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Crítics anònims
Les xarxes socials són un dels mitjans
d'expressió, més que d'informació, més
populars que hi ha. Ni manifestacions, ni
cassolades, ni escrits als diaris són a vegades tan efectives com les campanyes ben
orquestrades a Twitter, a Facebook, a Instagram o a qualsevol altra xarxa.
Si la campanya i el missatge estan ben
articulats i tenen un objectiu clar, res a dir,
només felicitar el meritori o meritoris directors d'orquestra per saber adaptar-se als
temps. Ara bé, quan aquestes campanyes
responen a interessos no massa clars i, sobretot, quan es gestionen des de l'anonimat, cal ser crítics i recomanar una lectura
prudent a tot aquell que s'acosti als seus
continguts.
Fa mesos que funciona a Facebook un
compte personal amb el nom de Deixalles
Palau. Segons la seva presentació, darrere
seu hi ha un grup de veïns que vol "evidenciar el problema de la gestió dels residus".
Resulta curiós llegir les seves publicacions
i observar que el problema dels residus a
PsiP és exclusivament de l'Ajuntament actual, no pas de l'incivisme o de polítiques
erràtiques d'altres governs. Òbviament,
com a tots els arguments, no hi falten
seguidors, que amb les seves personals
aportacions acaben d'omplir la campanya.
Aquest és un d'aquells casos en què
l'anonimat fa pensar que potser l'objectiu
real d'aquest compte no és atacar, precisament, el problema dels residus sinó desgastar una gestió que, simplement, no és
del seu gust. Sovint, saber qui diu què és
tan important com què diu qui.

P U B L I C I TAT

NUA
NÚRIA MAÑAS

Mai es tard
pe r tornar a
comencar
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93 864 55 51
696 22 92 80

TALLERS

taller

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets •
ferro • sabons

s de regal
Botiga d’objecte

Av. Catalunya, 183
Palau-solità i Plegamans

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles

www.acorama.es

2 93 864 46 72

[Al costat parada

Professores llicenciades en Belles Arts.
Es pot incorporar en qualsevol moment.
No requereix coneixements previs.
Matrícula lliure, preu econòmic i atenció
personalitzada.

Més Informarció de cursos i tallers:

vCan Cortés]

acorama.acoramascp

@
acorama19@hotmail.com
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IMMOSORT
PALAU

CASA

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

CASA

CASA

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

605 391 714
baema@hotmail.es

QUANT VAL LA TEVA
PROPIETAT?
T’OFERIM SERVEI DE
TAXACIÓ OFICIAL
GRATIS
PIS

Piso en pleno centro de Palau.
4h. 2b. Cocina en buen estado. Sin ascensor. 135.000€

CASA

En Can Rovira Vell, 215 m2, 6
hb, 2 bñ. Parcela de 550 m2.
Garaje 319.000€

Casa en Can Duran. 260m2 y
600 m2 de parcela. 5hb. 2b.
Piscina. 419.000€
DUPLEX

En el centro de Palau. 135 m2.
4 hb, 2 b, sala polivalente,
terraza de 60 m, 315.000€
CASA

En La Pineda.140 m2, 4 h, 3
b. Jardín. Barbacoa. Perfecto
estado. 395.000€
CASA

En Can Falguera. Ideal 2 familas. 2 com y 2 cocin 260 m2.
550 m2 terreno. 375.000€

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

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

Casa sobre plano en Can Falguera. Terreno de 400 m2, 160
m2 de construcció. 398.000€
PIS

A Palau, zona Can Maiol. 3 h,
2b. Parking i trastero. Amplio
comedor. 215.000€

En Can Salgot. 980 m parcela.
240 m2. Ideal para 2 casas y 2
familias. 329.000€
CASA

En Can Falguera. 5 hab, 2 b.
200 m2 i 600 m2 de parcela.
Piscina. 360.000€
CASA

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

Casa en centro de Palau,
grande y con jardín. 240 m2.
5hb 3b. Garaje . 369.000€
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TOMÀS CASTELLS

PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ QUATREPINS

"Des de Quatrepins el que
volem és provocar debat
en temes culturals"

Aquest tècnic agrícola és un dels quatre fundadors de
l'Associació Cultural Quatrepins. Els va semblar que
calia fer valdre la història, el patrimoni i l'entorn de
Palau-solità i Plegamans i van començar a publicar la
revista Qu4trepins. Aquella idea acaba de complir ara
30 anys, i el seu objectiu és encara força vigent.
PEP PUIG

--Com
sorgeix
l'Associació Cultural Quatrepins?
--Sorgeix fa 30 anys d'una
conversa informal entre el Ramon Folch, Raimon Garcia,
Àngel Hernàndez i jo mateix.
Vam comentar que el poble
estava creixent i molta gent no
coneixia les coses que hi havia. Vam pensar: "vols dir que
no fa falta una font de cultura
local per explicar el patrimoni
a la gent nouvinguda". La idea
és que si coneixes una cosa,
l'entens i l'aprecies, llavors la
protegeixes, que és una mancança que nosaltres creiem
que tenia el poble. I després
també pel fet cultural en si. La
societat seria més cívica i més
desenvolupada si tothom tingués una visió una mica més
humanística i no tan utilitària.
Per aquests dos motius vam
dir, què podem fer? I vam començar per explicar les coses
més simbòliques del poble.
--D’on surt el nom?
--Surt d'uns versos del poeta
vallesà Joan Oliver que diuen:
"en la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins
un bosc espès". I nosaltres volem ser aquests quatre pins,
que donin pas a un bosc.
--Quants socis tenia a l’inici

i quants en té ara?
--Hi ha diferents nivells de participació. Hi ha els que som de
la Junta, que som tres veterans
i quatre joves. Nosaltres vam
utilitzar la figura del subscriptor,
de manera que la gent no havia d'involucrar-se a fer feina si
no volia. Vam arribar a ser uns
300. I després hi ha els col·laboradors.
--Quant fa que és president
de l'associació?
--Des del primer dia, que els
quatre fundadors em van dir
que fes de president, però que
només era una manera d'anomenar a algú perquè s'encarregués de ventar el foc i que
no s'apaguessin les brases,
eh. Per Quatrepins hi ha passat
molta gent.
--Dona molta feina coordinar una associació com
aquesta?
--La cultura és un pou sense
fons. Pots dedicar-hi tant com
vulguis. Però el cert és que la
feina ens l’hem repartit molt.
No puc dir que hagi fet molta
feina jo sol, sempre s’ha implicat a molta gent. És una feina
al gust de cadascú. Jo ara estic jubilat, tot i que continuo
fent agricultura ecològica a la
masia on visc, a Can Arimon.
--Com es gestiona?
--Els subscriptors paguen per
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cada publicació i anem fent
proselitisme pel poble. Quan
fèiem el pa amb tomàquet i
convidàvem personatges ens
venia molta gent que no eren
socis. Aquell dia repartíem la
revista i això creava expectació. En els orígens vam plantejar taules rodones de 20 o 30
persones... i vam ser 200! Ens
va desbordar una mica. A part
d'això, l'Ajuntament sempre
ens ha subvencionat.
--Quines són les fites més
importants que han assolit
en aquests 30 anys?
--Hem provocat una mica de
reacció pel que fa a conèixer
aquests temes que eren desconeguts per la gent. Jo em
dedicava a la divulgació de
temes agraris, i el millor senyal era quan veies que la gent
explicava coses que tu havies dit com si fossin pròpies.
Nosaltres quan veiem que la
gent s'interessa per qüestions
d'aquí, de tota la vida, i que té
curiositat, aquesta és la millor
fita. Una altra és haver arribat
fins aquí, 30 anys és tota una
generació, i això també és important.
--Creu que la cultura i el patrimoni de PsiP ha tingut i/o
tenen l’atenció que es mereix per part de les autoritats locals?

Lloc i data de naixement:
Palau-solità i Plegamans,
27/06/1944
Estat civil: casat, amb dos
fills.
Estudis: Llicenciat en
ciències i enginyer tècnic
agrícola.
Professió: expert en
transferència tecnològica i
divulgació agrària.
Aficions: L'excursionisme i
la lectura.
Un llibre: Nosaltres dos,
de Xavier Bosch.
Una pel·lícula: Casablanca
(1942), de Michael Curtiz.
Música: Cantautors, jazz i
clàssica.
Participa en alguna
entitat del poble: És de la
Penya Barcelonista.

L' E N T R E V I S TA

--Nosaltres no ens podem
queixar del suport. L'Ajuntament ha estat sempre al nostre
costat. El que passa és que hi
ha un dèficit general de percepció social del rol de la cultura. Quan hi ha vaques magres,
la cultura sempre surt mal parada. I això és així a tot arreu.
--Creu que els artistes locals tenen la rellevància
que es mereixen?
--Nosaltres sempre hem tret
un artista local a cada revista.
Fins i tot vàrem fer una exposició d'artistes locals. El que
passa és que no hi ha potser una galeria o un espai on
aquests artistes puguin vendre
la seva obra. Però crec que és

una mancança en molts pobles, no tant de l'interès pels
artistes sinó de l'opció que ells
puguin mostrar-se.
--En la web defineix Quatrepins com un projecte intergeneracional. Hi ha relleu?
--Hem aconseguit que a la
Junta hi hagi més joves que
sèniors, el relleu està fet, falta
veure la capacitat dels que venen darrere, perquè cal dedicar-hi feina, encara que només
sigui a pensar. Els joves, a més
tenen les seves feines, estan
treballant i tenen uns horaris. El
projecte és intergeneracional,
això indubtable.
--També com a responsable
de la revista pot ser que de

vegades hagi hagut de refusar alguna col·laboració
per què no estava a l'altura.
Això li ha creat problemes?
--Sí, alguna vegada algú se'ns
ha enfadat. Nosaltres vam fer
com uns estatuts tàcits, on
vam definir que no seria una
revista literària. En algunes
col·laboracions era difícil que la
gent entengués a vegades els
motius. Som bàsicament una
publicació divulgativa cultural,
amb la història, la sociologia,
l'arqueologia i la botànica relacionades amb el patrimoni
local com a eixos.
--Quins reptes es planteja
Quatrepins per al futur immediat?

--Complir 30 anys fa pensar,
la veritat. Hem copsat dues
coses. Primera, la societat ha
canviat i també els mitjans. La
xarxa associativa del poble ha
crescut molt. Nosaltres fa 30
anys fèiem coses que ara no
cal que fem. Fèiem excursions,
per exemple, i ara ja hi ha qui
les fa. Però, d'altra banda, ens
hem també adonat que els
objectius nostres encara són
vigents. El propòsit de donar
a conèixer la cultura, de divulgar-la i donar-li importància,
continua sent molt vigent, més
que mai. El nostre missatge és
atemporal. Nosaltres ara el que
volem és provocar, que la gent
ampliï, perfeccioni i que es generi un debat. Ampliar aprofundir i debatre seria el procés que
volem provocar. A partir d'ara
anirem fent noves publicacions
monogràfiques per generar
aquest debat.
--Quina relació tenen amb
altres entitats del poble?
--Nosaltres hem intentat publicar, a cada entitat cultural, un
tema. Els hem fet de plataforma de divulgació.
--Creu que la gent nouvinguda coneix i s'interessa
per saber la història del poble on arriba?
--Nosaltres volem combatre
això precisament. A les reunions que fèiem hi assistia
gent que no era d'aquí de tota
la vida, però evidentment hi
ha una mancança molt gran.
La gent pot pensar, per què
aquest només parlen de Palau-solità i Plegamans? Doncs
perquè pensem que és important que explicar les coses que
ens envolten. La història la fem
la gent que estem al territori.
Volem provocar debat en els
temes culturals. Serà la manera que la gent s'impliqui.
--Que s’ha de fer per ser
soci del quatrepins?
--Se'ns pot contactar a través
de la web, o del correu electrònic, o de Facebook. Es pot fer
a tres nivells: per subscriure's
a les publicacions, d'entrada
no cal pagar res; pel que fa a
col·laboracions, si és un tema
de Palau, parlem-ne; i per acabar, si vol col·laborar en l'organització doncs també ens pot
contactar.
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OPINIÓ
FINESTRA OBERTA

Col·lectiu integrat per Jordi Bolao, Mònica Vela, Norbert Froufe i Alfons Parés entre d'altres.
(Finestra oberta, RadioPalau, dimarts, 20.00)

Ai las!
Va anar a una entrevista de feina. Aquell dia,
només llevar-se ja va intuir que seria un bon dia.
Era completament aleatori, però hi havia dies en
què anava just de forces i d’altres que es menjaria el món. Aquest n’era un i en trauria tot el suc.
Casualitat o no, a mig matí tenia una entrevista
de feina.
Va anar al lloc indicat amb molt de temps al davant per estalviar-se presses i nervis. Just abans
d’entrar es va fer un cafè ben carregat i un croissant de xocolata.
Amb els astres alineats i el cervell ple de cafeïna i de glucosa fresca va fer una entrevista de
manual, brillant. El tribunal, tot i l’habitual cara de
pòquer, va traspuar entusiasme. Ja li trucarem, li
van dir, bon dia tingui.
Per passar l'estona i intentar amagar-se del
neguit va estar endreçant el seu currículum, els
diplomes, màsters i tot el plegat de paperots que
el testimoniaven com un dels millors immunòlegs
amb gran experiència amb gestió de crisis sanitàries poblacionals. Finalment, el van trucar, la
feina era seva.
Ai las! Què havia passat? La feina per la qual
havia estat seleccionat era per fer-se càrrec
d'una petita benzinera de carretera. Però tal com
està el panorama avui al dia s'ha de treballar del
que sigui, va pensar. Va callar com un monjo i allà
el tenim, posant benzina.

