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Es publica el llibre sobre Joan Colomer, batlle de Palautordera durant la República 

La memòria d’un alcalde exiliat Sant Celoni fixa 
el lloguer d’espais 
de la Sax Sala     
a emprenedors

Sant Celoni

L.C.

L’Ajuntament de Sant Celoni 
va aprovar en l’últim ple les 
taxes per la utilització d’es-
pais del centre de formació 
i ocupació Sax Sala. L’infras-
tructura, que va ser inaugu-
rada al setembre, consta de 
tallers i despatxos per a nous 
emprenedors i d’un espai 
de coworking, a més, de 13 
aules, una biblioteca i una 
sala d’ordinadors. 

Aquests espais són utilit-
zats pels serveis permanents 
que ofereix el centre, però 
ara s’ha volgut ampliar el 
ventall de serveis i els espais 
poden ser utilitzats per 
empreses o emprenedors que 
estiguin començant algun 
projecte i per entitats, que no 
necessàriament han de ser de 
la vila. Les taxes d’utilització 
de les aules i els despatxos 
corresponen a les despeses 
que es generen per la utilit-
zació de l’espai: neteja, llum, 
aigua.... 

Les taxes seran variables 
i el preu variarà segons l’es-
tància en el cas dels despat-
xos i en el cas de les aules. 
També es tindrà en compte 
si els organitzadors cobren o 
no per fer l’activitat. A més, 
l’Ajuntament ha establert 
uns barems de bonificacions. 

La Sax Sala és a la plaça 
Baix Montseny i té una 
superfície de 2.017 metres 
quadrats en quatre plantes.
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La historiadora Montserrat Garriga autora del llibre sobre la vida de l’alcalde Joan Colomer

Santa M. de Palautordera

Laia Framis

“Per què heu vingut tan 
tard?”. Així responia la filla 
de Joan Colomer i Prat 
quan la historiadora de 
Palautordera Montse Garriga 
va trucar al timbre de casa 
seva la primavera del 2008 
preguntant pel seu pare. La 
història de qui va ser alcalde 
de Palautordera els últims 
mesos de la Segona Repú-
blica i durant tota la Guerra 
Civil és una dels milers que 
el pacte de silenci de la tran-
sició espanyola va silenciar. 
Ara la consciència col·lectiva 
i la recerca intensa dels his-
toriadors treballen per reviu-
re i dotar aquelles vides de la 
dignitat perduda. 

El llibre Del Silenci a les 
paraules. Joan Colomer i Prat. 
Un alcalde de la República, es 
publica després de tres anys 
d’investigacions, entrevistes 
i viatges a França amb les 
quals la historiadora local 
Montse Garriga ha recons-
truït la vida de l’últim alcal-
de republicà de Palautordera. 

El llibre repassa a través 
de documents, cartes i tes-
timonis les diferents etapes 
que va viure Joan Colomer i 
Prat. Nascut l’any 1905 en el 
si d’una família pagesa molt 
pobre, aviat es va posar a 
treballar per ajudar els seus 
pares. Durant la joventut es 
va interessar per la política 
–estava afiliat a la UGT i al 
PSUC– i va arribar a l’alcal-
dia de Palautordera poques 

setmanes després de l’aixe-
cament feixista del juliol 
del 1936. Les seves gestions 
a l’Ajuntament van fer de 
Palautordera un dels pobles 
amb menys represàlia repu-
blicana, on s’acollien refu-
giats de la resta de l’Estat 
espanyol i on s’organitzava 
l’ajuda al front. 

L’any 1938, com molts 
altres catalans, Colomer 
va ser mobilitzat per anar 
al front de l’Ebre. Mesos 
després, quan l’avenç fran-
quista per la demarcació de 
Tarragona ja era inevitable, 
l’alcalde i la seva família van 
emprendre el camí de l’exili. 

Garriga ha dedicat moltes 
pàgines a aquesta època en 
què els Colomer van estar 
en camps de concentració i 
en camps de treball abans de 
poder obrir una barberia i, 
finalment, obtenir la ciuta-
dania francesa. 

El llibre, que es va presen-
tar dissabte, també parla 
de la il·lusió del retorn a 
Palautordera i el desencís 
que, com molts altres exili-
ats, va sentir en no reconèi-
xer el que havia estat el seu 
poble de joventut. El llibre 
és editat per l’Ajuntament 
i té el suport del Memorial 
Democràtic de la Generalitat.

Festa dels bombers a Palautordera
Santa Maria de Palautordera

El matí de diumenge les sirenes no van deixar de sonar a Santa 
Maria de Palautordera. Eren els cotxes de bombers, que dona-
ven voltes sense parar als voltants del parc Pau Casals amb els 
senyals d’emergència a tot volum. Però no hi havia cap incen-
di, ni tampoc cap situació de perill. Se celebrava la festa Patro-
nal dels Bombers. Els Bombers voluntaris van fer activitats 
per a totes les edats per ensenyar el seu dia a dia. Van exposar 
els nous vehicles del parc, van fer tallers d’extinció d’incendis 
i de primers auxilis bàsics per a adults o van fer un simulacre 
de rescat en accident de trànsit. Els nens van poder pujar als 
camions i vestir-se de bomber. L.F.
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Paraules al silenci

Sta. M. de Palautordera

Del Silenci a les paraules. 
Joan Colomer i Prat. Un 
alcalde de la República, 
també ha rebut el suport 
del catedràtic d’història 
de la UB Antoni Segura 
i Mas, que n’escriu el 
pròleg. Com dissabte 
destacava Teresa Solé, 
regidora de Cultura, el 
llibre “posa paraules a fets 
històrics que s’explicaven 
a cau d’orella” d’una his-
tòria local que serveix per 
entendre l’horror que va 
viure el país. 


