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"Al Dakar s'agafen "Al Dakar s'agafen 
velocitats quevelocitats que
fan por"fan por"
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D'ENTR A DA

AQUEST MES DESTAQUEM...

La guerra

EDITORIAL

Missatge real d'un català casat 
amb una ucraïnesa, residents a 
Barcelona. Rebut el divendres, 
25 de febrer del 2022:

"Doncs malauradament, tot 
molt malament, fatal.  Iryna 
està en estat de xoc, igual o 
més que jo, naturalment. 
 Quan ahir a la matinada van 
començar a sonar els telèfons 
a casa, ja et pots imaginar 
l'embolic.
 Tota la família directa d'Iryna 
(mare, filla, gendre, germana i 
cunyat) viuen al centre del país. 
La filla em va explicar ahir que 
la gent està aterroritzada, la 
ciutat en silenci i que hi havia 
cues enormes per comprar 
aliments davant del que pugui 
passar, però les botigues van 
tancar de seguida.
 I també em va dir que si ca-
lia agafar les armes, ho feia per 
defensar el país!!!!! 
 La mare d'Iryna, una dona 
gran, que viu sola, està en un 
estat de tristesa i tensió, que ni 
t'explico. 
 Tot això provoca que Iryna 
tingui els nervis a flor de pell, 
entre abatuda i furiosa, i no 
sigui fàcil parlar-ne perquè se 
sent impotent i plena de ràbia.
I el nebot d'Iryna, que viu a la 
capital, diu que la gent fuig per-
què els tancs i blindats russos 
s'hi dirigeixen i ja hi han entrat 

aquest matí.
 Vaig parlar-hi ahir a la tarda  i 
estava en un refugi a l'espera 
del que passés.
 És un drama enorme. La filla 
i el gendre d'Iryna tenien bitllets 
d'avió per venir a Barcelona el 
dia 9 de març. Ara no podran 
venir perquè l'espai aeri s'ha 
tancat i les companyies aèries 
han suspès tots els vols. 
 Ucraïna és ara una ratera i 
la gent intenta fugir sortint per 
l'oest, és a dir, Polònia, país 
de la UE que fa frontera amb 
Ucraïna, o Romania, Hongria 
o Eslovàquia. El nord, l'est i el 
sud estan en mans russes. Ahir 
al vespre, Iryna em comentava 
que com la filla té un cotxe pen-
saven agafar-lo, ficar l'àvia a 
dins, i tirar cap a Polònia. Però, 
des d'on viuen, la distància és 
enorme i no hi ha benzina per 
arribar-hi. Quedar-se tirats a la 
carretera en plena guerra és ju-
gar-se la vida.
 Sento explicar-te tot això, 
però és el que hi ha, una gue-
rra en ple segle XXI a Europa. 
Increïble, oi? 
 I les guerres se sap quan co-
mencen, però no se sap quan 
acaben. El que sí que sabem 
és que acaben malament o 
molt malament. 
 Una abraçada!!!!"

No a la guerra.
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4 LLUÍS PEDRALS
Ha recorregut 8.000 quilòmetres de desert en un 
Nissan Patrol del 1987. No és el primer cop que 
fa el Dakar, però si el primer que ho fa en cotxe.

11 PAPER O DIGITAL?
En l'era d'Internet sembla que invocar el paper 
pot ser una heretgia, però no, el debat encara és 
viu i no sembla que sigui fàcil de dirimir.

18 EL PLE TORNA A LA SALA NOBLE
Després de dos anys, el ple de febrer es va 
tornar a celebrar a la sala de l'Ajuntament. Tres 
hores de reunió amb més política que poble. 

26 CARNESTOLTES SENSE COVID
Les disfresses van tornar a omplir els carrers de 
Palau-solità i Plegamans. Amb la pandèmia de 
retirada, la festa va tornar a semblar el que era.

28 LA CARRERADA, A EXAMEN
S'ha iniciat el procés participatiu per redactar el 
projecte de reurbanització de la Carrerada. Uns 
30 veïns van participar en la primera reunió.

38 LA FARMÀCIA DE LES FARMÀCIES
El nou magatzem de Fedefarma a PsiP és una 
instal·lació puntera en el seu sector. L'Informatiu 
ha fet una visita per conèixer el seu funcionament. 
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ESTÈTICA & NUTRICIÓ

JA ELS TENIM AQUÍ!

Mai es  tard 
pe r  tornar a 

comencar

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    
CAMÍ REIAL, 106 08184 93 864 55 51

696 22 92 80

Casa en centro de Palau. 
180m2, 3 hb, 2bGaraje 2 
coches. 338.000€ 

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

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

CASA CASA CASA

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

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

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

DUPLEX CASA CASA

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

Casa sobre plano en Can Fal-
guera. Terreno de 400 m2, 160 
m2 de construcció. 398.000€ 

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

CASA CASA CASA

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

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

En Can Falguera. Ideal 2 fami-
las.  2 com y 2 cocin  260 m2. 
550 m2 terreno.  375.000€ 

CASA

En Piscines, 75 m2, 3hb 
amplias, 1 b. Ascensor, buenas 
vistas 158.000€ 

PISO

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

PIS PIS CASA

QUANT VAL LA TEVA 
PROPIETAT?

T’OFERIM SERVEI DE 
TAXACIÓ OFICIAL

GRATIS

605 391 714

IMMOSORT 
PALAU

CONSTRUCCIONS I PROJECTES BAEMA SL

baema@hotmail.es

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

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

• Ungles
• Extensió de pestanyes
• Disseny de celles
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No és el primer cop que ha corregut al Dakar, però 
aquest any ha estat el primer que ho ha fet competint 
en cotxe. Es va comprar un Patrol de 1987, s'hi va gas-
tar 100.000 euros per convertir-lo en una rèplica exac-
ta del que va córrer el mític París-Dakar d'aquell any 
i se'n va anar a Aràbia Saudí a fer 8.000 quilòmetres.