LA VINYETA

Per les estacions de servei hi passa molta gent
i ben diversa. Va ser així que va conèixer un meteoròleg boníssim, molt format i reconegut, que
d’ençà d’una entrevista al Servei Meteorològic de
Catalunya, porta una furgoneta de repartiment
de petita paqueteria.
També va conèixer un bon grapat d’entrenadors de futbol, que formaven part de l’elit mundial del seu ram. En canvi, treballaven de fuster,
de representant d’articles de papereria o fent el
manteniment de màquines expenedores de begudes.
En percebre tot aquest desgavell, vaig posar-me en contacte amb una investigadora especialitzada en disfuncions de sistemes informàtics,
que treballa despatxant en un forn de pa, i després de mesos de feina va determinar que totes
les agències de col·locació públiques i privades
del país havien patit un atac informàtic que creuava les dades dels demandants.
Aquesta és doncs l'explicació que quan fer
benzina us trobeu amb un expert en virus, vacunes i mutacions; el que us porta un paquet sentència que l'home del temps no en té ni idea, i
una colla de fusters, mecànics o venedors farien
anar al Barça de meravella en un tres i no res.
Silvestre Entredàlies

DELS LECTORS

EN RECORD DE JAUME
CAROL I LLOBET
El passat 8 de gener de 2022
ens va deixar el nostre germà, cunyat i tiet, Jaume Carol
Llobet. Per tots nosaltres, la
pèrdua del Jaume ha estat
un cop molt dur i imprevist,
del qual ens costarà molt
sobreposar-nos ja que cada
dia que passa el trobem més
a faltar. Com molts ja sabeu,
ens estimàvem molt al Jaume,
una persona que va haver de
sobreposar-se a les dificultats
que li va plantejar la vida i es va
mostrar sempre amb empenta i
ganes de tirar endavant.
Volem agrair a tothom que ens
va acompanyar durant el seu
comiat, ja sigui al tanatori de
Santa Perpètua, a l’església de
Santa Maria de Palau-solità o
que ens han fet arribar el condol per altres vies, que estimaven i apreciaven al Jaume i ens
han transmès forces per tirar
endavant.
T’estimem i sempre et recordarem.
Maria, Angel i Jordi

MARIANO GARCÍA

CADA DIMARTS, A LA
PLAÇA DE LA VILA
a les 19.30
VINE A CANTAR PER
LA LLIBERTAT
PROU REPRESSIÓ
RETORN DE LES
PERSONES EXILIADES
PROU JUDICIS FARSA

CARTES DELS LECTORS: Podeu enviar la carta al correu electrònic psipinfo@gmail.com signada i amb el número DNI de la persona que l’envia. Les
cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un representant del grup. Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters, en
cas contrari L'Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran traduïts. Les
opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opinió són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Així no!

El nou model de recollida d’escombraries d’ERC
arriba sense el consens de la ciutadania
El govern d’ERC i Junts l’ha implantat de manera unilateral, sense
realitzar una consulta real sobre el mateix, més enllà d’una “enquesta
cosmètica” sobre possibles horaris.
El nou sistema genera dificultats en les famílies a l’hora de reciclar
correctament. Cal donar facilitats no posar dificultats.
Un calendari insuficient de recollida. S’ha reduït un dia de recollida
d’orgànica i els envasos i plàstic poden arribar a acumular-se a les llars
durant gairebé tres dies.
Genera greus problemes en habitatges petits i en pisos, ja que s’ha de
destinar més espai a guardar els residus durant dies.

“Durant el primer
més del nou
sistema porta
a porta s’ha
constatat les
noves dificultats
que s’han
imposat a les
families a l’hora
de reciclar.

No s’han eliminat els contenidors als carrers com van prometre. Ara
trobem contenidors comunitaris que dificulten l’accessibilitat de les
voreres, i els “pals metàl·lics” per penjar els residus. Un element que el
govern del PSC al 2015 va descartar per antihigiènic i perillós.
S’han eliminat totes les àrees d’emergència, espais que facilitarien el
correcte reciclatge, deixant tots els barris sense cap alternativa.
Les sancions (de 120€ a 750€ les lleus, per no separar residus) poden
suposar una vulneració de la protecció de dades. A la pràctica serà
fàcil multar a les cases però gairebé impossible als pisos, al compartir
contenidor.
S’han retirat tots els contenidors de recollida de roba i de l’oli usat,
sense donar alternatives a la ciutadania.

palausolitaplegamans.socialistes.cat

psc.palausolitaplegamans
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PSC_Palau

pscpalau

611 04 70 76

A TA U L A
LA PROPOSTA DE... REKOPA

Les torrades hereves del 'PamTo'
Quan els proposes que recomanin una de
les receptes que serveixen al seu local, el
Rekopa, la Codru Suciu i el Naldo Medina
barregen nostàlgia i agraïment. "Ens agradaria fer un homenatge al Pa amb tomàquet, on tots dos vam treballar i vam aprendre molt", diu el Naldo. El PamTo, com era
conegut el local de l'avinguda Catalunya
que es va fer popular per les seves llesques
de pagès, va ser escola d'aquesta parella
d'emprenedors. El Naldo fins i tot va tenir
el pensament d'exportar la fórmula al seu
país natal, l'Equador, però finalment, i per
sort pels palauencs, va decidir deixar el seu
talent resident al nostre poble. Amb la seva
dona com sòcia es van posar al capdavant
de la discoteca ReKoPa, que amb la pressió de la pandèmia s'ha reinventat també
com a restaurant, i amb força èxit.
La Codru és l'artífex material d'aquesta
transformació, la que remena els fogons i
talla el bacallà. Pel Naldo queden els plats
on giren els discos. Entre els dos, i a força
de sacrifici han fet d'aquesta nau del carrer
Indústria, un referent de l'oci a Palau-solità
i Plegamans, ara també amanit amb una
oferta gastronòmica, que tot i la procedència de la parella (la Codru és romanesa), té
inspiració cent per cent catalana.
El conjunt és un espai condicionat amb
gust i d'aire acollidor, capaç de funcionar
com a restaurant de dia i com a discoteca
de nit, i amb una clientela cada cop més fidel i diversificada, que vol gaudir d'aquesta
sana barreja de música i gastronomia.
El tast que ens proposen aquest mes des
del Rekopa porta per nom Coca Catalana,
i la trobareu a la carta d'aquest local junt
amb altres delicadeses tant o més apetitoses. Aquesta és la fórmula:

--Ingredients: Pa de coca, allioli, carn picada mixta o botifarra a trossos, salsa picant (tabasco o similar), sal, pebre, orenga,
pebrot vermell escalivat, xampinyons i formatge eddam.
--Procediment: Tallem el pa de coca per
la meitat i el suquem amb una bona capa
d'allioli (tipus maionesa) i salsa picant (al
gust). A continuació cuinem la carn picada
amb sal, pebre i orenga. Un cop cuinada,
cobrim el pa amb carn. Fiquem unes tires
de pebrot escalivat sobre la carn i hi afegim
4 o 5 xampinyons laminats. Introduïm tot el
conjunt al gratinador o forn durant 5 minuts
a 150 graus. Passat aquest temps hi afegim formatge eddam per sobre tapant tots
els forats i tornem a ficar-lo dins del forn 1
minut a 180 graus, perquè quedi ben fos el
formatge. Es retira del forn, es posa en el
plat, i a taula!

Codru i Naldo han afegit oferta
gastronòmica al seu local i han tirat
de la seva experiència al Pa amb
Tomaquet per dibuixar part de la
seva carta.

ReKoPa

lounge disco -bar

C/ Indústria, 17
Palau-solità i Plegamans
Telf. 680 218 461
PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU
AMB EL 629 262 682

LA PÍNDOLA

Què és la crononutrició?
La Crononutrició és un concepte sorgit en 1986 (tot i que
el seu interès va augmentar a
partir de 2013) i que ve a demostrar que l'hora en la qual
consumim els aliments juga un
paper important, influïnt directament en la nostra salut i també
en la pèrdua de pes.
Aquesta disciplina, aconsella respectar el ritme natural
de l'organisme i menjar quan
aquest és més favorable a poder assimilar els aliments. Cal
tenir en compte però, que els

horaris espanyols no són molt
favorables per a això, atès que
mengem i sopem molt tard amb
relació als ritmes circadiaris (ritme biològic relacionat amb els
moviments de translació i rotació de la terra) del nostre cos.
La crononutrició aconsella fer
el menjar principal del migdia
abans de les 15 h. i el sopar,
encara que no marqui horaris
preferents, és convenient que
es produeixi almenys dues hores abans d'anar a dormir.
Adverteix així mateix dels ris-

cos que suposa, per exemple,
sopar massa tard, per què això
afavoreix la diabetis i l'obesitat,
entre altres problemes.
Altres recomanacions útils
d'aquesta teoria és dormir entre set i vuit hores, dedicar-li al
desdejuni almenys 20 minuts

del nostre temps i fer-lo de
manera asseguda, no fer esport tampoc durant la nit o a
les últimes hores de la tarda,
evitar cafè i refrescos i no estar exposats durant el somni a
llums que provinguin d'aparells
electrònics.-- EVA REMOLINA
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ZO N A ECL ÈC T I C A
ASSOCIACIONS

BEN VIST

INFORMACIÓ SOBRE
EL PORTA A PORTA
El 31 de desembre es va treure el punt
informatiu sobre el nou servei de recollida d'escombraries porta a porta
que hi havia al costat del pavelló
Maria Víctor. A partir d'aquell dia
les consultes sobre aquest servei
s'han de fer per telèfon, trucant
al 666 706 368; per
correu electrònic (portaporta@palauplegamans.
cat); o bé presencialment
a l’edifici de Serveis Tècnics (Camí
Reial 147) de 10h a 13h i a l’Ajuntament
(plaça de la Vila, 1) de 16 a 20 hores.
RECORD DE DONACIONS DE SANG
Palau-solità i Plegamans va assolir un
rècord de solidaritat. Durant el 2021 es
van realitzar 645 donacions de sang
(592) i de plasma (53), 14 més que el
2020. Aquesta xifra és especialment significativa si es
té en compte que en el tercer trimestre les donacions
van caure a causa del gran
nombre de contagis per
Covid. La propera jornada de donació
serà el divendres, 25 de febrer.
ES BUSQUEN FOTOS
Teniu fotos d'època de La Únió? Les
voleu compartir amb la coral? Amb
motiu dels cents anys de la institució
es vol fer una exposició i vàries publicacions on poden ser d'interes. Envieu un mail coral.launio@gmail.com o
un Whatsapp al 639 60 12 83

TRADICIONS

San Valentí i
els enamorats
Arriba un any més el 14 de febrer, Dia de
Sant Valentí o Dia dels Enamorats i Dia de
l'Amistat. Però sabem qui era Sant Valentí?
O per quina raó se li atribueix ser el patró
dels enamorats?
Hi ha hagut en la història tres sants de
nom Valentí als quals se'ls ha pogut assignar en algun moment l'origen de la festa,
però un al qual se'l reconeix com a princi-

CORAL LA UNIÓ

Cent anys cantant
El grup Coral La Unió de Palau-solità i Plegamans celebra aquest any el seu centenari. Celebrar els cent anys és sinònim
de bona salut. Ningú, ni res, no arriba a
complir un segle sense haver fet les coses
bé, sense haver-se cuidat, sense tenir una
base forta. Bufar un pastís amb cent espelmes és un fet que omple d'orgull a tots
aquells que ara en formen part i alhora un
homenatge a tots aquells que al llarg dels
anys ho han fet possible.
Aquesta coral va cantar per primer cop el
22 d'abril del 1922. Al voltant d'aquesta data, però cent anys després,
se celebrarà el primer dels actes
que els actuals responsables de la
formació preparen per celebrar els 100
anys de la formació. Serà, molt probablement, una conferència de l'historiador Jo-

sep Maria Solé i Sabaté. Des de la coral
han demanat a aquest expert que es presti
a contextualitzar en una xerrada el moment
històric en què va aparèixer la formació. La
conferència es tancarà amb la primera cantada de la coral.
Seguint amb la celebració del centenari,
el 7 maig està prevista la inauguració d'una
exposició fotogràfica amb imatges històriques de la coral. El següent acte programat
arribarà el 3 de juliol, data en què la formació palauenca oferirà un concert d'estiu als
jardins de Can Cortès. L'any del centenari
es tancarà amb el tradicional concert de
Nadal, però abans, el 22 de novembre, per
santa Cecília, La Coral La Unió presentarà
un llibret commemoratiu amb la col·laboració de Quatrepins. Serà un recull de les
imatges vistes durant l'exposició.

pal: Sant Valentí de Roma.
Ens hem de remuntar a l'antiga Roma,
al segle III; quan sota el mandat de l'emperador Claudi II, es van impedir les noces
entre els soldats i les seves núvies, ja que
l'emperador assegurava que els soldats
lliures, sense lligams, sense família i sense
fills lluitaven millor a la guerra, entre altres
coses perquè no tenien res a perdre. Valentí era un sacerdot, que creient injusta
aquesta ordre, va començar a casar clandestinament a les parelles d'enamorats que
li sol·licitaven. Per aquestes obres, Valentí
va ser arrestat i executat un 14 de febrer de
l'any 270 per rebel·lia i per haver desobeït

les normes.
Un parell de segles després, Valentí va
ser santificat i es va afegir aquesta festivitat al calendari Litúrgic. No obstant això, en
1969, el Concili Vaticà II va voler eliminar la
celebració, però era massa tard, perquè ja
estava profundament arrelada la festivitat a
la societat, i comportava a més per a l'economia una gran font d'ingressos.
El dia dels enamorats se celebra arreu del
món, tot i que no sempre de la mateixa manera ni coincideix en la mateixa data. Per
exemple al Brasil se celebra el 12 de juny,
a Bolívia el 21 de setembre, a l'Uruguai a
l'octubre o a Catalunya, el 23 d'abril, coin-
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ZO N A ECL ÈC T I C A

EL DILEMA

FRED

Com n'és d'agraït amagar
el sobrepès amb un abric
JORDI FOLCH

Val a dir que la pregunta de si prefereixes el fred o la
calor no deixa de ser una consideració masoquista.
Fred i calor són dues coses desagradables en si, difícil de preferir un excés a un altre. Vull creure que el nostre director
no té aquestes tendències. Instintivament, però, he contestat que
preferia el fred.
La sensació de calor em sembla més irritant, aclaparadora i
molesta. Quan al pic de l’estiu la calor ha aconseguit apoderar-se
de tot, també de la nit, qualsevol propòsit, o tant sols el pensament, la idea de plantejar-te la possibilitat de considerar l’eventualitat de fer alguna cosa... provoca una desídia invencible, una
mandra insuperable que ens deixa clavats, inútils. Però potser
el que més em molesta de la calor és la facilitat amb què molts
escurcen, o directament eliminen part de la indumentària i acaben
ensenyant, imposant, el que la decència en altres circumstàncies
reprovaria.
Perquè no ens enganyem, també som molts --i generalment
els mateixos-- els qui no podem lluir una figura de discòbol helènic i provocar alguna imatge devastadora que se’t pot quedar
gravada fins a afavorir un insomni, o un tall de digestió. En canvi,
no em negareu com n’és d’agraït pels estrafets o senzillament
normalets de poder amagar el nostre sobrepès amb un abric o
una jupa ben ample i llarga amb l’excusa d’una baixada de temperatura suficient.
Doncs això, a esperar un hivern dur i fred.

