell de re-
càrrega semi ràpida disposa de 
dues preses elèctriques i té una 
potència que permet carregar 
un vehicle a 22 kw o connec-
tar-ne dos simultàniament a 11 
kw cadascun.
 Les persones usuàries de ve-
hicles elèctrics en podran fer 
ús d'una d'elles gratuïtament. 
El cost total de l'actuació de 
ha estat de 18.541,59 euros, 
una inversió per a la qual l'Ajun-

tament ha comptat amb una 
subvenció de 7.141,55 euros 
otorgada per l'Institut Català 
d'Energia amb el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER). Aquest és el segon 
equipament de servei gratuït 
de càrrega de vehicles elèctrics 
que es col·loca a Polinyà. L'altre 
estació d'aquest tipus es troba 
a l'avinguda de Sentmenat.
 Les dues places que ocupa la 
nova estació de recàrrega estan 
pintades de color verd i senya-
litzades degudament. Una de 
les dues places, però, roman-
drà reservada per als vehicles 
elèctrics municipals.

El sentmenatenc Jaume Cunill, 
més conegut com a Makako 
dins del món del ciclisme, ha 
establert un rècord en el món 
de la bici. El repte consistia en 
pujar i baixar el Farell el màxim 
de vegades possibles en 24 ho-
res. El cap de setmana del 19 
i 20 de juny ho va fer 17 oca-
sions. El repte era pujar i baixar 
la muntanya d'El Farell amb bi-
cicleta de carretera el màxim de 
vegades en un dia. Per poder 
establir el récord havia de ser 
autosuficient i amb els descan-

sos que ell mateix decidís sobre 
la marxa.
 Tot i que la circulació noc-
turna va complicar molt més el 
repte, ja que la manca de visi-
bilitat i la fauna de la muntanya 
afegien tensió i desgast físic, el 
sentmenatenc va aconseguir 
17 ascensions a la muntanya.
 En acabar, ja fora del repte, 
va decidir fer tres ascensions 
més per tal d'aconseguir el que 
s'anomena un Everesting, es 
a dir, un recorregut amb 8.845 
metres de desnivell.
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Protegeix la teva 
casa o negoci

Condicions exclusives només contactant a través de

www.linformatiu.cat/securitas
o trucant al 629 26 26 82

Aprofi ta els avantatges que t’ofereix

la revista de  referència de
Palau-solità i Plegamans

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Estalviat
 fi ns al 100% 

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

L'HC Palau culmina una 
temporada de luxe

HOQUEI PATINS

Es va escapar la Copa de la 
Reina, només per un partit. Les 
noies del Generali HC Palau 
es van plantar a la final de La 
Corunya després de derrotar 
al CHP Bigues i Riells (8-2) i al 
Cerdanyola CH (4-3). A la final 
les esperaven les rivals més 
dures, les úniques que durant 
tot l'any han qüestionat l'hege-
monia de les palauenques, les 
noies del CP Manlleu. I aquest 
cop el marcador va acabar amb 
derrota de les groc i negres.
 Aquesta derrota no amarga el 
que ha estat una temporada de 
luxe, amb tres títols aconseguits 
de la manera més contundent 
possible. Les noies que entrena 
Ivo Jaquierz s'han proclamat, 
per aquest ordre, campiones de 
la Lliga Catalana, campiones de 
l'OKLligaF i campiones d'Euro-
pa. I tot sense perdre ni un sol 
partit.
 Per això calia festejar-ho com 
Déu mana. Divendres, 18 es va 
celebrar la rua de les campio-
nes. Amb totes les limitacions 
i les mesures que imposava la 
pandèmia, les jugadores del 
Generali HC Palau, van ser re-
budes a la plaça de la Vila amb 
un passadís de foc pels Deixe-
bles dels Dimonis de la Pedra 
Llarga. Allà les esperava un ca-
mió amb plataforma per iniciar 
la rua de les tres copes. Un cop 
fetes les felicitacions per part de 
l'alcalde i els regidors presents 
a la plaça, van pujar al camió i 
van començar a circular en di-
recció a la pista coberta.
 Ja a l'escenari de la zona 
esportiva van arribar els parla-
ments i els agraïments. Espe-
cialment emotius van ser les 
intervencions de Paula Ferron i 
Júlia Vilarrassa, les dues juga-
dores que la temporada vinent 
no competiran amb el Generali 
HC Palau.