L'ENTR E V IS TA

Data de naixement:
 08/03/1959
Estat civil: casat, amb dues 
filles.
Estudis: estudis de dret.
Professió: gerent d'una 
empresa d'extrusió de 
plàstics.
Aficions: el món del motor  
i la bicicleta.
Una pel·lícula: que sigui 
de ciència ficció.
Música:  rock i pop català.
Participa en alguna 
entitat del poble: era dels 
impulsors de l'espectacle 
de trial que es feia amb 
FiraPalau.

--D’on ve la seva 
afició pel món 
del motor?

--El que era el meu cunyat, en 
Rafa Tibau, es dedicava a as-
sistència en el món dels ral·lis. 
L’any 2001 ens va organitzar 
un viatge al Marroc, amb tota 
la família, i allò ja em va agra-
dar. Al cap de dos anys em va 
proposar fer un Dakar amb ell, 
com a assistència. Llavors vaig 
portar un cotxe amb mecànics, 
i allò ja em va enganxar.
--És una carrera per com-
petir o per resistir?
--Era per resistir. Fins aquest 
any, l'objectiu era aguantar fins 
al final, i acabar era la millor fita 
que podies aconseguir. Però 
aquest any m'he adonat que la 
gent ja no hi va a resistir. Això 
ja és una competició pura. Ha 
canviat molt. No sé si és per-
què l'organització vigila tant la 
seguretat que en sentir-nos tan 
protegits, l'únic que ens preo-
cupa és arribar el primer. I pen-
sa que s'agafen unes veloci-
tats que fan por, eh. Els Sainz, 
Nani i tota aquesta colla van al 
màxim. I ara les classificacions 
van amb diferències de segons 
o minuts, quan abans hi havia 
hores de diferència.
--Ha canviat molt el Dakar?
--Molt, molt. La prova en si 

mateixa ha canviat. Sobretot la 
seguretat. Abans cada any hi 
havia algun mort. Ara la segu-
retat és la prioritat. Aquest any, 
per exemple, ens van anul·lar 
un tram de sobte. Tots ens 
preguntàvem per què. Resul-
ta que estàvem molt al costat 
d'Iraq, i van tancar l'espai aeri 
per algun problema entre paï-
sos. En tancar l'espai aeri no 
podien volar els helicòpters, i si 
no hi ha helicòpters, no hi ha 
Dakar. Els tenim tota l'estona 
damunt nostre, vigilant-nos. 
Això abans no passava. Abans 
tiraves milles i et perdies i ja et 
trobaran. Jo mateix em vaig 
perdre durant dos dies amb la 
moto, a Mauritània.
--Que passa pel cap quan 
estàs dos dies perdut?
--Et pot l'instint de supervivèn-
cia. Se't fa de nit, has de pa-
rar, dormir a les dunes, amb la 
sortida del sol hi tornes, però 
no saps si vas bé o no... és un 
neguit, però te'n surts.
--El van trobar o va trobar 
vostè el camí?
--El vaig trobar jo. Encara que 
ells tard o d’hora et troben. 
--No portava localitzador?
--Avui en dia sí, avui et tenen 
controlat en tot moment, però 
fa 20 anys, quan el vaig fer en 
moto, no.
--Com es va preparar física-

ment pel Dakar?
--Aquest any, la veritat és que 
no m'he preparat. Els altres 
anys anava al gimnàs uns me-
sos abans, em posava molt en 
forma. Aquest any no ho he fet. 
Vaig habitualment en bicicleta i 
faig sortides en moto, però ja 
vaig pensar que amb cotxe 
seria diferent. És clar que és 
una pallissa, perquè fas 700 o 
800 quilòmetres cada dia, em-
paquetat dins el cotxe i si físi-
cament no estàs una mica bé, 
potser sí que no ho aguantes.
--Va tornar molt cansat?
--No molt, la veritat. De fet, em 
vaig engreixar 4 quilos. Vam te-
nir la sort que no vam tenir cap 
problema amb el cotxe i hem 
pogut descansar en tots els fi-
nals d'etapa.
--Com va preparar el cotxe?
--Ho vam fer en un taller de 
Montcada que es dedica a pre-
parar cotxes. I és precisament 
el mateix home que va prepa-
rar el Nissan l'any 87 quan va 
córrer el Dakar. Ara té 70 i es-
caig d'anys i ho fa amb el seu 
fill. Jo vaig comprar un Patrol 
que em va costar 5.000 euros 
i me'n vaig gastar 100.000 en 
preparar-lo. Es desmunta tot 
i es comença de zero. Es re-
força tot, doble suspensió a 
cada roda, embrague ceràmic, 
motor desmuntat peça a peça.

--Les anteriors ocasions va 
participar en moto, però en 
cap va aconseguir acabar. 
Per què el pas a les 4 rodes?
--La moto jo ja l'havia descar-
tat, perquè físicament ja no 
estic en condicions, però van 
crear fa dos anys aquesta mo-
dalitat de cotxes clàssics i vaig 
veure que em podia anar bé i 
em vaig animar. La majoria de 
gent que participa en aquesta 

LLUÍS PEDRALS  PILOT DEL DAKAR EN CATEGORIA CLÀSSICS

"Hi ha moments de molta 
tensió, vas amb el peu a 
fons tota l'estona"