CALOR

Amb la calor
et vesteixes en un minut
GIOVANA SÀNCHEZ

Aquelles casualitats de la vida, estic escrivint aquesta reivindicació sobre la calor aquests dies que fa un
fred de nassos! Aquests dies que hem de tirar de calefacció, amb la seva consegüent factura que ens fa entrar en calor de cop en rebre-la; de capes de jerseis i abrics hipergruixuts;
descongelar el cotxe cada matí que queda literalment com un
glaçó..., i una infinitat d'inconvenients.
Per a una persona fredolica com soc jo, que sempre m’he de
vestir amb més capes de roba que una ceba, que vaig encongida
tot el dia, pensar en la calor, en l’estiu, fa que somiï amb platges,
nits llargues, deixar enrere la rutina, perquè quan arriba l’estiu tots
tenim moltíssimes ganes d’esbarjo, de terrassetes...
El sol, la llum, els dies llargs, les migdiades, passejar sense mil
capes de roba, que això és un altre tema, amb la calor et vesteixes en un minut, vestidet, sandàlies i a córrer... i ara, en canvi,
capes i capes de roba. Proveu d'anar de compres! Entres al vestidor, treu abric, bufanda, jersei, samarreta, botes, pantalons, i ja
estàs esgotat abans de començar.
El sol ens carrega d'energia, dies interminables en què a les 9
de la nit encara hi ha llum i no com ara que a les 6 de la tarda ja
és fosca nit. La calor és el preludi de les vacances d'estiu i per mi
que soc una enamorada de la platja és un somni fet realitat.
I no parlem del color de salut que tenim tots amb la calor,
només sortir una micona al carrer i ja agafem coloret, no com ara
que tenim tots un color blanc esvaït.

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

LA LLIGA FOTOGRÀFICA
D'ARTS & FOTO

Tema de gener: FRED
Foto guanyadores:
Penjols de glaç, d'Adelheid de Boulle
Flor gelada, de Laura Salvador
UNA COSA TAN INVISIBLE com el
fred queda perfectament capturat en
aquestes imatges de gel, escollides
com les millors del mes.
Si voleu més informació sobre les activitats
del grup de fotografia del Taller de les Arts
envieu un correu a artsifoto@gmail.com

Podeu veure la resta de fotos de la Lliga a
fototallerdelesarts.blogpost.com
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SALUT
VADEMECUM

LA CONSULTA

Respostes sobre la dosi de record
Com tractar
la gelosia
entre germans
La gelosia entre germans és un problema molt comú en les famílies i una
reacció completament natural del nen
davant la sensació que té de perdre la
relació afectiva que li unia als seus pares
abans de l'arribada del nou membre, a
qui veu com un rival.
Afortunadament, en la majoria dels
casos, aquest comportament va disminuint amb els anys i acaba desapareixent. Quan aquesta sensació s'allarga
i és desproporcionada és quan haurem
d'acudir a un professional.
La gelosia sovint s'expressa en forma
d'alteració de la conducta, agressivitat,
inapetència, insomni, regressió a etapes
anteriors, introversió, tristesa, inseguretat o desobediència.
Encara que la gelosia és inevitable, sí
que existeixen unes certes conductes o
actituds que els pares poden seguir per
a intentar minimitzar-la:
- Evitar comparacions entre germans.
Cal tenir clar que cada nen/a té la seva
pròpia personalitat i els seus ritmes i no
per això és millor o pitjor.
- Dedicar més temps a fer activitats
familiars.
- Mantenir la calma davant episodis
violents o de rebequeries.
- Utilitzar sempre gestos i paraules
afectuoses.
- Involucrar als germans grans en les
activitats quotidianes dels més petits.
Se sentiran més útils i importants,
alhora que s'aniran acostumant a ells i
agafant afecte.
- Parlar obertament amb el nostre fill/a
per a saber quins són els seus sentiments i ajudar-li a solucionar-los.
- Lloar els assoliments obtinguts i no
recriminar només el negatiu.
- Demostrar diàriament que els estimem
a tots per igual.
També és molt positiu anar parlant
amb els nens des del mateix moment
de l'embaràs, explicar-los els canvis
que els afectaran i fer-los entendre
que els canvis no han de ser negatius,
al contrari, tot deixant-los participar
dels preparatius del neixement.-- EVA
REMOLINA

Les vacunes proporcionen informació a l’organisme i el capaciten per poder-se defensar contra una infecció determinada. Amb
el temps, els nivells de protecció d’algunes
d’elles poden començar a disminuir, tot i
haver estat administrades amb anterioritat
amb pauta completa. Per això és habitual
rebre dosis de record de certes vacunes
perquè augmenten i prolonguen l’efecte immunitari de la dosi o de les dosis inicials administrades. Per exemple, la vacuna contra
el tètanus és una per les que estan indicades aquestes dosis de record.

I contra la Covid-19?
Dades d’assaigs clínics i estudis d’efectivitat amb dades clíniques han demostrat que
una dosi de record de la vacuna contra la
Covid-19 augmenta la resposta immune.
A més, ajuda a reduir el risc d’ingressar a
l’hospital a causa de la malaltia. Els darrers

TENDÈNCIES

Ens fem un tatuatge?
El tatuatge és una moda ancestral usada fa
més de vuit mil anys. Moltes vegades associat amb pràctiques religioses, màgiques, o
com una manera d'expressar la nostra personalitat. Malgrat ser una pràctica molt extesa actualment, hauries de tenir en compte certes coses abans de fer-te'n un:
• No deixar-se portar per l'impuls ni que
ningú t'influeixi.
• Buscar el millor lloc per a realitzar-lo i
sempre amb un expert.
• Si no esteu segurs de la higiene
de qui va a fer-lo, no dubteu a
preguntar.
• Pensar en el lloc on vols que vagi,
la mida i el color.
• Els tatuatges grans i amb molts
colors són els més vistosos,
però els que necessiten més
cures i segurament un repàs
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estudis internacionals mostren que l'efectivitat de la dosi de record enfront l'hospitalització relacionada amb la variant Òmicron
és d'un 88%.
Més respostes a preguntes freqüents:
--A la majoria de les persones, se'ls oferirà una dosi de record amb la vacuna
Moderna/Lonza. Això vol dir que la vostra
dosi de record pot ser diferent de la vacuna que vau rebre per a la vostra primera
i/o segona dosi. Els estudis i l’experiència
han mostrat que es poden combinar diferents tipus de vacunes amb bons
resultats.
--L’administració d’aquesta dosi de
reforç s’està fent gradualment per
franges d’edat. A més, per rebre-la,
és important que hagin passat els
mesos que s’indiquen des de que
s’està vacunat amb pauta completa. Per poder consultar informació actualitzada en tot moment
respecte a aquesta qüestió podeu
adreçar-vos al web Canal Salut o
preguntar al vostre equip de professionals
de referència del CAP.
Per tot el que hem explicat, des del CAP
animem encaridament a tota la població per
la que estigui oberta aquesta administració
de la dosi de reforç que demaneu cita per
vacunar-vos.

de tinta cada cert temps.
• El canvi de pes i els anys pot afectar la
forma dels tatuatges fàcilment.
• Les tècniques per a eliminar-nos són
costoses i doloroses.
• Els tatuatges negres o blaus són més fàcils de treure que els de molts colors.
• Pensa si tenir un tatuatge pot afectar el
teu treball o entorn familiar i social, i si
estàs disposat a defensar-ho.
• Si et fas un tatuatge podràs donar sang
al cap d'un any de fer-te'l per qüestions
de seguretat sanitària, a més no totes les
persones poden tatuar-se com les persones hemofíliques, epilèptiques, amb
marcapassos o amb al·lèrgia a les tintes
per això és millor consultar-ho abans amb
el teu metge.
• Si ets una persona indecisa, pots
optar per fer-te
un de henna o
temporal i provar si val la pena.

P U B L I C I TAT

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

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

93 864 32 76

Passeig de la carrerada Nº 14 · 08184 · Palau-Solità i Plegamans
(dins el centre FISIOTERÀPIA PALAU)
Correu electrònic: info@menjasa.es
web: www.menjasa.es

-10%

No m
e
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EN LA PRIMERA
VISITA*

Fisioteràpia
Osteopatia

Ferran Fisioteràpia
c/Sant Miquel nº25
Palau-solità i Plegamans (08184)
667719527
ferranfisioterapia@gmail.com
@ferranfisioterapia
*Fins el 31 de març

Readaptació esportiva
Entrenaments personals
Nutrició
Estudi biomecànic del peu
Teràpia visual
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L'acció republicana del govern municipal del 2021
Inici de les obres de la
biblioteca municipal
(4,8 milions d'euros)

Implementació d'energies
renovables (429.933 euros)

Adquisició d'habitatges de lloguer
assequible (143.262 euros)

Pla d'asfaltatge global
del municipi
(1 milió d'euros)

Ajuda escolar INS Ramon
Casas (17.434 euros)

Rehabilitació de la Masia de Can
Maiol (475.922 euros)

Una representació d'ERC Palau i membres de la plataforma contra el polígon al Parlament
La 1a tinent d'alcalde Eva Soler i el
portaveu del grup municipal Ignasi
Fargas, així com membres de la
plataforma Cuidem Palau, Salvem
Gallecs es van reunir al Parlament de
Catalunya amb el grup parlamentari
republicà.

Carlos Martín i Qu4tre Pins guardonats en la IV edició dels Premis Tortell Republicà
La IV edició dels Premis Tortell
Republicà, afectada de nou per les
restriccions de la pandèmia, va tenir
com a guanyador del premi fava al
Carlos Martín, escriptor palauenc, i
Qu4tre Pins, associació cultural, es va
endur el premi corona.
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Raul Romeva i el bé comú
A la presentació del seu llibre Ubuntu: la
república del bé comú va assistir la nostra
secretaria
d'organització,
Ainhoa
Valdearenas, que també és membre de
la comunitat del Jovent Republicà a la
UPF.

@ERCPalau
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SEU LOCAL
Carrer de Plegamans, 3B
palausolitaiplegamans@esquerra.cat

PAT R I M O N I

FORN DE VIDRE

La masia del Forn de Vidre,
les restes d'un ofici oblidat
JOSEP M. FARNÉS AGRAMUNT

La masia del Forn del Vidre, els
orígens de la qual es remunten
als segles XIV i XV es troba situada a l’extrem nord del municipi, situada
al costat del Camí Reial. És probable que
s’edifiqués sobre una antiga vil·la romana.
Al contrari que la majoria de masies, la seva
façana està orientada al nord. La masia té
planta rectangular, amb planta baixa i pis i
diverses construccions annexes. La façana
principal està realitzada amb pedra de riu,
molt probablement de la Riera de Caldes,
barrejada amb trossos de rajola vermella.
L’accés a l’habitatge és a través d’un arc
de mig punt adovellat. Les finestres de la
façana tenen mides diferents i
marcs senzills.
El cantó esquerre de la façana
presenta
un
acabament de
forma arrodonida
a la seva cantonada. La coberta és
de teula àrab a
dues vessants.
Antigament,

la masia es dedicaba a fabricar i vendre
ampolles de vidre, disposant d’un antic taller de bufat i fosa, que li dóna nom.
D’aquest antic taller de vidre, dels segles
XIV i XV aproximandament, actualment
se’n conserva l’antic forn i algunes basses.
Aquí, antigament s’hi manipularia el sílice o
sorra juntament amb pedra calcària, sodi
i altres substàncies per obtenir el vidre i
transformar-lo en ampolles. La indústria del
vidre va arribar a tenir força importància a la
zona de Barcelona, ja el 1488 hi consta una
declaració oficial dient que el vidre hi era
treballat “bellament e subtil com a part del
món” realitzant-se en el segle XVI festes al
voltant de la indústria del vidre i una
important fira.
Un document de 1680
diu de la Fira del Vidre de
Barcelona que és una “preciosa
contribució a la major grandesa i bellesa de la ciutat”.
No és insòlit que, a indrets
propers a Barcelona, com
la Masia del Forn del Vidre hi haguessin tallers
destinats a aquesta
activitat.