El planter 
també guanya
És evident que l'exemple del 
primer equip s'encomana, i 
que el planter de l'HC Palau 
va camí de garantir més èxits 
del club durant els anys vi-
nents. Així ho demostren els 
títols aconseguits pels equips 
inferiors.
 Destaquen el títol de Lliga 
Nacional Catalana aconse-
guit pel segon equip femení. 
Les palauenques es van en-
dur el títol el 20 de juny, des-
prés d'imposar-se en la final 
a tres partits al CP Voltregà.
 Una setmana abans, el 13 
de juny, l'equip femení Sub 
17 es va proclamar també 
campió de Catalunya. I dues 
setmanes després, el 28, 
aquestes mateixes jugado-
res es va quedar a les portes 
de proclamar-se campiones 
d'Espanya, però van perdre 
la final contra el CH Mataró 
(6-3).



38 39ESPORTS ESPORTS Juliol 2021Juliol 2021

Repte assolit. L'Ester, l'Olga, la 
Natàlia i la Lídia van trigar 9 ho-
res a fer els 30 quilòmetres de 
l'Oncoswim, la prova de nata-
ció en mar obert de la Funda-
ció Oncolliga que recapta fons 
per la investigació del càncer 
de pit. Les quatre amigues van 
saltar a l'aigua a les 7 del matí 
del dissabte 12 de juny, a l'Es-
tartit. Tenien per davant un llarg 
recorregut que les faria passar 
per les illes Medes, les illes For-
migues i finalment a Calella de 
Palafrugell.
 La sortida la van fer les 4 jun-
tes, però poc després es van 
iniciar els relleus. Les Siren's 
Team, com elles mateixes es 
van batejar, van establir relleus 
de forma que en tot moment hi 
hagués dues nedadores a l'ai-
gua. Cada 45 minuts feien una 
parada tècnica per menjar i hi-

dratar-se.
 Les palauenques Ester Calle-
ja i Olga Fernánde, i la calderi-
na Natàlia Pocull, van decidir 
començar la cursa equipades 
amb neoprè. La Lídia Serra, 
de Sant Quirze de Besora, va 
arrancar directament en ban-

yador. Cap a la meitat del reco-
rregut, la bona temperatura de 
l'aigua i el fantàstic sol que va 
lluir durant tota la cursa van ani-
mar a les altres tres a prescindir 
de la protecció de goma.
 Tres minuts després de les 
4 de la tarda, i de nou amb tot 

l'equip a l'aigua, les noies del 
Siren's Team entraven a la platja 
de Calella. No hi havia podis ni 
medalles, perquè l'objectiu de la 
travessa no són ni les marques 
ni els trofeus. Els 27 equips que 
van participar en l'Oncoswim 
d'enguany tenien ja la feina feta 
abans de llençar-se a l'aigua. 
Per poder participar en la prova 
era necessari fer una donació 
de, mínim, 500 euros per equip. 
La recaptació, però, va ser molt 
superior al mínim. En total es 
van reunir 39.500 euros, que es 
dedicaran a la investigació del 
càncer de mama triple negatiu. 
Les Siren's Team van aconse-
guir recaptar, entre amics i ven-
da de merchandising, ni més 
ni menys que 1.470 euros. Així 
doncs, tal com dèiem al princi-
pi, repte assolit. Enhorabona, 
sirenes.

Les sirenes superen el repte de l'Oncoswim
NATACIÓ SOLIDÀRIA

Optimisme a l'ACB 
Palau un cop acabada 
la tempora

BÀSQUET

El CA Palau, present en tres 
curses el juny

Jazmin Arjona lluita a 
l'europeu absolut de sambo

ATLETISME MMA

El Club Atlètic Palau segueix a 
poc a poc recuperant el ritme de 
competició que tenia abans de 
la pandèmia. A més de les sor-
tides setmanals d'entrenament, 
el club ha comptat aquest mes 
de juny amb tres participacions 
en proves federades. La prime-
ra va ser la 35 Mitja Marató de 
Granollers, que es va córrer el 
dissabte 5 de juny. Allà hi va 
anar el corredor del CA Palau 
del Club Atlètic Palau Adolfo 
Bahamonde, Fito. Malgrat sortir 
d'una lesió, el representant pa-
lauenc va aconseguir acabar la 
prova.
 El diumenge, 13 de juny, es 