PEP PUIG
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L'ENTR E V IS TA

categoria són gent de la meva 
edat. Allà et trobes a l'amo de 
Naturhouse, l'amo de Roure 
Il·luminació, tot són grans em-
presaris de multinacionals.
--I hi ha piques entre ells?
--Déu-n'hi-do. Sí que hi havia 
piques entre ells. Nosaltres no 
vam tenir moltes opcions per-
què en la primera etapa la vam 
pifiar del tot. Se'ns va oblidar 
bloquejar el diferencial, que 
en aquest model s'ha de blo-
quejar a mà. I ens vam quedar 
encallats a tot arreu. Estàvem 
totalment desanimats, fins que 
ens vam adonar. Allà vam per-
dre totes les opcions. Després 
vam anar agafant ritme i vam 
acabar el 38 de 140. I pensa 
que hi havia excampions del 
món, excampions d'Espanya... 
gent de tot el món que tota la 
vida que fan això.
--És difícil transitar pel de-
sert?
--En el nostre cas no gaire, 
perquè et posen una espècie 
de GPS que et va indicant per 
on has d'anar. Si et desvies 
molt t'avisa i et torna al camí. El 

complicat són els trams de na-
vegació, on t'has de moure per 
les indicacions que et donen.
--I com se circula per les 
dunes?
--A les dunes no pots parar, 
has d'anar a tot gas. Si pares 
t'ensorres. Però nosaltres no 
vam fer gaires dunes.
--Quin Dakar és més dur, 
Àfrica, Argentina o Aràbia 
Saudí?
--Àfrica, sens dubte, va ser 
molt més dur Àfrica. A Argen-
tina et trobaves gent per tot 
arreu, no em va agradar gaire. 
Àfrica és especial. 
--Anava acompanyat del 
seu amic Gianni. No hi ha 
moments de crisi durant la 
carrera?
 --Hi ha moments de molta 
tensió, sí. Et marquen unes ve-
locitats increïbles. Et fan anar a 
80 o 100 amb aquests trastos 
pel mig del desert. Vas amb el 
peu a fons tota l'estona, derra-
pant, i si el copilot no t'avisa 
a temps és fotut. Però al final 
arribem al campament i tot 
s'arregla.

--Què tal és la relació amb 
la resta de pilots?
--El bo del Dakar és que estàs 
totalment integrat en el bivac i 
és com una gran família on tots 
són iguals, des del Sainz fins a 
l'últim mecànic. Nosaltres, per 
exemple, amb el Nasser Al-At-
tiyah, el que va guanyar, vam 
tenir molta relació. És un paio 
molt sociable, venia amb no-
saltres, pujava al nostre cotxe i 
xerràvem. I amb el Nani Roma 
també. Nosaltres compartíem 
mecànics amb ell.
--Quina infraestructura es 
necessita per participar en 
el Dakar?
--L'organització s'ocupa de 
tot, en cas de repatriació o de 
qualsevol incident, ells s'ocu-
pen de tot, dels viatges, del 
menjar, de tot. El Dakar és com 
una bombolla. Hi ha opcions, 
com ara si vols que et facin 
fotografies, ho pots contractar 
a part. Nosaltres vam agafar 
un fotògraf que feia fotos per 
diversos cotxes. Ens va dir si 
ens interessava i li vam dir que 
sí. 1.500 euros em va costar. 

Però els fotògrafs també estan 
controlats per l'organització, 
els diuen on s'han de posar i 
d'allà no es poden moure.
--Què és el que més sor-
prèn d’aquesta prova el pri-
mer cop que hi vas?
--Tu et fas una idea quan ho 
veus per la tele, però un cop 
estàs allà dius "Mare de Déu, 
on m'he ficat". Fa una mica de 
por, però te'n vas sortint.
--Què és el que més es tro-
ba a faltar de la civilització 
quan es porten 6.000 quilò-
metres de desert?
--Tenim contacte amb la famí-
lia cada dia. Quan arribem allà 
comprem una targeta i podem 
parlar cada dia amb els de 
casa. Per la resta, estàs tan 
ficat en la carrera i en el dia a 
dia que no tens temps de tro-
bar res a faltar.
--Es menja bé al Dakar?
--El càtering és espectacular. 
Munten unes carpes per 3.000 
persones on hi ha de tot. Es 
menja molt bé, i les 24 hores, 
perquè sempre està obert. I hi 
ha el mateix menú per tothom, 
menja igual Carlos Sainz que 
el seu mecànic. Això abans no 
era així, eh. Abans menjaves a 
terra, no hi havia taules ni res. 
Una haima per cobrir-te i prou.
--Si algú està pensant a 
apuntar-se al Dakar, per on 
ha de començar?
--Primer cal pensar en la part 
econòmica. A mi m'ha costat 
140.000, 100.000 del cotxe i 
40.000 de la inscripció. Des-
prés no tothom pot córrer, has 
de tenir un palmarès, has de 
demostrar que has corregut en 
altres proves, en altres ral·lis. 
Has de demostrar que tens 
una experiència. Després t'has 
d'inscriure i esperar que siguis 
un dels escollits.
--Tornarà a fer-lo?
--Quan acabes el Dakar sem-
pre dius "no penso tornar-hi, 
prou, s'ha acabat", però des-
prés passen els mesos i vas ru-
miant, i perquè no. A més, ara 
ja tinc el cotxe fet. Perquè ara 
amb aquest cotxe o me'l venc 
o el llogo. I el llogaria, eh, se-
gur, perquè pensa que va tenir 
un èxit espectacular. Me'l van 
fotografiar cada dia, per tots 
costats. És una rèplica exacta 
del que va córrer l'any 87.
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OPINIÓ