De capella
a magatzem
La masia conserva també les restes
d’una antiga capella gòtica, adossada a la part posterior esquerra de la
casa, amb un accés propi a través del
Camí Reial. La capella, avui molt deteriorada, conserva encara dues voltes
separades per un arc toral. Am el pas
dels segles, la capella ha sofert vàries
reformes, arribant a ser allargada a fi
d’utilitzar-la com a magatzem d’estris agrícoles. Probablement, aquesta
capella fos l’antiga, i actualment desapareguda, ermita o capella de Sant
Joan, o possiblement s’edifiqués amb
les seves restes.
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FU N DACI Ó FOLCH I TOR R E S
DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

30 ANIVERSARI
Ja està enllestida la programació per
enguany. A més d’un acte institucional i
una important exposició, al llarg de l’any
anirem donant píndoles de la nostra
història recordant una trajectòria de 30
anys d’activitat. Per exemple podem
recordar els primers
passos de la Fundació amb la constitució
del seu primer patronat, encara sense seu,
amb els següents components:
Santiago Garcia Rovira (president),
Núria Soley Casa (secretària), Enric
Mañosas i Barrera (vicepresident),
Ramon Folch i Camarasa (director),
Enric Renau Folch (vocal), Josep Maria
Garcia Estragués (vocal), Lluís Folch i
Camarasa (vocal), Francesc Corbella i
Folch (vocal) i Joan Payola i Riera (vocal
– batlle, representant de l’Ajuntament).
RECONEIXEMENT
Després del centenari celebrat el 2016
de l’obra de Josep Maria Folch i Torres
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant
Jesús, molts grups de
teatre amateur, arreu de
Catalunya, celebren el
seu centenari de representacions. Aquest any
volem recuperar la festa
dels pastorets en la seva
tretzena edició convidant a alguns d’ells
com a reconeixement per llur trajectòria i fidelitat a l’obra per què continuïn
mantenint viva aquesta tradició molt
més anys!
LECTURA ESCENIFICADA
El proper 13 de març acollirem al teatre
de la Vila la lectura escenificada de La
Ventafocs a càrrec de la Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot (SDCC). El
centenari de la seva primera representació (1920) continua donant
fruit i després de l’exposició itinerant inaugurada
l’any passat, ara podrem
gaudir d’una lectura escenificada feta amb molt de
cura i professionalitat. No
us ho perdeu!

El lligam dels Folch i To- ria, el seu germà Joaquim
rres amb PsiP no es limita també té una història en
a la figura de Josep Ma- relació amb el poble.

Joaquim Folch i Torres i el retaule
de Santa Maria de Palau-solità
MIQUEL TRUYOLS I ROCABRUNA

Amb l'aixecament militar del
mes de juliol del 1936 en contra de la República es desenvolupa una contrarèplica per part de
grups incontrolats amb dos objectius: assassinats de persones majoritàriament per
venjances personals i el segon objectiu,
la destrucció de tot el que fes referència
a l'església. Aquest darrer porta a cremar
molts edificis religiosos i, per tant, també
tot el seu contingut, és a dir a anihilar una
gran part del nostre patrimoni artístic i documental (arxius).
Durant setmanes el Govern de la Generalitat es va veure incapaç de frenar aquesta frenètica actitud de destrucció, que cal
pensar que per ignorància i maldat els seus
autors no s'adonaven del mal que estaven
fent al nostre patrimoni.
Una vegada el govern controla la situació, en Joaquim Folch i Torres, aleshores
director dels Museus de Barcelona (càrrec
equivalent al de director general del Patrimoni) acompanyat de col·laboradors, alguns soldats i camions, es desplaça per
tot Catalunya recollint les obres d'art no
destruïdes i que consideren d'un valor important i una d'aquestes obres és el nostre
retaule de Santa Maria de Palau-solità, motiu que porta a la conclusió que era considerada ja aleshores una de les grans obres
de l'art medieval.
Les peces recollides eren emmagatzemades a Barcelona i així va ser fins que
per seguretat, davant dels insistents bombardejos de l'aviació feixista italiana es van
traslladar al voltant d'Olot, en unes mines
abandonades a prop ja de la frontera, per
si per salvaguardar-les calia passar-les a
França, com així va ser.
L’any 1937 ja en Joaquim Folch i Torres
va organitzar una gran exposició “L’art catalan du Xe. au XVe. siècle” en el “Musée du
Jeu de Paume” en el conjunt del Musee du
Louvre i després en un palau a Maisons-Lafitte. On van quedar salvaguardades.
Amb la invasió dels nazis a França i
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veient que la seva arribada a París seria
imminent, Joaquim Folch aconsegueix que
el govern de Vichy l'hi proporcioni un tren
per transportar les obres i desplaçar-se cap
a la neutral Suïssa, però es troba amb les
línies fèrries ja tallades pels alemanys i opta
per donar la volta i venir directament fins a
la frontera de Port Bou, on el tren passa i
"el franquisme es posa la medalla d'haver
recuperat el patrimoni espoliat, segons ells,
per la Republicà i en Joaquim Folch i Torres
és detingut jutjat i empresonat".

Per tant, cal considerar que el retaule va
fer tot aquest recorregut i que va ser retornat a principis dels 1940 a la parròquia. Un
document de l'Arxiprestat de Barcelona,
ara extraviat, però que mossèn Bernat encara havia tingut a les seves mans, així ho
confirmava.
El retaule obra realitzada en el taller del
mestre d'Artés a la ciutat de València, entre
el 1511 i el 1513 (en aquella època el País
Valencià era el centre cultural de la Corona
d'Aragó), està compost d'algunes taules
de gran qualitat, destacant la "Pentecosta"
com una obra de referència en el món de
l'art amb la seva composició en perspectiva perfecta.

P U B L I C I TAT

VISITES
CONCERTADES
Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Civil
Contractes
Herències
Reclamacions de
quantitat
Indemnitzacions

Hipotecari
Execucions
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

Mediació

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 compromís
- 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

Fiscal, laboral comptable i JurÍdic
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C/Camí Reial, 132 - Palau-solità i Plegamans
palau@asesorstc.com / www.asesorstc.com
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NOTÍCIES

El polígon de Llevant i l'ús del
català animen el ple de gener
El primer ple del 2022, un
altre cop telemàtic per culpa
del maleït virus, no va presentar grans disquisicions.
Només el debat posterior a

El primer ple del 2022 va ser,
formalment, una rèplica del primer del 2021. La virulència de
la sisena onada de la Covid-19
va tornar a enviar als regidors
cap a casa per fer la reunió
telemàtica. Apuntada aquesta
circumstància, el ple, celebrat
el darrer dijous de gener, es va
desenvolupar amb normalitat
i amb un ordre del dia bastant
curt. La sessió es va estirar des
de les 19.00 fins a les 21.15.
Entre els punts ordinaris van
destacar la modificació del contracte del servei de recollida
d'escombraries, la revisió de les
al·legacions a la modificació del
POUM que afecta els terrenys
de la Cooperativa i l'elecció del
jutge de Pau (en el requadre).
Els canvis en el contracte del
servei de recollida de residus
sòlids urbans va consistir en
l'increment de incrementar en
726.000 euros de cost, diners
que seran destinats exclusivament als salaris dels treballadors. El regidor de l'àrea, Jordi
Plaza així ho va puntualitzar. El
punt no hauria tingut cap més
transcendència si no fos que va
motivar el primer dels dos pe-

les dues ponències polítiques
presentades per la coalició
de Govern van donar peu a
un entretingut intercanvi de
postures i arguments.

tits mítings que l'alcalde, Oriol
Lozano, va llançar durant la
sessió, fent ús de la seva prerrogativa de prendre la paraula
al marge dels portaveus. En
aquest cas, Lozano va fer esment als esforços de l'actual
govern per millorar les condicions dels treballadors de la
neteja, especialment davant
de l'apatia d'anteriors governs.
La reacció de Lozano va venir
després que PSC i Primàries
critiquessin que aquestes modificacions no s'haguessin
contemplat en la redacció del
conveni, recentment signat. El
punt, malgrat el debat, es va
aprovar per unanimitat.

Un segon punt amb certa
transcendència va fer referència a les al·legacions presentades contra la modificació del
POUM, aprovada el setembre
del 2021. Amb l'estimació parcial d'algunes es va fer l'aprovació definitiva que ha de permetre construir una plaça al centre
de la vila, on ara hi ha la bàscula
de l'antiga Cooperativa.
Un cop escollida la jutgessa
de Pau i aprovades les tarifes
del taxi per al 2022, va arribar
el torn de les mocions, que van
ser les que van animar una mica
la sessió. Se'n van presentar
dues, una per donar suport al
model d'escola a Catalunya i la

Esther Gil, nova jutgessa de Pau
Esther Gil Bertolin serà la nova
jutgessa de Pau de PsiP després de rebre els 9 vots favorables d'ERC i Junts per PsiP.
Gil ocuparà la vacant deixada
per Just Muñoz, després Maria Lucia Leo Bermejo que va
ser escollida en el ple de juny
de l'any passat, renunciés al
nomenament per motius per-
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sonals. La futura jutgessa es
va imposar en les votacions
a Pere Farnés Agramunt, que
va comptabilitzar 8 vots (5 del
PSC, 2 de Ciutadans i 1 de
Primàries). A més d'aquests
dos candidats van optar al
càrrec Marc Tosca Martín, Albert Canudas Cabruja i Albert
Font Navarro.

llengua catalana, i una altra per
demanar la supressió definitiva
del polígon de Llevant.
La primera va ser presentada
per ERC i JxPsip, amb l'adhesió de Primàries. El bloc independentista va carregar contra
la recent sentència que obliga
a impartir un 25 % de les hores
de docència en castellà. Ciudadanos, òbviament, va argumentar la llibertat individual i els
respecte a la decisió dels jutges
per donar suport a la sentència.
El PSC per la seva banda, va
fer equilibris dialèctics per acabar abstenint-se. Tals van fer els
equilibris, que després del primer torn de paraules el ponent
d'ERC, Ignasi Fargas, va entendre que els socialistes secundarien la moció, de la qual cosa es
va felicitar. Marc Sanabria el va
haver de rectificar en la rèplica
explicitant que la seva opció
seria abstenir-se. "Posar-se de
perfil és posar-se de costat de
l'agressor", va lapidar Fargas,
decebut un cop aclarit el tema.
La proposta per aturar el polígon de Llevant la va exposar
Maria Solà, membre de la plataforma Cuidem Gallecs, No al
Polígon. Després de l'argumentació, abonada per l'equip de
Govern i per Primàries es va iniciar el debat. ERC i JxPsip, tot
i la poca fe demostrada a l'inici del mandat, es van mostrar
ara contundentment partidaris
d'aturar el projecte. Primàries,
alineada també amb aquesta
tesi i va afegir el seu vot a favor.
A l'altra banda, Ciudadanos i
PSC.
El cop de pit el va fer de nou
l'alcalde. Lozano, portaveu
d'ERC en aquesta moció, va
carregar contra la postura dels
socialistes. Contra la insinuació
llançada per Sanabria sobre la
maniobra electoralista que podia suposar aturar les obres fins
passades les properes municipals, l'alcalde va instar amb
contundència als regidors del
PSC que definissin el seu model de poble i la seva aposta per
aturar el canvi climàtic, arribant
a afirmar que la seva, i no la dels
socialistes, era l'opció correcta.
Sanabria va haver de demanar
una rèplica per recordar-li a l'alcalde que ell no era qui per dir el
que havien de pensar els altres.

P U B L I C I TAT

RAONS PER DESCOBRIR
SANT GERVASI
PREINSCRIPCIÓ CURS 22/23

TRANSPORT
ESCOLAR

ACOLLIDA
MATÍ i TARDA

INFERMERIA
ESCOLAR

PISCINA

DIPLOMA
DUAL

FP
DUAL

MENJADOR
CUINA PRÒPIA

Descobreix ESG

ED. INFANTIL
PRIMÀRIA
ESO
BATXILLERAT
CICLES FORMATIUS

www.santgervasi.org
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La transformació de l'avinguda
Catalunya ja té prioritats
La segona fase del
procés participatiu per dibuixar la
urbanització de la
carretera ha marcat les pautes a
partir de les quals
es començarà a redactar el projecte
Dimecres 26 de gener, una
trentena de veïns i veïnes de
PsiP van respondre a la crida a
la participació feta per l'Ajuntament i es van aplegar a la sala
Polivalent per definir les actuacions que es consideraran
prioritàries en la redacció del
projecte de transformació urbanística de l'avinguda Catalunya.
Aquesta era la segona sessió
del procés participatiu plantejat
per la regidoria d'Urbanisme
per tal de recollir les opinions
i idees del veïnatge de cara a

la transformació d'aquesta via,
que des de fa un any aproximadament ha deixat de ser competència de la Generalitat per
passar a dependre de l'Ajuntament.
La trobada va estar coordinada pels tècnics d'urbanisme
i participació del consistori, i va
comptar amb la presència dels
regidors d'Urbanisme, Jordi
Plaza, i de Mobilitat i Transport,
Ovidi Popescu.
Els assistents es van dividir
en cinc grups i van discutir entre ells quines de les propostes

d'actuació
plantejades pels
tècnics d'urbanisme han de
ser prioritàries. Les opcions a
discutir eren: millorar i reforçar
l’enllumenat; millorar les voreres
i passos de vianants; afegir vegetació, arbrat i ombra; potenciar espais d’oci i infantils; facilitar l’ús de bicicletes; resoldre
les vies d’accés a l’avinguda;
reduir la velocitat dels vehicles;
facilitar l’aparcament; i fomentar
el comerç.
Cada grup va fer una breu explicació de les seves reflexions
i a continuació es va obrir un

torn de debat entre tots els
assistents. Com era d'esperar,
el tema del trànsit de vehicles,
tant pel que fa a la velocitat
com pel que fa a les opcions
d'aparcament, va ser l'aspecte més discutit. Pel que fa a la
velocitat gairebé totes les opinions tenien present que s'havia de limitar a 30 quilòmetres
per hora el pas per l'avinguda.
En el tema de l'aparcament,
tot i coincidir tothom en la necessitat de no perdre places
d'aparcament respecte del que
hi ha ara, es van diferenciar dos
blocs d'opinió. D'una banda,
els que apostaven per mantenir els aparcaments molt a prop
dels comerços de l'avinguda,
perquè la gent, acostumada a
aparcar a la porta, seguis fent
ús d'aquests negocis. D'altra,
els que consideraven necessari
un canvi d'actitud i apostaven
per zones d'aparcament una
mica més separades de l'avinguda i que es fomentés el trànsit de vianants.
En el moment de tancar
aquesta edició encara no s'havien comptabilitzat els vots obtinguts per cada opció, però
ben segur que l'aparcament
serà una de les tres prioritats
del projecte. El resultat i el seguiment del procés es pot fer a
participa.palauplegamans.cat.