va celebrar la 8ª Trail Roca del 
Vallès, amb un recorregut de 
18 quilòmetres i 730 metres 
de desnivell. Aquí hi van par-
ticipar Albert Callejero i Pedro 
Arcos (foto), fent tots molt bons 
temps, al voltant dels 90 mi-
nuts.
 La tercera participació oficial 
del CA Palau al juny va anar a 
càrrec d'Antonio Moreno, es-
pecialista en distàncies curtes. 
Moreno va participar en la 8ª 
edició del 5K del Masnou, el 
diumenge 20. Un cursa d'asfalt 
pel front marítim d'aquell muni-
cipi. Moreno va aconseguir fer 
un temps de 21 minuts.

La lluitadora palauenca Jazmin 
Arjona Hammersley, del Club 
Sambo Vallès, va formar part 
de la selecció espanyola que 
va participar en el Campionat 
de Europa Absolut de Sambo. 
La competició, organitzada per 
la Federació Internacional de 
Sambo,  es va disputar a Li-
massol, Xipre, entre el 26 i el 29 
de maig.
 Arjona va competir en la ca-
tegoria de 59 Kg. La palauenca 
no va superar la primera ronda, 
però va fer una bona actuació. 
La seva primera lluita va ser 
contra la representant d'Ale-
manya. Va ser una disputa molt 

igualada, que es va resoldre 
pocs segons abans d'arribar al 
temps reglamentari. Quan sem-
blava que l'empat a zero no es 
podria desfer, Jazmin va acon-
seguir enderrocar la rival i con-
trolar-la a terra, imposant-se 
així en la seva primera lluita del 
campionat.
 La segona rival va ser la llui-
tadora de Romania que va em-
prar una tàctica molt diferent. 
La romanesa va buscar ràpida-
ment la lluita a terra i amb una 
bona finalització de turmell va 
tombar a Arjona, emportant-se 
el combat. La palauenca no va 
tenir opcions de repesca. 

Un cop acabada aquesta atípi-
ca temporada, els responsables 
de l'ACB Palau han mostrat la 
seva satisfacció pels resultats 
generals obtinguts. Raúl López, 
director general del club, està 
content amb la competitivitat 
general mostrada per tots els 
equips.
 El sub 21 Ontour-ACB Palau 
ha acabat en la part alta de la 
taula, tot i tenir uns quants par-
tits de menys per culpa de la 
pandèmia. Aquest equip tindrà 
nou entrenador la temporada 
vinent, i es mirarà de reforçar-lo 
per tal d'afrontar el pas a la ca-
tegoria sub 25.
 El junior masculí, per la seva 

banda, ha passat una tempo-
rada de transició, ja que tenia 
moltes incorporacions noves i 
calia trobar l'equilibri, cosa que 
segons López, s'ha aconseguit. 
 El cadet femení ha patit la 
inexperiència, al ser el primer 
any que competien en aques-
ta categoria. Però des del club 
confien que després d'aquesta 
temporada d'adaptació l'equip 
faci un gran salt endavant.
 El cadet masculí ha estat el 
més castigat per la pandèmia, 
ja que a causa de les quaran-
tenes marcades per les infec-
cions només ha pogut disputar 
la meitat dels partits de la seva 
lliga. Però la lectura optimista 

vers aquest grup és el fet que 
tots els partits que ha pogut ju-
gar els ha comptat per victòries, 
cosa que permet fer-se una 
idea del bon paper que pot fer 
aquest l'ACB Palau en aquesta 
categoria l'any vinent. 
 Amb les competicions liqui-

dades, el club treballa ja en la 
planificació de la temporada vi-
nent. "També estem preparant", 
desvela el director general, "el 
tradicional torneig de 3x3 de 
Festa Major, que si la pandèmia 
ens ho permet, està previst que 
se celebri".