MARIANO GARCÍALA VINYETA

Fa 17 anys, al mes de gener vaig conèixer un 
dels últims exemplars en les nostres terres d’una 
espècie que va reculant cap al nord inexorable-
ment.  Des que l’home modern destrueix el clima 
és difícil veure’ls per aquí. La seva essència és 
feta de neu, qui els manté en vida és el fred, i els 
seus creadors, els nens, ja no poden fer d’una 
pastanaga un nas. Els ninots de neu van marxant 
per no tornar.
Aquesta pèrdua la plorem molts i la patirem tots.
 A l’inici de la industrialització, a finals del segle 
dinou, en començar la crema de combustibles 
fòssils a gran escala, ja es van publicar els pri-
mers estudis sobre l’efecte hivernacle  i sobre la 
possibilitat que l’activitat humana podia provocar 
un canvi en el clima de la terra. I ara, després de 
més de cent anys contemplant immòbils la des-
feta, els governants diuen que necessiten temps.
 Els ninots enyorats, els trineus oblidats i els es-
quís polsosos ens fan posar vermells des de la 
seva nostàlgica tristor. Somriuen sorneguers per-
què saben que l'any 2030 no serà un hivern de 
grans nevades per al Pirineu català. Saben, com 
saben els polítics i promotors de la candidatura 
dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona, 
que ens enreden. Saben que els estudis i els mo-
dels són determinants: el 2030 no hi haurà neu 
per fer uns Jocs, ni tan sols farà prou fred per a 
fabricar-la amb canons.

 Tenen la gosadia i la poca vergonya de dir-nos 
que el sector de la neu a Catalunya  és un sec-
tor amb futur. Aviat ens quedarà un Pirineu ben 
maco, ple de ferros i cables rovellats, de formigó 
corcat absurdament enclavat en mig d’un eixut 
pedregar.
 La lletra és d'olimpisme i esport, però la músi-
ca ens recorda bastant a altres hits més o menys 
casposos: Hard Rock Cafè a Salou, Eurovegas, 
Sheldon Adelson, BCN World. Projectes basats 
en l'explotació màxima de recursos energètics, 
paisatgístics i en empobrir la població amb llocs 
de treball i sous cada cop més degradats i frà-
gils. Un turisme de canibalisme on la classe tre-
balladora, dedica les seves minses vacances a 
humiliar altres membres de la mateixa classe que 
els porten males caipirinhes, precaritzant així als 
servidors i, com un bumerang, també als servits.
 I no us preocupeu pels inversors, per quan 
hagin destruït la Costa Daurada, la Costa Blan-
ca, Barcelona o el Pirineu. Ens deixaran les car-
casses ambientals i socials, i marxaran a oferir 
altres mines d’or. El món n’és ple, de moment. 
Si podrim Cancun, cap a Playa Bávaro. Si cre-
mem Croàcia, cap a Montenegro, si es desglaça 
el Perito Moreno, cap a l’Antàrtida. Si col·lapsa 
Lisboa, cap a Oslo. Se’ls en fot.

Silvestre Entredàlies

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

Se'ls en fot, ninot!

FINESTRA OBERTA DELS LECTORS

JAUME,
 DESCANSA EN PAU

Jaume t'hem perdut massa 
aviat i massa de pressa i ens 
has deixat un buit molt gran 
a tots els que t'hem estimat. 
La familia volem agrair de tot 

cor totes les mostres d'afecte 
i tot el suport i companyia que 

hem rebut de tothom durant 
aquests dies tant difícils. 

Jaume descansa en pau.

Familia Rabassó-Sampera

COLOMS 
QUE CAUEN MORTS

Vull deixar constància del que 
està passant constantment 

als nostres habitatges de PsiP. 
Suposadament, hi ha algú pels 
voltants del nostre edifici que, 
fart dels coloms, els enverina 

i aquests cauen rebentats a la 
nostra gespa. Això ens crea un 

gran perjudici perquè, si som 
absents temporalment, les 

conseqüències de no poder re-
tirar-les al moment són l'arriba-
da de rates i insectes, així com 

el deteriorament de la nostra 
gespa. Pel benestar de PsiP, 

prego que entre tots busquem 
una solució més efectiva per 

acabar amb aquest problema, 
que tants disgustos ens està 

ocasionant.

Reyes Diaz Calvo

COMIAT
El passat 8 de gener de 2022 

ens va deixar el meu germà 
Jaume Carol Llobet. Per a 

tothom qui ho desitgi s’informa 
que poden assistir a la missa 

del diumenge 6 de març, a les 
10 hores, a la parròquia de 

Santa Maria de Palau-solità, 
per a la seva memòria.

Moltes gràcies.

Maria Carol

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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OPINIÓ

L'Associació de Mitjans d'Informarció i Comunicació (AMIC), enti-
tat referent que aplega 475 mitjans de premsa en paper i digital de 
tots els territoris de parla catalana, vol manifestar la preocupació 
de tot el sector per l'increment desorbitat dels preus de les ma-
tèries primeres, especialment del paper que en només un any ha 
patit un increment que supera el 70%.
 Aquest increment arriba després de gairebé dos anys de greu 
crisi sanitària, social i econòmica en què les empreses periodísti-
ques, sobretot de proximitat, han hagut de treballar en condicions 
difícils, doblant els esforços per fer arribar informació constant a 
la ciutadania. I, per altra banda, han vist disminuir els seus ingres-
sos publicitaris pel fet que els seus anunciants naturals; comerç, 
restauració i empreses de serveis, també pateixen una situació 
econòmica molt difícil.
 Una pujada que afegida a la resta de costos com els de l'energia, 
perjudica greument el sector de periòdics, la majoria de distribució 
gratuïta; increments impossibles d’aplicar als nostres anunciants. 
L'Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, a banda de 
manifestar aquest malestar i fer una crida a la indústria paperera 
perquè moderi aquests augments difícils d'assumir, demana per 
part de la ciutadania i de les empreses anunciants, que es valori un 
producte que des de les diverses empreses editorials, distribuïm 
com a element de servei informatiu, de cohesió i d'arrelament ciu-
tadà.