Col·loqui per la República
L'escriptor David Ferrer, el filòleg Bernat Deltell i l'advocada
Dolors Feliu van protagonitzar el
quart acte convocat pel Consell
Local per la República de PsiP.
Van comparèixer en nom del
moviment República En Marxa (REM), grup d'intel·lectuals
independentistes no adscrits
a cap partit. El col·loqui es va
celebrar el divendres 21, a l'auditori de Can Cortés, amb una
trentena d'assistents.
Va obrir el foc David Ferrer,
que va parlar de la internacionalització i va pronosticar que
vindran nous trampolins que faran avançar el procés independentista de manera important.
El va seguir Bernat Deltell que
va criticar la falta de perspectiva
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de l’independentisme. El filòleg
va apuntar que la independència és un procés llarg i al que no
s’hi ha de renunciar quan falla el
primer intent. No hi ha lloc per
al pessimisme sinó per a la persistència, segons Deltell.
Dolors Feliu va convidar als
assistents a empoderar-se del
procés i fer-lo seu. "La independència no ens la farà ni el
President Puigdemont ni Europa, l'hem de fer nosaltres", va
concloure l'advocada.
El torn de preguntes va ser
molt intens i els ponents, després de contestar totes les preguntes del públic, van deixar
entre els assistents un estat
d’ànim força més alt que abans
de començar l’acte.

P U B L I C I TAT

Tallers Mateu Vila, SL
SERVEI OFICIAL

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

FORD PUMA

Calderes adaptades
a la normativa RITE
• Servei tècnic oﬁcial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació oﬁcials de fàbrica
• Reparació i canvis de radiadors i
components
• Instal·ladors propis per a reposició de
calderes de gas i gasoil amb pressupost
sense compromís
• Instal·lacions de calefacció i aire
condicionat domèstic
• Venta de recanvis segons tarifa oﬁcial
• Contractes de manteniment de garantia
total (peces, mà d’obra i desplaçament) +
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certiﬁcat ISO 9001
RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com
Oficina i taller: C/Diagonal 45, oficina - PsiP

Selmy
Vesteix el teu interior

Descobreix la comoditat i
l’elegància de les noves col·leccions
de llenceria per aquesta primavera.
Ens trobaràs al centre de Palau-solità i
Plegamans,
al Camí Reial, 162.
Tel.- 930243863 - 660256318

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

GUIA D’ADVOCATS

Relació de despatxos d'advocats de
Palau-solità i Plegamans oberts al públic

TORRA ARGEMÍ ADVOCATS

Col·legiades nº 34641 ICAB i 2592 ICATER
C/Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau-solità i
Plegamans Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487

info@torraargemi-advocats.com · www.torraargemi-advocats.com

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

FARNÉS ADVOCATS

Avda. Catalunya, 241. - 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 89 56 - Fax 93 864 93 35
farnes@farnes.cat - www.farnes.cat
Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

CARMEN TELLEZ LÓPEZ

C/Sant Galdrich, 23 - 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es
Col·legiat número: 1471

JAUME OLIVERAS I MALLA

C/Barcelona, 43 - 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 40 77 - Fax 93 864 48 18
j.oliveras@jaumeoliveras.cat

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

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

Més de 40 anys

al vostre servei
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Palau-solidari deixa de dur
el Punt TIC, que ara serà
gestionat per l'Ajuntament
L'ONG Palau-solidari ha deixat
de coordinar les activitats del
Punt TIC de Palau-solità i Plegamans. A partir d'aquest any
serà l'Ajuntament, a través
de Palau Avança, qui es faci
càrrec de gestionar les activitats d'aquest servei de formació. L'ONG palauenca ha estat
l'encarregada de coordinar els
cursos del Punt TIC des de fa
11 anys, però ara els responsables d'aquesta entitat han decidit centrar-se en la seva vessant
més col·laborativa i dedicar-se
als seus projectes d'ajuda internacional. Palau-solidari deixa
de dur el Punt TIC, que ara serà
gestionat per l'Ajuntament.
El Punt TIC depenia fins ara
de la regidoria de Serveis Socials. Amb el canvi de gestió
l'Ajuntament ha decidit adscriure aquest servei a l'àrea d'Empresa i Ocupació. El Punt TIC
pertany a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, que integra
un total de 720 espais. El servei
promou l'ús i la divulgació dels
avantatges de les noves tecno-

logies entre la ciutadania, amb
especial incidència a aquells
col·lectius que hi tenen més difícil accés per diferents motius.
Per assolir aquests objectius
des del Punt TIC es programen
activitats i cursos relacionats
amb les noves tecnologies. El
servei ofereix també assessorament i suport relacionat amb
l'àmbit de les TIC tant individualment com per a entitats o
petites empreses.

Amb el canvi de gestió es
perd l'aportació que feien els
voluntaris de l'ONG, però des
de Palau Avança s'ha iniciat
la planificació de les activitats
anuals, amb la intenció d'incorporar el Punt TIC dins de l'estratègia de promoció econòmica . Els cursos són trimestrals i
amb places limitades. Per veure
les opcions cal consultar la web
de l'Ajuntament (www.palauplegamans.cat)

L'escola d'adults
inicia nous
cursos de
cultura digital i
d'expressió oral
L'escola d'adults Auleda de
PsiP ha iniciat aquest mes de
gener nous cursos per a majors de 18 anys. Al tancament
d'aquesta edició tres de les
quatre propostes ja estan tancades, però el curs de seguretat en l'ús del mòbil, obren
les inscripcions del 14 al 28 de
febrer. Aquesta formació pretén
donar les directrius bàsiques de
com es pot trobar el mòbil si
s'ha perdut, de com gravar una
trucada, com protegir la informació, i altres opcions quotidianes però sovint desconegudes.
A més d'aquest curs, Auleda
ha iniciat al gener una altra classe sobre l'ús del mòbil en general, on es parlarà de com utilitzar el Whatsapp, els codis QR,
com descarregar-se una foto, o
com utilitzar la càmera de fotos.
En un altre àmbit, l'escola ha
posat en marxa dues tertúlies,
una en castellà i l'altra en català
per millorar l'expressió oral.
Els tallers són gratuïts i l'únic
requisit és ser major de 18
anys. Per informació cal dirigir-se al correu a empaauleda@
palauplegmans.cat o trucar al
93 864 04 90.

S'inicien les obres per renovar
la canonada de Can Falguera
Dilluns 24 de gener van començar les obres de renovació de la canonada principal
d’abastament d'aigua del sector de distribució de Can Falguera. Aquesta canonada presenta actualment un mal estat
donada la seva antiguitat i els
darrers anys s’ha destinat una
despesa important en la reparació de diversos trams, que a
més han causat molèsties als
veïns de la zona.
Els treballs consistiran en la
substitució de 999 metres de
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canonada de fibrociment de
150mm per una nova canonada de polietilè d’alta densitat de
diàmetre exterior de 160 mm, al
llarg del Carrer Creu de Baduell,
entre els carrers Palaudaries i el
de la Perdiu.
Les obres, que tenen un cost
de 345.177,47 euros, produiran
talls de carrers i afectacions a
la circulació de vehicles, així
com en l’aparcament. El termini d’execució dels treballs serà
de 14 setmanes i s’anirà executant per trams.
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El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat
Estem a la Plaça Ernest Lluch de Palau-solità i Plegamans
També disponible a
Reserves: 665 539 186

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars
FEBRER - DILLUNS OBERT de 13.00 a 18.00

Vine a tastar el nostre
ARRÒS AMB LLAMÀNTOL,
l’especialitat de casa nostra

Vols Vendre?...

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €

Fes-te Veure!!!

629 262 682 .

Anuncia’t al L’Informatiu. Informa’t enviant un correu a
psipinfo@gmail.com o trucant al 629 262 682
SERVEI DE CREATIVITAT GRATUÏTA
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RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895
Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

consulteu condicions

HAS VIST TOT EL QUE FEM?
Animació

Concurs d’aparadors de nadal

Fires
Exposicions als aparadors
Totems campanyes

MÉS INFORMACIÓ a:
info@comerciantspalau.com
www.comerciantspalau.com
Globus de l’Associació

Cavalcada Reis Mags

Suma’t al projecte, associa’t!
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EL PÒSTER

1953. FESTA DE SANT ANTONI A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 69 anys fa d'aquesta imat
animals, especialment, els cavalls, eren peça clau. Per això, la festa dels Tres Tombs, en honor
arreus i les arades i es guarnien bèsties i senyors per demanar la benedicció del sant patró, un
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L' I N F O R M AT I U

tge, una imatge que ens transporta a un poble agrícola, on l'activitat quotidiana girava entorn del camp i la pagesia, i on els
r a sant Antoni Abat, protector dels animals, era dia per lluir les millors gales. El 13 de gener s'aparcaven per unes hores els
na tradició encara es manté en molts pobles de Catalunya. FOTO: Arxiu Francesc Serracanta, cedida per Jaume Ventura.
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DIVENDRES 4 MARÇ

TEATRE DE LA VILA, 19 HORES

XERRADA COL·LOQUI AMB

JORDI TURULL I NEGRE

INSCRIPCIÓ PRÈVIA AMB EL CODI QR o E-MAIL: juntsperpalau@gmail.com

AFORAMENT LIMITAT PER RESTRICCIONS COVID

MOCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL PER TAL D’ATURAR EL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLEVANT
Els grups municipals de Junts per Palau i ERC, conjuntament amb la plataforma
@CuidemGallecs, presenten una moció al Ple Municipal de Gener per tal d’aturar
l’execució de la construcció del Polígon Industrial de Llevant sud i Can Planes,
així com la incorporació d’aquests terrenys al PEIN de Gallecs (Pla d’Espais
d’Interès Natural) amb l’objectiu de protegir un dels paisatges més característics
de la plana del Vallès. La superfície inclosa al PEIN és de 698,91 hectàrees.

L’AJUNTAMENT APROVA EL PLA DE SALUT PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 2020-2024
És el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que
es desenvolupen a nivell de govern local i l’instrument que ordena el procés de millora
de l’entorn per fer del municipi un context més saludable. El regidor de Salut Pública ,
Jordi Pujol, ha destacat: “aquest Pla és una aposta per a treballar en proximitat de la
ciutadania amb l’objectiu de reduir les desigualtats en l’àmbit de la salut”.

FES-NOS ARRIBAR LES TEVES SUGGERÈNCIES, QUEIXES, PREGUNTES...
CONTACTA AMB JUNTS PER PALAU

juntsxcatpalausolitaiplegamans
juntsperpalausolitaiplegamans

@JuntsXCatPsiP
@JuntsPerPalau

Seu social: Avinguda Catalunya, 231
Local 1
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Policia i Protecció Civil eduquen
en mobilitat i primers auxilis
La unitat d'Educació en la Mobilitat Segura de la Policia Local
de PsiP ha tornat a les aules.
Després que l'any passat la
pandèmia obligués a suspendre les classes sobre mobilitat
a les escoles, aquesta unitat,
encapçalada pel caporal Miguel Ángel Jimber ha iniciat de

nou les sessions d'educació
sobre mobilitat als alumnes palauencs. I ho fa en un moment
en què la nova normativa sobre
Vehicles de Mobilitat Personal,
que entra en vigor aquest mes,
fa aquesta formació més necessària que mai.
Entre gener i maig, els 184

alumnes de 6è de Primària i els
376 de 1r i 4t d'ESO de totes
les escoles del poble rebran
formació teòrica i pràctica sobre com circular pels carrers del
poble en bicicleta o en VMP.
El cas de la mobilitat en
primària està dirigit a l'ús de la
bicicleta, que és el vehicle que

utilitza aquesta franja d'edat.
Són els alumnes d'ESO els qui
rebran les nocions sobre normativa i pràctica de patinets
elèctrics. En ambdós cicles, la
instrucció teòrica s'acompanyarà de sortides pràctiques. Al
maig, els alumnes de primària
agafaran les seves bicicletes
per circular pels carrers en
companyia dels agents. Els nois
i noies d'ESO, en canvi, practicaran en un parc de trànsit que
s'instal·larà durant tres dies al
poble, a l'abril, i on disposaran
de VMP per fer les pràctiques.
A més, i això és novetat,
aquest mateix col·lectiu rebrà
classes de primers auxilis. En
aquest cas seran els voluntaris de Protecció Civil de PsiP
qui facin el servei. Els voluntaris han dissenyat un programa
per instruir als nens sobre com
reaccionar davant d'una persona que pateix un accident,
en el cas que no hagi perdut el
coneixement (primària) o si ha
quedat inconscient (ESO).