Un palauenc s'endú la 
primera lliga del Vallès

DISC GOLF

Clàudia Bernabé.- Del 25 
d’abril al 30 de maig es va 
disputar la primera lliga de 
disc golf del Vallès al camp de 
l’Hostal del Fum. Aquesta lliga 
va constar de 6 enfrontaments 
on puntuaven els 3 millors de 
cada jornada. Van participar 28 
jugadors de totes les franges 
d’edat.
 En la primera jornada la Mari-
na Román, del club de Sabade-
ll, va fer +3 en el total del camp i 
el Pau Segalés, de l’equip local, 
va fer un -6, començant a lide-
rar la classificació.
 En la segona jornada, el juga-
dor sabadellenc Daniel Aguilar, 
va fer un total de -11 sota par 
del camp, que és de 55; clas-
sificant-se així en primer lloc. El 
Merlin Sales, jugador de Flying 
Squirrels, va acabar amb -8.
 A partir de la tercera jornada, 
es va començar a jugar a les 

8:30 del matí, per així respec-
tar els passejants del parc. En 
aquesta jornada els sabade-
llencs Xavi i Dani Aguilars, van 
empatar en la classificació final, 
amb un total de -6. El Merlin es 
va situar tercer amb un -5.
 En el quart partit, els jugadors 
locals van assegurar-se les pri-
meres places de la classificació. 
El Merlin, el Gerard i el Pau van 
fer uns resultats sota el par del 
camp: -8, -4 i -2. 
 A la cinquena jornada Xavi 
Aguilar va fer un total de -6, em-
patat amb el campió d’Espanya 
de disc golf, Marc López. El ter-
cer classificat va ser el jugador 
local Gerard Cabes amb un to-
tal de -3.
 El dia 30 de maig es va jugar 
l’última jornada, on segons els 
resultats de la classificació ge-
nerals i els grups fets segons 
aquesta, s'atorgaven els pre-

mis. Aquests van ser possibles 
gràcies a l’espònsor CRK Disc 
Golf.
El primer lloc se’l va endur el 
Merlin, seguit pels germans 
Aguilar en segona i tercera 
posició. Com que les últimes 
jornades es jugaven per cate-
gories, la família Cipriano va 

tenir l’oportunitat d’endur-se 
dos premis a casa. El Kykhe i el 
Dani van ser guanyadors de la 
categoria màster i de la juvenil 
respectivament.
 Al desembre es disputarà un 
altre torneig oficial al parc, for-
mant part de la Copa d’Espan-
ya i sent l’última seu. 
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pASSA A LA pÀgiNA SegÜeNT

iVAN LÓpeZ COLLADOS

Al nostre municipi, com a 
molts altres, són molts els jo-
ves que treballen per construir 
una societat millor i allunyar-se 
d’aquest prejudici, d’aquesta 
etiqueta. Un exemple són els 
monitors i monitores de l’Es-
plai El Botó que ofereixen un 
espai de lleure basat en valors 
com el respecte, l’autonomia i 
el pensament crític, entre d’al-
tres. Aquests són espais que 
juguen un paper important en 
l’educació dels infants en el seu 
temps de lleure i on la màgia rau 
en com les monitores transme-
ten els seus valors a les noves 
generacions. Els dissabtes són 
els dies on els infants de 4 a 
17 anys es troben, socialitzen, 
gaudeixen i aprenen els uns 
dels altres. Aquest ha estat un 
curs atípic, també per El Botó, 
ja que ha pogut obrir les portes 
en molt poques ocasions. 
 Darrere d’aquest esplai hi ha 
joves compromeses amb la so-
cietat i amb uns valors determi-
nats que s’allunyen bastant del 
que vol imposar aquest corrent 
de pensament. La Paula Dua-
so (tresorera), l’Eva Agramunt 
(presidenta) i la Paula Royo (se-
cretària) són unes de les joves 
monitores que hi participen en 
l’esplai del poble. Es fan visibles 
cada dissabte, però la feina que 
realitzen preparant les activitats 
durant la setmana no la coneix 
ningú. Combinen la seva tasca i 
passió per El Botó amb els seus 
estudis, els seus problemes, 
per tant, amb les seves vides. 
Futures integradores socials, fí-
siques i animadores 3D s’enca-
rreguen, conjuntament amb un 
equip més ampli de monitors i 
monitores, de dinamitzar el lleu-
re dels infants del municipi. En 
definitiva, participen en la crea-
ció d’una bombolla, “una sego-
na casa pels infants on el res-
pecte, l’empatia, el feminisme, 
l’ecologisme i la inclusió són 
els pilars fonamentals”. Elles 
formen part de la joventut dels 
valors, aquella que defineixen 
com “pacient i lluitadora” i que 
“ha estat criminalitzada, injusta-
ment, durant aquesta època de 