L'Informatiu de Palau-solità i Plegamans
 és mitjà associat a l'AMIC des del 2019.

Manifest de l'AMIC sobre 
l'increment del preu del paper

COMUNICAT CORPORATIUPILONES JA!
Després de més d'un any 
reclamant la instal·lació de 

pilones a la cantonada de la 
Carrerada amb el carrer Padró, 

set instàncies enviades a 
l'Ajuntament amb proves on es 

veu camions girant per sobre 
del pas rebaixat de la canto-
nada i tota mena de vehicles 
carregar i descarregar sobre 

les 2 voreres enganxades a la 
façana, i després de la cons-

tant negativa de l'Ajuntament a 
instal·lar pilones o a donar cap 
altra solució, el cas el derivo al 

Síndic de Greuges.
Darrerament, del cantó del 

passeig de la Carrerada han 
instal·lat unes jardineres en lloc 

de pilones sense cap expli-
cació, però del carrer Padró, 
on la vorera és més estreta i, 
per tant, la necessitat és més 
gran, l'Ajuntament únicament 

es limita a dir-me que la raó 
de la negativa és perquè la 

vorera és estreta, ja que fa 130 
cm (hi han voreres d'aquesta 
amplada o més estretes amb 

les pilones com he demostrat) 
i hauria de fer 150 cm i que no 

hi ha cap informe policial on 
digui que es tracta d'un tema 
de seguretat, cosa que no és 

veritat, i així ho vaig demostrar 
a una de les instàncies on que-
dava constatada la inoperància 

de la policia.
Vaig proposar que si la zona 

blava ja era utilitzada de forma 
habitual com a càrrega i des-
càrrega que la posessin com 

a tal, però protegissin amb pi-
lones la vorera de l'altra banda 
del carrer perquè els vianants 
poguessin passar amb segu-

retat i no haguessin de trepitjar 
l'asfalt. També he suggerit que 
si la vorera és estreta l'ampliïn 
perquè així es puguin instal·lar 
les pilones, encara que s'hagi 

de prescindir d'un tram de 
zona blava (per instal·lar conte-
nidors no els importa prescindir 

de places). Hi ha una zona de 
càrrega a l'alçada de la plaça 
de l'Ajuntament, que ningú fa 

servir. La seguretat del vianant 
hauria d'estar sempre garan-
tida i més en les voreres on hi 

ha indústries, i no ho està.

Cristina  Chao



8 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - Març 2022

PU B L IC ITAT

L’Informatiu socialista de Palau-solità i Plegamans · Març 2022 · Núm 374

COMPROMÍS
PER PALAU / 

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

“

El grupo socialista insta al gobierno 
municipal a cumplir la legalidad con la 
nueva concesión del servicio de agua 
público y no generar problemas judiciales
El ejecutivo local ha decidido iniciar un cambio en el modelo de la 

gestión del agua. Esta decisión se quiere camuflar con una consul-

ta ciudadana, cuando lo cierto es que ERC y Junts ya están traba-

jando para adjudicar “a dedo” este servicio al consorcio CONGIAC, 

perdiendo nuestro municipio  el control del servicio.  El Tribunal 

Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) han sen-

tenciado que, en otros municipios donde se ha adjudicado, se ha 

hecho de forma ilegal además de incurrir en un fraude de ley.

Necessitem un Pla de Prevenció 
del Suïcidi i Salut Mental a Palau, 
especialment enfocat als i les joves.
La salut mental és un dret bàsic i essencial. Per això, considerem que 

la prevenció de les malalties de salut mental i les seves conseqüèn-

cies com el suïcidi adolescent i juvenil, són una urgència social. Tam-

bé a Palau. Davant aquest creixent i preocupant problema que afecta 

els i les nostres joves hem instat a l’Ajuntament al disseny, realització 

i implementació d’un Pla Local específic sobre la salut mental.

Els grup socialista demana a les 
entitats bancàries donar un servei 
d’atenció presencial adequada
El Grup municipal del PSC-CP ha demanat a través del ple muni-

cipal que es treballi per instar a les entitats bancàries del municipi 

donar un servei d’atenció presencial adequada a la gent gran, 

donat que la pèrdua de serveis financers és un problema greu per 

una part important de la població que, arran de diverses circum-

stàncies, té dificultats per utilitzar la banca en línia.
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A  TAU L A

En la majoria de llars, sobretot 
si hi ha nens, es consumeixen 
regularment cereals durant el 
desdejuni. Sempre ens els han 
publicitat com a ideals per a un 
esmorzar equilibrat, no obstant 
això, no sempre és així, ja que la 
majoria d'ells contenen sucres i 
altres ingredients com sabors 
artificials o greixos que no els 
fan tan recomanables. Per això 
sempre abans de decantar-nos 
per l'un o l'altre, és aconsellable 
fixar-se bé en l'etiqueta i tenir en 
compte els següents consells:

--Que siguin baixos en sodi. La 
quantitat de sal no hauria de su-
perar els 220 grams per ració.
--El sucre també ha de ser baix. 
La millor opció són els que te-
nen com a molt uns 10 grams 
per ració. L'edulcorant pot venir 
en forma de sucre, sacarosa, 
etcètera. 
- - M i l l o r 
com més 
m i n e -
rals i 
vitami-
nes.

--Decanta't per aquells que tin-
guin més quantitat de fibra. La 
fibra no només ajuda a dismi-
nuir el colesterol o evitar malal-
ties com la diabetis, sinó que 
a més ens sadollarà més i, per 
tant, evitarà que tinguem gana 
de seguida. 