L'AMERC llança una eina que
calcula l'estalvi fotovoltaic

L’Associació de Municipis de
l’Eix de la Riera de Caldes
(AMERC) ha posat en marxa
una eina digital que permet
realitzar, de manera ràpida i
senzilla, el càlcul del que es
pot estalviar amb una instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Així, es pot obtenir una idea de
l’eficiència i la reducció de CO₂
i del temps d’amortització de la
inversió que suposa.
Els resultats apareixen al mo-

ment, de manera que permet
estalviar temps en l’estudi preliminar i tenir una noció de la
rendibilitat que s’obté generant
la teva pròpia energia.
L'eina s'hi accedeix des de
la web reieradecaldes.com i
només cal introduir l'adreça del
lloc on es vol fer la instal·lació
i marcar sobre el mapa el perímetre on instal·lar les plaques i
seleccionar la despesa de llum
aproximada del domicili.

PRE-INSCRIPCIONS 22/23
Us convidem a contactar
amb nosaltres per visita i
entrevista

marinada@marinada.cat - eso@marinada.cat
93 864 88 53 - 93 864 98 92

www.marinada.cat
escola_marinada_de_palau
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Aparadors per fer festa
Com és habitual per les dates
nadalenques, l'Associació de
Comerciants de Palau-solità i
Plegamans va convocar una
nova edició dels premis Aparadors de Nadal. La d'aquest any
ha estat la 21 edició d'aquest
concurs, que pretén incentivar
els comerciants del poble a
guarnir els seus aparadors amb
motius nadalencs per fer més
festa als carrers del poble.
Un total de 22 comerços van
respondre a la convocatòria
aquest any. Cadascun d'ells
podia optar a guanyar una de
les 5 categories: millor aparador, el més laboriós, el més
simpàtic, el més original i el més
nadalenc. Els 250 euros del primer se'ls va endur la floristeria
Montse Flower, a la foto apareix acompanyada de l'alcalde, Oriol Lozano, el regidor de
Comerç, Ovidi Popescu, i dues
representants de l'Associació
de Comerciants, Montse Flores
i Eli Pérez. La resta de guardons, dotats amb 150 euros
cadascun, van anar a parar a
Merceria Brunes (més laborios),
You&Me (el més simpàtic), Aco-

rama (el més original), i Farmàcia Beatobé (el més nadalenc).
Aquest any és va recuperar
l'entrega de premis en directe i
l'alcalde, Oriol Lozano, i el regidor de Comerç, Ovidi Popescu,
van acompanyar a les representants de l'associació a cada
comerç premiat.
Els premis van ser atorgats
per un jurat independent format per Miquel Truyols, artista
plàstic i dissenyador, Iolanda

Blesas, artista plàstica i docent,
i Meritxell Castells, dissenyadora gràfica. El jurat es va reunir
el 27 de desembre i va puntuar
els aparadors després de revisar-los un per un. La participació en el concurs va ser gratuïta
pels mebres de l'Associació,
però estava oberta també a la
resta de comerços del poble.
Els no socis podien participar-hi
pagant una inscripció de 68,50
euros.

Una veïna de Can
Falguera guanya
1.000 euros per
gastar en un dia

Juani Navarro, veina de Can
Falguera, va ser l'afortunada
guanyadora de la promoció nadalenca de l'Associació de Comerciants de PsiP. Aquest any,
en lloc de sortejar 12 pernils, les
responsables de l'associació
van decidir concentrar el premi
i atorgar 1.000 euros a un únic
guanyador. Navarro (a la dreta,
junt amb Imma Foz, propietària
de la llenceria Selmy on va segellar la butlleta guanyadora) es
va haver de gastar els 1.000 euros en un sol dia, tal com deien
les bases de la promoció. El
sorteig va tenir lloc l'11 de gener, en directe per Ràdio Palau.

Una gimcana per conèixer
el patrimoni de PsiP
El gloriós pas dels templers per
Palau-solità i Plegamans és l'eix
sobre el qual gira la gimcana
digital que l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posa en
marxa aquest febrer amb l'objectiu de promocionar el turisme
del poble. Aquesta nova iniciativa, impulsada per la regidoria
de Comerç i Turisme, utilitza
una aplicació de mòbil per plantejar al visitant una ruta a través
d'11 enigmes que s'han d'anar
resolent mitjançant
les pistes que es
troben en diferents
indrets de PsiP. El
joc es planteja també amb un límit de
temps, de manera
que els participants
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tenen 90 minuts per arribar al
final del recorregut.
L'aplicació està desenvolupada per Gymkana Digital
Turística, empresa que està
desenvolupant aquest tipus de
recorreguts plantejats com un
joc per a diferents municipis i
que està tenint força èxit com a
eina de promoció turística.
L'aplicació i el joc són totalment gratuïts. Per descarregar-la només cal escanejar un
codi QR i seguir
les instruccions de
l'aplicació. L'Ajuntament editarà díptics i publicacions a
les xarxes per promocionar la iniciativa.

P U B L I C I TAT

Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA
EN ASSESSORAMENT DE
CORTINES A MIDA

- Convencionals
- Tècniques Motoritzades
- Tendals i mosquiteres
- Papers pintats
- Servei de tapisseria
- Roba de llar (La Mallorquina)
- Catifes
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

HORARI: 10H A 13.30H / 17H A 20.30H - DISSABTES TARDA I DILLUNS MATÍ, TANCAT

CAMI REIAL -108/110 -

666 511 615

JOANNA.ESTUDI - JOANNAGOMERA@GMAIL.COM

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ
más de 30 años
de experiencia
Presupuestos
sin compromiso

Construcción de
obra de todo tipo
Reformas
en general.
Especialidad
en cocinas y baños

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

AVDA CATALUNYA, 189

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
TEL.- 93 864 81 75

secretaria@gippsa.com

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

Sóm botiga

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

Sóm qualitat
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És important que paguem a Catalunya per situar el
nostre govern en una posició de força de cara a la
ruptura amb l’Estat Espanyol. Hem d’aconseguir que
les institucions catalanes tinguin el control del màxim
d’impostos recaptats possibles. Actualment la
Generalitat tan sols recapta el 5,3% dels impostos que
paguem les catalanes i els catalans, bàsicament
aquells que són els propis i els cedits per l’Estat.


Avancem cap a la independència fent sobirania fiscal.
#JoPagoACatalunya

A la societat catalana existeix un ampli consens en relació a superar
el marc autonòmic actual. En resposta a aquesta necessitat, des de
Debat Constituent proposen desenvolupar un procés participatiu
transversal, inclusiu i plural perquè el conjunt de la societat civil
debati sobre els àmbits constituents amb la intenció d’establir les
bases constitucionals per al futur polític de Catalunya.
El resultat d’aquest procés es traslladarà a les forces polítiques a qui
correspondrà actuar en conseqüència.

L’Assemblea Nacional Catalana té com objectiu aconseguir la
independència de la nació catalana. La repressió política
acompanya la nostra lluita des de sempre, com a nació
ocupada que som. Cal que la lluita antirepressiva esdevingui
una Eina política de mobilització i legitimació interna i
externa de l’independentisme.

Informació al Canal de Telegram ANC Palau o bé a t.me/Palau_xR
Contacte:palausolitaplegamans@assemblea.ca
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'Cap infant sense
joguina' porta
il·lusió a 73 nens
Un total de 73 infants de Palau-solità i Plegamans van poder gaudir de regals de Nadal
gracies a la generositat de
molta gent del poble i l'esforç
d'una pila de voluntaris, coordinats enguany pel personal de
la Creu Roja dins la campanya
Cap nen sense joguina. Aquesta iniciativa fa 10 anys que es
celebra a PsiP, i fins aquesta
any havia estat sempre coordinada pels membres de l'ONG
Palau Solidari. Enguany, però,
els responsables de l'organització solidària van advertir l'Ajuntament que no podrien fer-se'n
càrrec i des de l'Àrea de Serveis
Socials es va contactar amb

Creu Roja per que la iniciativa
tires endavant un any més, com
així ha sigut.
La campanya Cap nen sense
joguina va dirigida a les famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica o risc d’exclusió social. La iniciativa té per objectiu
que cap nen del municipi de 3 a
12 anys es quedi sense regal la
Nit de Reis.
Els voluntaris de la Creu
Roja, així com estudiants de
3r d’ESO, alumnes de l’escola
Marinada, en coordinació amb
Serveis Socials de l’Ajuntament i de ‘Tot per un somriure’,
van dedicar un munt d'hores i
esforços per poder disposar

de tot el material enllestit per
aquesta nit màgica per als més
menuts.
La campanya d’enguany va
comptar, a més de l’Ajuntament, amb la col·laboració de
Mango, IMC, de la Fira de Santa Llúcia, el Concert de Nadal,

l’Escola Municipal de Música,
la Societat Coral la Unió, i Palau Grup Vocal, entre altres. La
recollida de joguines es va fer
durant tot el mes de desembre
, amb cirdes a les xarxes socials
i amb un concert de Nadal on
l'entrada era una joguina nova.

L'Hostal del Crim
CIA. AMALGAMA TEATRE, de Barcelona

20 de febrer a les 18,30
Al Teatre de la Vila
Cal portar mascareta i fer reserva al WhatsApp

650 47 99 24
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Palau-solità i Plegamans Units per la
República. Grup Municipal Primàries
SOM POBLE: PARTICIPEM, REIVINDIQUEM, CONTRIBUÏM, EXPRESSEM, PARLEM, ESCOLTEM,
COL·LABOREM, APORTEM, CONDEMNEM, EXIGIM, SOCIALITZEM, RECORDEM, ANALITZEM, VIVIM...

Ara i sempre, l’escola en català

No podem estar més d’acord amb el lema de la mobil ització : ‘Ara i sempre.’ Se

el català experimenta una reculada en l’ús so cial, en la util ització en el s istema educatiu, on teòri cament hauria de ser la llengua vehicular, i la seva supervivència està amenaçada. Els parlants l’hem abandonat massa sovint en el dia a dia, però també les admin istracion s.

▪ Estem totalment d’acord amb el lema de la última gran mobilització
en defensa de l’escola en català. “Ara i sempre”.
▪ La supervivència del català a l’escola està amenaçada i experimenta
una reculada en el sistema educatiu respecte de la utilització i ús
social.
▪ Les administracions i els parlants hem abandonat massa sovint el
català en el dia a dia. És hora, doncs, que ens hi posem de veritat i
contribuïm a blindar la llengua i cultura pròpies de Catalunya.
▪ Correspon a la Generalitat liderar la defensa del model educatiu, la
llengua i la recerca del consens social i polític que permeti blindar el
català. La unitat política n’és la clau, així com el consens per superar
les discrepàncies polítiques per tal d’abastar gairebé tot l’arc
parlamentari.
▪ Administracions públiques com els Ajuntaments han de vetllar i
contribuir en la preservació, convivència i a la integració i cohesió
social en català.

Sobirania Fiscal
▪ La Sobirania Fiscal és una acció d’apoderament
ciutadà que consisteix en pagar els nostres impostos,
habitualment recaptats per la hisenda espanyola, a
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
▪ Comencem el 2022 amb una cinquantena
d’ajuntaments fent #SobiraniaFiscal. En parlem?
▪ Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les catalanes i els
catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans establiments comercials,
habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol (successions i
donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). Els grans impostos
(IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les comunitats
autònomes.

#NOALPOLÍGON

Suport a l’Alcalde i al Govern per l’actual aposta de
lluitar contra l’execució del Polígon i donar suport a la
Plataforma Cuidem Gallecs, Salvem Palau.
▪ Endavant amb el Procés Participatiu per copsar l’opinió
de la població sobre el Polígon.

@primariespalau

@primariespalau
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Primàries.Palau-s.i Plegamans

NOTÍCIES

Clara Peya porta públic nou
al teatre de la Vila

Els pessebristes
tanquen la 39
mostra amb un
regust agredolç

La programació cultural de
l'Ajuntament s'ha fixat com a
objectiu portar públic de totes
les edats i condicions al teatre
de la Vila. I sembla que l'aposta
va pel bon camí. Amb l'espectacle inaugural, el concert de
Clara Peya, la sala palauenca
es va omplir de públic i s'hi van
veure moltes cares noves a la
platea. Les entrades pel concert, que es va celebrar el divendres 21 a les 20.00, es van
exhaurir 48 hores abans.
L'actuació de la pianista
de Palafrugell no va decebre.
Peya va arribar a Palau-solità i
Plegamans amb una alineació
de luxe. En aquest concert, el
primer que fa aquest any per
presentar el seu treball Perifèria, estava acompanyada pel
baix de Vic Moliner, la guitarra
d'Enric Verdaguer i la percussió
de Dídac Fernández. La cirereta la va ser la cantant Gessamí

El 16 de gener va tancar les
portes la 39a edició de la mostra de pessebres de l'Associació Pessebrista de PsiP. L'edició d'enguany ha deixat un
regust agredolç als organitzadors. Per un costat, han quedat
molt contents del nivell assolit
pels treballs. La d'enguany ha
estat, en paraules de molts dels
visitants habituals, una de les
millors exposicions que han fet
mai, no només per l'alt nivell de
qualitat artística dels diorames
sinó per la diversitat que té l'exposició i per la presentació amb
els nous plafons, nous marcs i
les millores d'il·luminació.
El regust amarg d'aquesta
edició ha estat la davallada de
públic, sobretot a partir dels
primers dies de gener. El patge reial que normalment atreia
molts nens i les seves famílies
es va veure, segon els pessebristes, eclipsat pel campament
reial de Can Cortès. Malgrat
això i les restriccions de la pandèmia, la mostra ha comptabilitzat un total de 2.360 visitants,
un 60% del públic que passava per la masia de Can Malla
abans de la pandèmia.
Un altre gerro d'aigua freda
per l'associació va ser la suspensió de la botifarrada de la
nit de Reis. Per segon any consecutiu, els pessebristes es van
quedar sense poder organitzar
uns dels actes principals de la
seva campanya nadalenca, i
el que més ingressos els proporciona per mantenir la seva
activitat. Així i tot, mantenen
la moral alta i encaren la nova
temporada amb optimisme.
Més després de saber que el
Ministeri de Cultura, en el BOE
del 5 de gener del 2022, ha declarat que el Pessebrisme és
una manifestació representativa
del Patrimoni Cultural Immaterial que cal preservar, cosa que
pot ser un pas previ perquè el
2023 la UNESCO declari el pessebrisme com a "bé immaterial
de la humanitat".