pandèmia”.
 La Paula Duaso fa sis anys 
que participa en aquest esplai, 
d’ençà que uns amics la van 
engrescar, i entén a la perfecció 
quin és l’objectiu principal d’El 
Botó. “Entenem l’esplai com 
una eina de transformació social 
perquè l’impacte que té aquest 
en les infants no el té cap altre 
tipus d’educació. L’educació 
en valors està infravalorada i en 
aquest esplai els infants són el 
centre, i les seves necessitats, 
la nostra prioritat”. 
 Aquest espai basat en els 
valors ha estat en perill durant 
l’últim any. L’arribada de la Co-
vid-19 va apagar, pràcticament 
del tot, l’essència de l’esplai 

durant 280 dies. El període 
del confinament és “millor obli-
dar-lo”, lamenten les monitores, 
ja que “no s’ha aconseguit res”. 
 Les restriccions sanitàries 
imposades han provocat que 
obrissin les portes durant 
aquest curs en només set oca-
sions. Aquesta situació va fer 
que durant el mes de març El 
Botó reivindiqués que el lleure 
sempre és segur sempre que 
els esplais són necessaris per a 
totes. “Hi ha coses que creiem 
que no s’han fet correctament. 
Ha estat un error reprendre el 

La pandèmia i les seves restriccions han fet 
augmentar un pensament ja existent a la 
nostra societat: un dels sectors més irrespon-
sable és el de les noves generacions. L’arriba-
da de la Covid-19 i els titulars dels mitjans de 
comunicació han fet avivar aquest tòpic. Mo-
nitors de l'esplai El Botó fan balanç d'aquest 
curs atípic i de pas desmunten aquests falsos 
prejudicis sobre els joves.

La joventut
dels valors

L'esplai és una 
eina de 
transformació 
social amb un 
impacte com 
cap altra

El jovent ha estat 
criminalitzat 
injustament 
durant aquesta 
època de 
pandèmia
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lleure tan tard. L’esplai és una 
de les poques possibilitats que 
tenen els infants per fer un tre-
ball emocional”, asseguren. 
Han confiat en el fet que, tard 
o d’hora, els tornarien el que els 
pertoca i acabarien amb la in-
justícia que era considerar que 
el lleure no era necessari i im-
prescindible.
 Han estat temps durs per 
a tothom i l’esplai no ha estat 
menys. Molt poques vegades 
s’ha patit per la seva existèn-
cia, però durant el darrer any 
el tancament ha estat molt a 
prop. “L’esplai quasi s’ha esbo-
rrat del mapa” explica la Paula 
Royo. La incertesa davant les 

mesures imposades i les atura-
des provocades per aquestes 
últimes, entre d’altres, han estat 
a punt d’acabar amb l’Esplai El 
Botó. La falta de motivació de 
l’equip de monitors i monitores 
ha estat un dels principals pro-
blemes. “La temporada d’ara 
sí, ara no, d’intentar agafar el 
timó en aquesta situació i na-
dar a contracorrent ens ha des-
gastat”, explica Duaso. També 
tenen altres obligacions i pro-
blemes personals que deixen a 
banda cada dissabte. I és que 
l’esplai, a part de subsistir  amb 
les subvencions de l’Ajunta-
ment, de l’Esplac i de les quo-
tes familiars, també ho fa, com 
assegura la seva presidenta, 
“gràcies a un equip de monito-
res motivades i compromeses”. 
 Tot i aquests inconvenients 
que han anat sorgint durant 
aquest darrer any s’ha pogut 
tornar a la normalitat progressi-
vament. No obstant això, el fu-
tur de l’esplai és incert, sobretot 
focalitzant en l’equip de moni-
tors. El creixement d’El Botó és 
significatiu, ja que actualment 

compta amb 100 infants. La 
Paula Duaso no sap si això és 
el millor per a l’esplai “tal com 
el coneixem”. Sigui com sigui, 
la continuïtat d’aquests tipus 
d’espais són necessaris. “Pot-
ser no estem parlant d’una con-
tinuïtat estricta, inevitablement 
tot evoluciona”. Sempre tenen 
objectius i reptes al davant i la 
Paula Royo considera que un 
d’ells és arribar a infants del 
municipi amb risc d’exclusió 
social. Duaso, matisant el que 
comenta la seva companya, 
creu que el que s’ha d’assolir és 
tenir dins l’esplai una diversitat 
real entre els infants. 
 El Botó és un espai viu i se-
gur que, durant els més de deu 
anys d’existència, ha anat evo-