--Opta pels integrals. 
Si bé, cal fixar-se 

bé en l'etiqueta, 
perquè encara 
que marqui el 
producte com a 

integral, aquest 

no serà considerat així si no 
conté almenys 5 grams o més 
de fibra per ració.
--Quan vulguem comparar di-
ferents productes fixant-nos en 
els valors nutricionals, fer-ho 
sempre comparant per grams i 
no per racions.
  I si tenim dubtes, i volem con-
sumir un producte de major 
qualitat, millor comprar els ce-
reals naturals, que tot i que no 
tenent tant sabor, sempre hi po-
dem afegir iogurt, fruits vermells 
o mel.-- EVA REMOLINA

Com triar els millors cereals per esmorzar?
LA PÍNDOLA

La pizza honesta
El mateix nom del local ja és 
una declaració d'intencions. 
Leonardo Da Pincho és una 
aposta per la imaginació, per la 
creativitat, per l'experimentació, 
per la qualitat aplicada a una 
cosa tan deliciosa com la pizza.  
Sinuhé Domingo és l'inven-
tor que hi ha darrere d'aquest 
obrador. "Ofereixo una cuina 
honesta, de qualitat, on el pro-
ducte i l'elaboració cuidada són 
la referència", explica aquest 
cuiner de vocació i autodidacta 
de formació.
 La seva carta impresa conté 
17 pizzes d'autor, amb noms 
tan suggerents com Sant Grial, 
Ludovico, Código da Pincho, 
Firence o Lucia de Serpiero. 
Però la seva voraç imaginació 
és tan gran que en el paper no 
li caben totes i ha tirat d'Insta-
gram per informar els fidels de 
les seves creacions. Al compte 
@leonardodapincho hi va pen-
jant les seves particulars mo-
nalises, disponibles al paladar 
palauenc encara que no figurin 
a la carta del local. La pizza és 
la reina del Da Pincho, però en 
la seva oferta no hi falten ama-
nides, crepes, pastes, risottos i 
carns.
 La decoració del local és 
també un homenatge al geni re-
naixentista. Retrats de Leonar-
do da Vinci, llibres sobre la seva 
obra, reproduccions de la Mona 
Lisa i de l'home de Vitruvi, i tot 

Sinuhé Domingo mostra la 
pizza Donatella, que ha presentat 
recentment per Instagram.

PER APARÈIXER EN AQUESTA SECCIÓ CONTACTEU
 AMB EL 629 262 682

PASSEIg DE LA CARRERADA, 30
PALAU-SOLITà I PLEgAmANS
TELf. 938 647 020

LA PROPOSTA DE... LEONARDO DA PINCHO

LEONARDO DA PINChO / PIzzERIA

en un ambient de llum i de co-
lors càlids que contribueixen a 
gaudir de l'àpat sense presses.
 Per exemple del seu art,  
Sinuhé proposa reproduir a 
casa una de les pizzes que ha 
presentat fa poc a Instagram, la 
Donatella: 
Ingredients: massa de pizza 
fina, mozzarella, pernil dolç en 
talls finets, una burrata, tomà-
quet natural triturat, orenga, oli 
i sal.
Preparació: Amb la massa 
ben estirada, es fiquen tires 
de mozzarella d'un dit més o 
menys de gruix per les vores i 
es va enrotllant de manera que 
el formatge quedi embolicat. És 
important tancar bé la massa al 
voltant de la mozzarella perquè 
no s'escapi el formatgi quan 
es fongui. Ha de quedar la pi-
zza com una cassoleta amb les 
vores gruixudes. A continuació 
fiquem abundant tomàquet, i 
empolvorem amb sal i orenga. 
Es fica al forn a 220 graus, uns 
17 minuts. Fora del forn, cobrim 
el centre de la pizza amb les là-
mines de pernil dolç. Afegim la 
burrata, que sigui de bona qua-
litat, un altre toc d'orenga, oli 
d'oliva i a menjar.

LEONARDODAPINCHO
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El Museu Thermalia de Caldes de Montbui 
acull fins al 27 de març de 2022 l’exposició 
itinerant Estiueig de proximitat, 1850-1950, 
una mostra que vol ajudar a mirar i repen-
sar d’una altra manera el paisatge dels 
entorns actuals de la ciutat de Barcelona. 
Malgrat els canvis derivats de la gran den-
sificació urbana, encara avui es pot seguir 
l’empremta d’una antiga pràctica social 
relacionada amb la salut: l’estiueig aristo-
cràtic, burgès i menestral, de mar i de mun-
tanya, en un radi no superior a 50 km de la 
capital de Catalunya. Les ciutats jardí, les 
torres, els jardins, les fonts, els balnearis, 
els casinos i els antics hotels en són testi-
monis eloqüents.
 L’exposició s’estructura en set àmbits 
temàtics on afloren de manera diàfana les 
diverses realitats i problemàtiques deriva-
des de l’estiueig. Un vuitè àmbit es dedica 

a les especificitats locals.
 La mostra es va inaugurar dissabte 5 de 
febrer i es podrà visitar fins al 27 de març al 
Museu Thermalia en horaris del museu ( de 
dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 
19 h; i els diumenges i festius de 10 a 14 h).
 ES tracta d'una exposició itinerant orga-
nitzada per l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, el Museu d’Arenys de Mar i el 
Museu Municipal de Nàutica del Masnou. 
Aquesta exposició, que viatjarà per diver-
sos museus de la Xarxa de Museus Locals, 
forma part del programa d’exposicions iti-
nerants que desenvolupa l’Oficina de Patri-
moni Cultural amb l’objectiu de potenciar i 
millorar la programació dels museus locals 
amb exposicions temporals que contribuei-
xin a la inclusió social i a l’enriquiment per-
sonal de la ciutadania.