Boada, que va posar veu a la
cançó Mujer frontera, un tema
que serveix per recaptar diners
per un col·lectiu de dones jornaleres de Huelva. La sala va
aplaudir força l'actuació i va
obligar als clàssics bisos.
Dins la mateixa programació,
sis dies abans, el teatre de la
Vila també es va omplir però
aquest cop per veure cinema.

La projecció de la pel·lícula
Pan de limón con semillas de
amapola va fer penjar també el
cartell de Tot venut a la taquilla
virtual del teatre.
Aquest més, Las leyes de
la frontera, pel·lícula de Daniel
Monzón, i Calma, el monòleg
sense paraules de Guillem Alba
fan preveure un èxit de públic
similar.

Una 'Bernarda Alba' amateur
emociona al públic palauenc

Torna la Reina
Carnestoltes

La companyia de teatre amateur Teatroiat, de Montcada i
Reixac, va tancar el mes de
gener al teatre de la Vila amb
la representació de La casa
de Bernarda Alba, de Federico
García Lorca. Convidades per
Farrigo Farrago dins del cicle
L'Escotilló, les montcadenques
van representar per enèsima
vegada aquest clàssic amb què
fa molts mesos que giren per

Aquest any tot apunta que el
Carnaval tornarà a tenir rua, i
que a Palau-solità i Plegamans
serà la reina Carnestoltes qui el
presideixi. L'Ajuntament ja té
en marxa els preparatius per
celebrar la festa que dona pas
a la quaresma. La inscripció de
comparses estarà oberta fins el
24 de febrer. La rua està prevista per dos dies després, pel
dissabte 26.

diferents pobles de Catalunya i
també de territori espanyol.
Amb una escenografia austera i un acompanyament musical
senzill, però efectiu, la Bernarda
Alba de Teatroiat va emocionar
al públic palauenc, més acostumat a obres de caràcter distés.
La severa i contundent interpretació de les montcadenques va
arrencar força aplaudiments de
la platea.
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RO DA LIE S
Evolució del nombre d'aturats a l'Eix Riera de Caldes (2016-2021)

Variació interanual del % d'aturats per municipis (2019-2021)

L'atur cau a mínims
històrics als
municipis de l'Eix
Riera de Caldes
Malgrat la difícil conjuntura dels darrers dos anys, el mercat laboral sembla que a poc a poc recupera la normalitat. L'atur a l'Eix Riera de Caldes
torna al comportament anterior a la
pandèmia i se situa en valors mínims,
amb 4.443 aturats a desembre del 2021,
la xifra més baixa dels darrers 12 anys.
El mes de desembre de 2021
va finalitzar amb un total de
4.443 persones aturades registrades a l'Eix de la Riera de
Caldes. L'atur va davallar lleugerament respecte al novembre
(-0,3%), amb un saldo de 12
aturats menys. Amb la darrera
variació, el territori encadena 10
mesos consecutius de reducció
dels nivells d'atur. La contrac-

tació derivada de la campanya
de Nadal va suposar que la tendència de l'atur es mantingués
a la baixa.
La taxa d'atur de la Riera de
Caldes se situa en el 9,63%,
a poc més de mig punt percentual per sota de la taxa a
la demarcació de Barcelona
(10,21%). En ambdós àmbits,
la taxa d'atur davalla al voltant
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% d'aturats per municipis (2021)

de 3 punts percentuals respecte a l'any passat.
El territori té 1.341 aturats
menys que fa un any (-23,2%).
Es tracta d'un balanç molt favorable, que s'intensifica respecte als mesos precedents.
La intensitat de la davallada de
l'atur s'explica per la progressiva reactivació econòmica que
s'ha anat produint al llarg de
l'any, tot i les intermitències derivades de la implementació de
restriccions en funció de la situació sanitària. L'excepcionalitat de l'any 2020, amb l'aturada
de l'economia durant el confinament i la prolongació dels
ERTO en determinats sectors o
activitats econòmiques, van generar un enorme impacte sobre
el mercat laboral. Enguany la
situació és diferent. Els efectes
de la campanya de vacunació i
la presència de variants del vi-

rus més lleus, han permès cert
relaxament de les restriccions
i una recuperació de determinades activitats econòmiques,
especialment del sector de
comerç i la restauració. La variació registrada al territori es
produeix en consonància amb
l'evolució comarcal, on davalla
al voltant del 23-24%.
L’atur interanual davalla al
conjunt de municipis de l’àmbit
territorial. Cau amb més intensitat a Sentmenat (-28,3%), a la
Llagosta (26,0%) i a Palau-solità i Plegamans (-25,2%). A
Palau, es registren 192 aturats
menys que fa un any. En aquest
municipi l’atur davalla de manera més acusada entre els joves
(-46,1%), els perfils amb més
formació (-35,5%), els treballadors dels serveis (-36,2%) i els
perfils provinents de la construcció (-28,6%).

RO DA LIE S
CALDES DE MONTBUI

S’inicia la segona fase del pas
soterrat de la C-59
Les obres de construcció del
nou pas soterrat de la C-59 a
l'altura del carrer Bigues han
entrat ja en la seva segona fase,
dins del calendari previst. El regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Jaume Mauri, va fer una
visita d’obres que va permetre
comprovar l’evolució dels treballs i concretar amb l’empresa
constructora que el pas soterrat
podria estar enllestit el maig. Els
treballs tenen un termini d’execució de 10 mesos i un pressupost d’adjudicació de 800.000
euros.
L’inici d’aquesta segona fase
té diverses implicacions en la
circulació. D’una banda, ja s'ha
fet efectiu el desviament del
trànsit de la C-59 per un nou
traçat que ja passarà per sobre

del tram del pas soterrat que ja
s’ha construït. D’aquesta manera, els treballs de construcció
podran continuar avançant en
direcció al camí del cementiri.
D’altra banda, la nova fase també implica recuperar la circulació del carrer Bigues en tots
dos sentits. Fins ara, només es
podia fer servir aquest carrer
d’entrada al nucli urbà pels vehicles procedents de Sant Feliu
de Codines. Ara ja s'han fet els
treballs necessaris per recuperar també la circulació de sortida del municipi i la incorporació
a la C-59 direcció Barcelona
per aquest carrer. Així, han quedat eliminats els desviaments
de trànsit que fins aquest mes
de gener hi havia habilitats en
aquesta zona.

SENTMENAT

POLINYÀ

L'Ajuntament adquireix nou
material pel servei de neteja

Torna la Festa Major d'Hivern,
en honor a Sant Sebastià

L'Ajuntament de Sentmenat ja
compta amb nou material per
millorar la qualitat del servei de
neteja viària del municipi i fer-lo
més sostenible mediambientalment. El dilluns, 17 de gener
van arribar al municipi la nova
escombradora, dos patinets i
un carro elèctric. Aquesta adquisició és dins del nou Pla de
neteja del municipi que l'àrea de
Medi Ambient va elaborar amb

Polinyà ha recuperat aquest any
la seva Festa Major d'Hivern,
que se celebra als voltants del
20 de gener, dia de Sant Sebastià. Enguany el tret de sortida el va donar la sortida del
sant des de la Germandat fins a
l'Església, on es va fer una ballada de sardanes amb la cobla
Jovenívola de Sabadell.
Una altra fita destacada
d'aquestes festes d'hivern va

l'objectiu de definir i programar
les rutes de l'equip de neteja,
així com els equips necessaris, per adaptar-les a la realitat
actual. Amb els anys el poble
ha anat creixent demogràficament, però la brigada del servei
de neteja no s'ha potenciat i en
l'actualitat es troba mancada
de personal, de rutes de treball
òptimes, i a més compta amb
eines i maquinària antiga.

ser la cursa atlètica. Dissabte
22 de gener, es va celebrar la
35ª Cursa Popular de Polinyà,
que va recuperar el seu format
presencial després de la cursa
virtual de l'any passat. Hi va haver curses per a totes les edats
i passejada per a la gent gran.
Durant tot el mes s'han celebrat
espectacles familiars i representacions teatrals a càrrec de
diferents entitats del poble.

Febrer 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 35

ESPORTS

Lluís Pedrals acaba el Dakar el
38è en la categoria de clàssics
El palauenc Lluïs Pedrals va
aconseguir travessar la meta
final del Dakar al volant del seu
Nissan Patrol de 1987. El 13
de gener, Pedrals (a la dreta de
la foto) i el seu copilot i amic,
Gianni Melloni, van completar
la 12 etapa, entre Bisha i Jeddah, i van completar així un dels
raids més durs del calendari del
motor.
El palauenc competia en la
categoria de Classic TH-Trucks i
va acabar en el lloc 38 d'aques-

ta classificació. Des dels primers dies de cursa, Pedrals i
Melloni no van parar d'escalar
posicions en aquest rànquing
general, passant des de la posició 11 que van ocupar en la
segona etapa fins a la 38 final.
Això va ser possible gràcies als
bons parcials aconseguits durant totes les etapes, entre els
quals destaquen el quart lloc
aconseguit en la quarta jornada
i cinquè millor temps aconseguit en l'etapa de clausura.

Entre l'1 i el 14 de gener, el
Dakar s'ha disputat aquest any
en terres d'Aràbia Saudí. Els
participants han conduït durant
més de 8.000 quilòmetres per
terres desèrtiques, amb només
un dia de descans, el dissabte
8 de gener. Pedrals, que ja torna a ser a casa a seva després
de l'aventura, serà el protagonista de la propera entrevista
de L'Informatiu, en la que explicarà amb detall les vivències
d'aquesta aventura.

Els equips base de
l'ACB Palau
començen ara
A causa dels ajornaments
causats per la pandèmia, els
equips base de l'ACB Palau no
començaran temporada fins a
mitjans de febrer. L'equip Sots25, en canvi, sí que està competint des de fa uns dos mesos.
Una altra notícia referent a
aquest club és la confirmació
recent que Raúl López, el director general, ha arribat a un
acord per renovar per un any
més, fins al 2023.
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El CA Palau torna
de Polinyà amb un
podi i molt bones
sensacions

Jesús Gómez, corredor del
Club Atlètic Palau, va aconseguir situar-se en el més alt del
podi de la 35a Cursa Popular
de Polinyà, que es va celebrar
el dissabte 22 de gener. Gómez
(foto) va completar els 10 quilòmetres d'aquesta competició
en un temps de 46 minuts i 18
segons, temps que li va valdre
per obtenir la millor classificació
en la categoria Màster.
Un total de 8 corredors del
club palauenc van participar en
aquesta cursa, que s'emmarcava dins la Festa Major d'hivern
del poble veí. Una altra posició
destacada la va aconseguir la
corredora Eva Carreira, que va
quedar en quart lloc de la seva
categoria.
Òscar Plata, 27è a la general
amb un espectacular temps de
42'14'', i Antonio Moreno, el
65è amb 45'25'', van ser els
palauencs més ben posicionats
en la general absoluta. La cursa
de Polinyà, amb 10 quilòmetres
de recorregut i un desnivell de
210 metres, és la primera prova en què ha participat el club
palauenc aquest any, i ha deixat
molt bones sensacions entre
els corredors locals.

ESPORTS
LA BOTIGA DE PÀDEL

PROVA LA TEVA
PALA ABANS
DE COMPRAR-LA

Informació

Adreça
620 863 629
Club Tennis Palau
636 204 642
info@shop-padel.com C/Santa Magdalena, s/n
Horaris: de 09.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00

Jazmin Arjona s'endú dos ors
en el campionat autonòmic
de grappling gi i no gi

La lluitadora palauenca Jazmin
Arjona es va penjar dues medalles d'or els II Campionats Autonòmics de Lluita Grappling Gi
i No Gi, organitzat per la Federació Catalana de Lluites Olímpiques i Disciplines Associades
(FCLL i DA). Arjona va competir
amb l'equip Grappling Valles
(Club esportiu Sambo Valles).
Aquest club agrupa competidors de Palau-solità i Plegamans, Granollers, Cerdanyola
del Vallès i Barcelona.
Es dona la circumstància que
l'entrenador i director d'aquest
equip vallesà, Manuel Murez,

és també lluitador d'aquestes
dues disciplines. Murez, com
Arjona en la seva categoria, es
va penjar les dues medalles d'or
en la categoria de 77 quilos.
Això dona idea del potencial del
club i de la gran projecció que
pot donar a l'atleta palauenca.
El grappling és un esport
híbrid de lluita, on s'agrupen
tècniques de lluites olímpiques,
judo, sambo, BJJ, etcètera.
Actualment, és un esport que
va creixent a escala mundial i a
Espanya ja és esport d'interès
nacional, dintre el Consell Superior d'Esports.
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La màgia del Nadal

Després d'un any sense cavalcar per
culpa de la Covid-19, els Reis d'Orient
van tornar a pujar a les seves carrosses
enllumenades per recórrer els carrers
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de PsiP. La nit de Reis va ser una prova
de força del que pot la il·lusió i l'esperança de la gent enfront de l'azot de la
pandèmia.