lucionant i adaptant-se al con-
text del moment. La presidenta 
de l’entitat assegura que “cada 
vegada que es canvien els mo-
nitors i monitores, l’esplai tam-
bé es transforma. Així mateix, 
l’ideari en el qual es basa l’esp-
lai es va revisant i, si s’escau, es 
modifica curs rere curs”.
 El lleure és segur i necessari, 
tant pels infants com pels mo-
nitors i monitores dels esplais. 
El Botó és un espai de transfor-
mació social, per la Paula Royo 
és, a més, empatia, respecte i 
llibertat; per l'Eva és un lloc "per 
trobar-se segur sent un mateix" 
i per la Paula Duaso El Botó és 
imprescindible i màgic i et torna 
allò que un li dóna.
 El tancament d’aquests es-
pais durant aquest darrer any 
a fet que els infants perdin un 
espai de socialització i aprenen-
tatge.  Queda demostrat que 
són molts els joves responsa-
bles i amb valors que fan millor, 
cada dia i a poc a poc, la nostra 
societat. Com diria el poeta ni-
caragüenc Rubén Darío, "juven-
tud, divino tesoro".

Durant el darrer 
any el tancament 
definitiu d'El 
Botó ha estat 
molt a prop

L'ideari del 
centre es revisa 
periòdicament 
i si convé es va 
canviant

Vols fer un regal original? Regala

perquè totes les bones notícies mereixen una portada 

Vols sorprendre a algú?
Fes-lo protagonista de la 
notícia! Porta’ns la foto, 
en paper  o en digital, 
digues quin títol li vols 
dedicar i regala-li la portada de L’INFORMATIU.

i només per

(marc no inclòs)

Entrega i recollida de materials a FOTO CENTRE, 
C/Estació,5, Palau-solità i Plegamans. Telf: 93 864 71 62
Més informació: psipinfo@gmail.com o a FOTO CENTRE

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

15 €
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Actualitat Residencial Palau 

A Residencial Palau fem hortoteràpia 

A Residencial Palau ens agrada fer coses i estar sempre ocupats, no ens cansem mai. 
Aprofitant el bon temps, hem posat en marxa el nostre hortet. A tots ens agrada cultivar 
les nostres pròpies verdures i tomàquets. Pocs plaers tant intensos com menjar-te una 
amanida amb productes que acabem de recollir de l’hort.  

L’hortoteràpia és un 
mètode terapèutic que 
porta centenars d'anys 
implantant-se en diferents 
àmbits relacionats amb la 
salut. A Espanya, aquesta 
disciplina s'utilitza cada 
vegada més. La teràpia 
hortícola utilitza 
l'horticultura com a eix per 
treballar diferents aspectes 
físics i psicològics. 
Mitjançant el contacte 
amb la terra, s'aprenen 
diferents tècniques de 
jardineria, a través de 
manualitats i jocs, per 
millorar les funcions 
psicomotrius i treballar 
aspectes neurosensorials, 
com els sentits, el record i 
la memòria. 

La gent gran, sovint, són les que més 
contacte amb el camp han tingut durant 

el desenvolupament de la 
seva vida. Els grans que avui 
viuen a les ciutats han 
crescut i treballat al camp. 
Els beneficis i efectes 
terapèutics són immediats. 
Mitjançant el contacte amb 
la terra, es redueix l'estrès i 
l'estat d'ànim millora. A 
l'realitzar-se en grup, es 
reforcen els llaços i les 
relacions socials. Els majors 
se senten acompanyats i es 
mostren útils i disposats a 
ajudar i a participar en 
aquests programes. Es 
redueix la solitud i el risc a 
patir depressió.  

A Residencial Palau vivim la 
vida intensament. 