BEN VIST

DIA DE LA DONA
El 8 M se celebra el Dia Internacional de 
la Dona. L'Ajuntament  téprevist un acte 

institucional a les 12 del migdia  
a la plaça de la Vila. Hi haurà 

parlametns i lectura d'un 
manifest, com és habitual. 

També hi haurà una actuació 
musical a càrrec de mes-
tres i alumnes de l'Escola 

Municipal de Música.
Durant la resta del mes hi 

haurà xerrades, conferències i especta-
cles relacionats amb aquesta jornada.

ORIENTACIÓ PELS  JOVES
El Consell Comarcal del Vallès Occi-

dental ha posat en marxat el ‘Programa 
Singulars 2022’, un projecte formatiu 

d’acompanyament i suport en el procés 
d’orientació laboral i educativa per al jo-
vent de la comarca d’entre 16 i 29 anys, 
de manera que els joves de Palau-solità 

i Plegamans poden apun-
tar-s’hi.  

L’objectiu és millorar 
l’ocupabilitat i les 

competències 
professionals 

per a la inserció 
en el mercat de 

laboral de les 
persones joves 
no ocupades i 

no integrades en els 
sistemes d’educació o forma-

ció. Les persones interessades poden 
escriure un correu a arandayi@ccvoc.

cat o trucar al 93 727 35 34 ext. 466, i 
preguntar per Isabel Aranda.

EXPOSICIÓ

Turistes de fa cent anys

El que cal tenir en compte
 abans d'adoptar una mascota

zON A  ECLÈC T IC A

L'arribada d'una mascota a la família és 
motiu d'alegria per a tots. Un animal ens 
portarà grans moments i situacions, a més 
de donar-nos afecte. Però tenir una mas-
cota és una responsabilitat i cal pensar-ho 
amb calma per a prendre una decisió co-
rrecta i no penedir-nos en el futur. Molts 
casos d'abandó animal són el fruit d'una 
decisió ràpida i poc meditada.

Pros de tenir una mascota:
Les mascotes són una font d'afecte ines-
gotable. Tenir una mascota t'obliga a fer 
exercici diari. Almenys 3 passejos diaris 
són obligatoris (en el cas dels gossos). En 
el cas dels nens, tenir una mascota els fa 
treballar el seu sentit de la responsabilitat. 
Els nens que creixen amb una mascota so-
len ser més oberts, tenen millor relació amb 

els altres, els agrada fer activitats en grup 
i practicar esports. Passem més temps a 
l'aire lliure.
Contres de tenir una mascota:
Algunes persones són al·lèrgiques als ani-
mals i la convivència es fa impossible. A 
partir d'ara, en les vacances també entra la 
teva mascota. Hi ha una sèrie de passejos 
diaris obligatoris amb la teva mascota. Tenir 
una mascota suposa una sèrie de despe-
ses: alimentació, veterinari... La teva casa 
necessitarà que augmentis la freqüència de 
neteja.

ANIMALS DE COMPANYIA

'ESTIUEIG DE PROXIMITAT, 1850-1950'
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Obro la porta de la meva botiga i el primer que em rep 
és un perfum indescriptible, un aroma embriagador 
a paper, a llibre, a tinta, a cadascun dels escriptors i 

escriptores que han deixat empremta en cadascuna de les seves 
obres.
 La paraula petricor significa olor a terra mullada i ens porta a 
rememorar aquest aroma. Per què no hi ha un mot que descrigui 
l’olor de llibre? 
 I sí, quan agafem un llibre es posen en marxa cadascun dels 
nostres sentits: la vista, l'olfacte, l'oïda, el tacte i el gust... Molts us 
preguntareu com l'oïda o el gust poden estar relacionats amb el 
paper. Jo quan llegeixo necessito silenci o també el soroll del mar, 
també hi ha lectors que necessiten música tranquil·la i relaxant. 
El gust, et prens un bon cafetonet o una infusió i la felicitat ja es 
completa. La vista és bastant evident, i de l'olfacte ja hem par-
lat, però des d'aquí reivindico un perfum embotellat amb aquesta 
olor.
 El tacte, m’encanta passar la mà per les portades dels llibres, 
agafar un full blanc i començar a escriure o dibuixar.
 Em direu sentimental, romàntica, però jo encara crec que el pa-
per està per sobre de tot el món digital que cada dia ens engoleix.  
L’encant de buscar paraules en un diccionari, de subratllar uns 
apunts o un text, inclús el fet de llepar-te el dit per passar de 
pàgina.
 Proveu de fer això últim amb un dispositiu electrònic!

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.

Us imagineu q us fessin emmagatzemar tots els do-
cuments q teniu al vostre ordinador, mòbil o tauleta, 
o a les vostres carpetes del núvol en arxivadors d pa-
per en una habitació? El paper t el seu rol en moltes coses, però 
ha quedat superat pels avantatges dels suports digitals. Quan-
tes cartes creieu q s’enviaven cada dia abans q existís el correu 
electrònic? Us imagineu havent d’escriure, ensobrar, posar segell, 
portar a correus... tots els e-mails o whatsapps q envieu?
 A tots ens agrada llegir un llibre o el diari en paper quan tenim 
el temps de fer-ho, però quan tenim aquest temps? O, fins i tot 
quan el tenim, heu provat de llegir amb un dispositiu ebook els 
vostres llibres preferits? Us els podeu emportar tots d viatge, al 
bus, a l’avió o el tren i gaudir-ne sense haver d carretejar el pes 
d’aquells totxos. 
 I l’espai a casa? On els llibres i documents van acumulant pols 
en multitut d’estanteries q, sí, queden molt bé de fons en aquelles 
videotrucades q fem ara q teletreballem tant. Per cert, un altre 
avantatge del món digital, el teletreball o la presentació digital de 
transparències. Encara queda algú q recorda les transparències, 
d veritat, les d paper o plàstic transparent? 
 El darrer espai on encara guanya el paper és segurament en 
l’àmbit d prendre notes, la llibreta dels apunts, però amb l’avanç 
de les tecnologies digitals, segur q també serà un bastió on aca-
barem tots digitalitzats i gaudint d les incomptables avantatges 
del món digital. 