E L R E P O R TAT G E

PEP PUIG

Els Reis d'Orient, per tothom és
sabut, viatgen sense passaport.
Ni tan sols el de la Covid els fa
falta. Ningú els demana als
Reis Mags si estan o no estan
vacunats, per alguna cosa són
mags. Ells tenen la protecció
més eficaç contra la por i contra
qualsevol altre virus, tenen a les
seves mans la il·lusió dels milers

i milers de nens i nenes de tot
el món, i això no hi ha virus que
ho pugui aturar. Per això aquest
any, després que el 2021 es
quedés sense cavalcada, els
Reis d'Orient van decidir tornar
a les seves carrosses i repartir
rialles i caramels la nit abans
d'omplir les cases de joguines
i regals. Amb mascareta i amb
totes les precaucions del món
perquè ningú es pogués sentir
amenaçat, però la cavalcada de

Reis va tornar a circular.
A Palau-solità i Plegamans,
com és tradició des de fa uns
anys, els Reis arriben amb el
Sagalés. Això sí, el seu és un
autobús exclusiu, un vehicle
del 1926 que només surt de les
cotxeres per missions especials
com aquesta. La seva primera
parada al poble, també és tradició, va ser a Residencial Palau.
Allà van saludar els avis que s'hi
allotgen i els van recollir els seus

desitjos, la majoria de salut i feina per a ells i els seus.
La festa grossa els esperava
a la plaça de la Vila, on una munió de nens i nenes, amb pares
i mares inclosos, els esperava
ansiosa per explicar-los, a crits,
que s'havien portat bé i que es
mereixien tot el que a les cartes els demanaven. Sas Majestats van baixar del Sagalés a la
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

cruïlla del carrer Barcelona amb
Camí Reial i van recórrer a peu
els 50 metres fins a l'Ajuntament. Mentre l'alcalde i els regidors els feien una visita a l'interior del consistori, la façana de
la Casa Consistorial va prendre
vida gràcies a un mapping al·legòric del Nadal. En acabar la
projecció Melcior, Gaspar i Baltasar, escoltats pel seu Herald,
van sortir al balcó de l'Ajuntament per rebre, de mans d'Oriol
Lozano, la clau mestra de totes
les cases de PsiP. Melcior va
aprofitar el micròfon per demanar als nens que fossin generosos amb els regals que estaven
a punt de rebre, i que no s'oblidessin de compartir-los amb els
seus germans i amics.
Amb la clau a la butxaca,
els Reis d'Orient van pujar a
les seves carrosses i, després
d'un any sense fer-ho, van tornar a cavalcar pels carrers de
Palau-solità i Plegamans. La
carrossa de l'estel obria la comitiva, que aquest any comptava amb la tradicional carrossa de regals, que portaven
els camions de Marsal; la dels
xumets; la de les cartes; la del
caganer, escortada pels geganters i grallers de PsiP, i la del
carbó, vigilada pels Deixebles
del Dimoni de la Pedra Llarga.
El Centro Cultural Andaluz hi va
afegir un vehicle on s'hi amuntegaven una colla de pastorets.
També l'Associació de Comerciants va convidar la seva mascota, l'Ainet, a fer de comparsa
dels reis. La nota de soroll la
van posar una desena de moters del Club HDVallés amb
les seves espectaculars Harley
Davidson guarnides amb garlandes. Tancava la cavalcada
el grup d'animació de Tunning
Session amb percussió i xanquers il·luminats per llums led.
En el seu recorregut des de la
plaça de la Vila fins a Can Cortés, la cavalcada va repartir 500
quilos de caramels (300 amb
sucre i 200 sense). En els jardins de la masia Sas Majestats
van rebre les darreres cartes de
mans directament dels nens i
nenes que van fer cua religiosament.
Allà mateix, durant els tres

dies anteriors, es va instal·lar el
campament reial, que enguany
va tenir força públic. Entre el 3 i
el 5 de gener, els ambaixadors
dels Reis van instal·lar les seves
tendes i van oferir nombroses
activitats per als més petits. A
més de poder dipositar les seves cartes en la bústia personal
de Sas Majestats d'Orient, els
més petits van poder gaudir de
lectura de contes, jocs d'habilitat i tallers pels infants, tot en un
ambient i amb una decoració
molt ben acurada i que convidava a viure la il·lusió de Nadal.
El que no va resistir l'azot del
virus va ser la tradicional botifarrada acompanyada del got de
brou que tradicionalment oferia
l'Associació de Pessebristes
de PsiP. Per segon any consecutiu les limitacions imposades
per la pandèmia van impedir
la fi de festa al que estàvem
acostumats, els pesebristes no
van poder reeditar la seva gran
aportació a la nit més màgica
de l'any, però la il·lusió i la màgia de Nadal van tornar a treure
el cap entre les notícies de contagis i vacunacions.
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PROGRAMACIÓ
TEATRE GENER-ABRIL’22
Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

Calma
Guillem Albà

Divendres, 18 de febrer de 2022
a les 20.00 hores, al Teatre de la Vila
+ Informació:
www.palauplegamans.cat

Inscripció i venda d’entrades:
palauplegamans.Koobin.cat
Preu: 12 euros
(10 euros amb descompte)

Febrer 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 43

P U B L I C I TAT

APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

Un temps enrera, abans de la pandèmia, vostès, veïns de Palau, segur que es van adonar de les obres que es portaven a terme al costat mateix de
Residencial Palau. Es va construir un nou edifici, aplicant les més innovadores tècniques de construcció, a on la domòtica i la seguretat van
jugar un paper molt important, fonalmetal. Potser alguns de vostès ja ho saben, però potser d’altres no ho coneixen encara; el que es va
construir va ser un edifici d’apartaments tutelats per persones grans.
Són vivendes dissenyades amb la idea que persones autònomes, també amb alguna fragilitat, puguin gaudir d’un entorn segur a on poder
continuar amb la seva vida, amb tota plenitud i conservant la seva intimitat.
Són apartaments a on els nostres usuaris, envoltats de l’entorn privilegiat que ofereix Palau, poden viure a prop dels seus familiars, disposant
de la independència que ofereix un habitatge totalment equipat, dinàmic, segur, aprofitant també les zones comuns pensades per fer la seva
estança molt més agradable,
L’usuari és lliure de viure amb total independència o bé de demanar-nos tot un seguit de serveis que li podem oferir per ajudar-lo tant amb les
activitats de la seva vida diària com també cobrir necessitats relacionades amb la seva salut.
Us convidem a visitar les nostres instal·lacions estant ben segurs que seran del vostre grat i sabreu valorar-les com un gran actiu, d’avui i de
demà, ofert per optimitzar el benestar de les persones grans que ens envolten.

Residencial Palau
Avinguda de Catalunya 264
08184 Palau-Solità I Plegamans
Barcelona
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Tel.671562618
www.residencialpalau.com
info@residencialpalau.com

P E R PA R A U L E S

ANUNCIS GRATUÏTS DE SERVEIS PER A LA LLAR
ME OFREZCO para cuidar personas mayores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuidado de persona mayores. Incorporación
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat humanístic i cursant un grau superior de Producció audiovisual i d'espectacles. Estic
interessada a fer de cangur i a donar classes de repàs a nens de primària i ESO.
Paula. 655 474 080
CHICA busca faena de limpiezas particulares, responsable, con experiencia y
referencias. María. 681 977 436.
TENGO conocimiento y experiencia en
cuidado de persona mayores. Colón. 602
407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuidado de niños. Maria. 663 547 662
BUSCO trabajo comocuidadora de adultos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila.
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas mayores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o
cuidado de personas mayore. Amparo.
631064354.
TENGO experiencia en sectores como
hostelería, transporte, construcción y producción 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 limpieza 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 experiencia. 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 tutorias de inglés y castellano. Iveth. 632
022 338.
SE OFRECE señora para el cuidado de
personas mayores. Con experiencia. Externa 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'anglès a Primària, ESO i Batxillerat. Anna
617753438.
TÉCNICA en cuidados de enfermería con
17 años de experiencia, vehículo propio,
se ofrece para el cuidado de personas
mayores. 654 745 682 Loli.
SE OFRECE chico para trabajos de 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. Experiència 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, honesta 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 mayores, 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 experiencias se ofrece para trabajar y poder pagarse los estudiosy ayudar a sus padres.
672 407 274 Yara.
ME OFREZCO como empleada de hogar
y canguro. Tengo experiència. Laura. 653
681 250
BUSCO FEINA de xofer particular. Permis B. Manuel. 662 201 928
SOY UNA MUJER uresponsable y puntual. Busco faena de limpieza, cuidadora
de niños o adultos, de lunes a viernes.
Ami. 654 841 198

OFERTA DE TREBALL
Es busca instal·lador
de parquet
(amb experiència o sense)

669 486 035
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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AQ U E S TA R E V I S TA É S P O SI B L E G R ÀC I E S A L S
S EG Ü E N T S CO M E R ÇO S , N EG O C I S I E N T I TAT S
Farnés advocats
Iurisbarna
Torra Argemi
Jaume Oliveras i Malla
Ajuntaments Ajuntament de Psip
Arquitectes
Jordi Payola - Arquitectura
Asegurances Duran-Molins, Asegurances
Tallers Mateu Vila, SL
Automòvil
Auto taller Taher
Comunicació Generalitat de Catalunya
Construcció Construcciones Gutiérrez
Marbres Aguilar
Materiales Martínez
Acorama
Decoració
Joanna Gomera
Caldes Parquet
Educació
Escola Sant Gervasi
Escola Marinada
Associació de Comerciants
Entitats
A. Teatral Farrigo -Farrago
Espectacles
Club Tenis Santa Magdalena
Esports
Shop Padel
Pàdel Can Falguera
Bosa
Estètica
Magic Nails
Naturhouse
Nua
Gestories
Assesoria Gestoria Palau S.L
Ruisan Assessors
Assesoria Gestoria Palau S.L
Gestoria Monmar
Palau Assessors
Francesc Sapes Banus
Immobiliàries Immobiliaria Farnes
Advocats

1
17
21
21
42
17
17
21
29
7
29
29
48
3
29
48
19
27
23
31
29
37
37
1
3
3
3
13
17
17
17
17
21
1

Juani Baeza
Selmy
Moda
Partits polítics PSC PALAU
ERC
JxPsiP
Primàries PsiP
Assemblea Nacional Catalana
Bar l'Esbarjo
Restauració
Avui cuinem nosaltres
Can Boada
Salut
Aten Palau
Centre Fisioterapia Palau
Centre Podològic Solita
Clinica Dental Valloc
Roque Lucas Sanchez
Menja Sa
Fisioterapia Ferran
Entrenament personal
Residencial Palau
Centro Odontologic Palau
Dental Duarte
Serveis tècnics 74 _ Bugaderi autoservei
E. Arbo Climatizaciones
Electricitat Masó
Fumirrat Servicios 2005
Vallas PVC (Cayfi)
Tecni servei Palau
Guber Catalunya Serveis
Gippsa Informatica
Mes Wifi
Taxis
Taxi - X. Caparrós
Trans-Radio Taxis
Veterinaris
Centre Veterinari Palau

3
21
8
14
26
30
30
23
23
23
13
13
13
13
13
13
13
37
44
48
48
13
21
21
29
29
29
29
29
48
21
21
13
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Aquest mes no et perdis...
EXPOSICIÓ
I SI TE LES TOQUES?
De l'1 al 28 de febrer. La
sala museu de la masia de
Can Cortès acull aquesta
mostra fotogràfica sobre
la prevenció del càncer de
mama. Exposició a càrrec de
L’Associació Fotogràfica i de
Caminades de L’Ametlla del
Vallès.

COL·LOQUI
JORDI TURULL
Divendres, 4, març. 19.00 h.
L'ex conseller de Presidència
oferirà una xerrada al teatre de
la Vila convidat per Junts per
Palau-solità i Plegamans.
CINEMA
LAS LEYES DE LA FRONTERA.
Dissabte, 12, 19.00 h. El Cicle
Gaudí ens porta aquest mes Las
leyes de la frontera, de Daniel
Monzón. Una película basada en
la obra de Javier Cercas. Espai:
Teatre de la Vila. Preu: 4,50 €.
A la venda a Koobin.com i a la
masia de Can Cortés.

Farmàcies de guàrdia - Febrer

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

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

Les xarxes oficials de PsiP
Notificar
incidències
a la via pública
• Descriu la incidència
• Fes una foto
• Envia la ubicació

al Whatsapp

674 74 06 00

Telèfons d'interès

TEATRE
CALMA. Divendres, 18 de febrer. 20.00 h. El còmic Guillem
Albà ens explica, sol i sense paraules, un fet tan complex i a
l'hora tan quotidià: la pressa. Aquest "corre tothora" en el que
vivim instal·lats.. Espai: Teatre de la Vila. Preu: 12 €. A la venda
a Koobin.com i a la masia de Can Cortés..

La xifra del mes

1,5

Milions d'euros és el pressupost inicial previst per la
transformació urbanística
de l'Avinguda Catalunya. El
procés participatiu per recollir
propostes ciutadanes està
aquests dies en marxa.

EMERGÈNCIES
POLICIA LOCAL
AJUNTAMENT, OFICINES
ASSISTENT SOCIAL
CAN CORTÈS
CAP. Ambulatori
CEIP CAN CLADELLAS
CEIP CAN PERIQUET
CEIP FOLCH I TORRES
CEIP PALAU
IES (Ramon Casas i Carbó)
ESCOLA BRESSOL EL SOL
ESCOLA BRESSOL PATUFET
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA MARINADA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
JUTJAT DE PAU

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans
Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip
Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip
Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

112
938 649 696
938 648 056
938 643 012
938 644 177
938 649 898
938 644 710
938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
938 648 853
938 643 789
938 645 663
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ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET
Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta
| Portes lacades | Tarimes d’exterior
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

Primera
visita
gratuïta
¡OFERTA!

50 lts. 5€
Saco tierra
abonada

Especialistes
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

Prime
ra
visit
G R AT a
U Ï TA

C/ Pintor Vayreda, 28 local 2. 08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona
Tel. 938 648 656 | www.dentalcenterpalau.es |
685 157 326
@dentalcenterpalau

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+

FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

611 42 16 19
C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

Vols que t’informem?

93 522 22 55
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