Podeu veure les fotos a la 
nostra pàgina de Facebook: 
www.facebook.com/residencialpalau
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actualitat reSidencial Palau
CHICA para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Silvia. 642 548 147
CHICA  responsable para trabajo de lim-
pieza por horas. 603 171 644 Lily
ESTUDIANT universitari de filologia ca-
talana i anglesa (amb First Certificate) per 
a fer classes de repàs de primària, ESO i 
Batxillerat.  638 655 597 Aleix
CHICO de 22 años para cualquier traba-
jo. Disponibilidad horaria por las maña-
nas. Jonathan. 642 568 034
CHICA responsable y seria para trabajo 
de limpieza en el hogar, en Palau o Cal-
des. Con referencias. 603 820 710 Sve-
toslava.
JOVEN responsable para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia en 
cocina. Maribel  602 311 513
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, 
cuidados de niño y personas adultas. Or-
ganizada, puntual, con experiencia 642 
573 355.Jessica
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 
persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tuto-
rias de inglés y castellano. Iveth. 632 022 
338.
SE OFRECE señora para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. Ex-
terna o interna. Mariana. 688 406 909.
SEÑORA para cuidar personas mayores 
como externa, con experiencia.  Ángeles. 
633 197 902.

CHICA para cuidar personas mayores. 
Interna o externa. También para limpieza 
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.
SOY RESPONSABLE y puntual. Busco 
trabajo de limpieza, cuidado de niños  o 
personas mayores o para compañía de 
señoras. 722 86 93 49. Cleo
VECINA de Palau, se ofrece para el cui-
dado de niños y personas mayores. Sra 
María. 617 707 837
ESTUDIANT de 3r. de Filologia Anglesa  
amb nivell Proficiency fa classes d'an-
glès a Primària, ESO i Batxillerat. Anna 
617753438.
TÉCNICA en cuidados de enfermería 
con 17 años de experiencia, vehículo pro-
pio, se ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores. 654 745 682 Loli. 
SE OFRECE chico para trabajos de 
granja los fines de semana. 671 303 838. 
Víctor Manuel
PERSONA de 48 años con referencias 
para cuidar finca o vivienda, a cambio de 
alojamiento. Persona seria y realmente 
responsable! 642 737 451.  Jorge
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent 
gran, de neteja o d'atenció al client. Expe-
riència i disponibilitat immediata. Interna o 
externa. 698 361 453. Nohemy
BUSCO trabajo de tareas de limpieza y 
hogar,interna o fines de semana. 626 508 
894. Ximena.
SEÑORA se ofrece como interna para 
cuidar personas mayores. También por 
horas. Con experiencia. 615 701 601. 
Marcia.
CHICA de 27 años, con experiencia en 
cuidado de niños y adultos. Puntual, ho-

nesta y respondable. Tambien para tareas 
de limpieza. Jessy. 642 850 378
ESTUDIANT universitària de Pedagogia, 
molt responsable, s'ofereix per cuidar i 
fer classes de reforç escolar, a infants de 
primària i d'ESO. Horari: tardes i durant 
l'estiu.  640 230 290 Mireia
BUSCO faena cuidando personas mayo-
res, de lunes a viernes , por horas o todo 
el dia. Susana. 671 782 690
S'OFEREIX senyora per cosir a mà i a 
màquina. Assumpció. 938 648 172
SRA CON EXPERIENCIA se ofrece el 
cuidado de personas mayores o tareas de 
limpieza. Disponibilidad de horario. Sonia. 
697 966 632
JOVEN RESPONSABLE se ofrece para 
cualquier tipo de tarea, mozo de almacén, 
camarero, jardineria... 643 822 960 Omar.
JOVEN TRABAJADORA y responsable 
se ofrece para cualquier tipo de trabajo.  
640 292 558 Andrea. 
CHICA RESPONSABLE con experien-
cias se ofrece para trabajar y poder pa-
garse los estudiosy ayudar a sus padres. 
672 407 274 Yara.

 ANUNCIS   GRATUÏTS   DE SERVEIS PER A LA LLAR

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

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 
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FINAL DEL PALAU 
RESSONA AMB
FLINTT
FRIDAY MOOD
ROGER CATLAU

TADPOLS
SEMPRE AMUNT
SAIGON

10 DE JULIOL | 21h
SALA CORRAL DE 
L'ESPAI JOVE L'ESCORXADOR

AFORAMENT LIMITAT IDENTIFICACIÓ PER CODI QR A L’ENTRADA



48 EL REPORTATGEL´INFORMATIU Juliol 2021

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

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98
www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

¡oferta!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

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

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

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

Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!