Reivindico una paraula 
per definir l'olor de llibre

Us imagineu haver de
posar segell als e-mails?

LA LLIGA FOTOGRÀFICA 
D'ARTS & FOTO
Tema de gener: LLIURE
Foto guanyada: 
Esgotat, de Pedro Mohedano

EL PETIT ANIOL es va prestar a fer de model pel seu 
avi, Pedro, i va acabar esgotat. L'esforç, però, va valer la 
pena. Li queda pel record aquest magnífic retrat. Mohe-
dano, molt aficionat a la tècnica de clau alta, ha fotogra-
fiat la tendresa i el cansament en una mateixa imatge.

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

zON A  ECLÈC T IC A

PAPER DIGITALEL DILEMA

GIOVANA SÀNCHEZ JOAN CAROL
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SA LU T

Entrem en temps d'al·lèrgies

Mesures per 
prevenir les durícies

VADEMECUM LA CONSULTA

La hiperqueratosi és una lesió molt 
freqüent de la pell. Encara que el seu 

terme mèdic resulta una mica complicat 
de pronunciar i entendre, la hiperquera-
tosi no són més que les dureses o calls 
que es formen en el nostre cos, gene-

ralment en mans i peus, encara que de 
forma més freqüent en aquests últims.

 Aquestes dureses es mani-
festen com un engruiximent de la pell 

provocada per l'abundància de cèl·lules 
mortes i escamades i surten com un 

mecanisme de protecció davant agents 
externs. El seu aspecte és de color groc 
a causa de la quantitat de queratina que 

conté, i el seu tacte és dur.
Les causes que provoquen aquest 

tipus de lesions solen ser les rascades i 
irritacions en caminar amb les sabates, 

caminar 
amb talons 
massa alts 
de manera 

habitual, 
estretor 

del calçat 
o poca 

transpira-
ció, tenir 
una mala 

trepitjada o 
deformitats 

prèvies al 
peu, entre d'altres.

Algunes de les mesures que podem 
prendre per a evitar la seva aparició 

són:
• Mantenir una bona higiene i sobretot, 

eixugar correctament peus i mans.
• Portar sabates transpirables a l'estiu.
• Usar una talla adequada de calçat: ni 

més gran ni més petit.
• Comprar calçat de bona qualitat.
• No reutilitzar sabates de segona mà, ja 

que poden estar deformades.
• Evitar fer ús de talons de més de 4 

centímetres en el dia a dia.
• Hidratar els peus i mans convenient-

ment.
• Fer un estudi biomecànic de la nostra 

trepitjada per a esbrinar si existeix 
alguna deformitat i solucionar-lo amb 
l'ús de plantilles especials.

L’època primaveral és l’estació 
en la que acostuma a haver 
més incidència de casos amb 
símptomes d’al·lèrgia perquè 
coincideix amb la pol·linització 
de la majoria de flors i plantes. 
Concretament, al març s’inicia 
la floració del plàtan d’ombra, 
que tot i tenir una curta dura-
da, és un arbre molt present 
als carrers, passeigs, parcs i 
jardins dels entorns urbans. 
I, durant les setmanes poste-
riors, començarà la de les gramínies i l’olive-
ra, que també són causants de les al·lèrgies 
estacionals més comuns. 
Símptomes de nova aparició: què fer?
Les persones al·lèrgiques acostumen a tenir 
un tractament pautat i que segueixen tenint 
en compte les indicacions que el seu pro-
fessional de referència els ha fet al respecte. 
Però cal tenir present que les al·lèrgies po-
den aparèixer a qualsevol edat, d’un any 
per l’altre. Per això és important que, si te-
nim sospites perquè presentem símptomes 
compatibles amb una al·lèrgia, anem apun-
tant en un calendari quan i on els hem patit. 
Aquesta informació ajudarà al diagnòstic, 
juntament amb d’altres com les condicions 
ambientals que l’envolten o si hi ha antece-
dents familiars d’al·lèrgia. Aquesta orien-
tació es pot complementar posteriorment 
amb alguna prova diagnòstica, si l’especia-

lista ho considera oportú.
Els al·lèrgens ambientals provoquen infla-
mació de les vies respiratòries i poden pro-
vocar rinitis (amb símptomes com picor al 
nas i els ulls, secreció nasal aquosa, nas 
tapat i esternuts), asma o també conjun-
tivitis, afectant la qualitat de vida quan els 
símptomes són intensos. Per això és impor-
tant que programeu una visita amb el vos-
tre equip de referència al CAP Palau-solità 
i Plegamans en cas que ho necessiteu; fa-
rem una valoració del vostre cas i si cal us 
derivarem a l’especialista de l’hospital. 
Consells per les persones al·lèrgiques
• Preneu la medicació segons la pauta 
prescrita i no allargueu el tractament més 
temps del que se us ha indicat.
• Recordeu que els antihistamínics poden 
provocar somnolència.
• Abans de fer plans, consulteu els nivells 
i prediccions de pol·len del lloc on anireu. 

Els sons curatius o Liu Zi Jue s'integren 
dins de la medicina tradicional xinesa i van 
ser estudiats i difosos per Sun Si Miao ja 
durant el segle VI. El que vénen a explicar 
és que amb la pràctica constant d'aquests 
sons es poden curar tots els òrgans del 
cos, a més de relaxar-nos i aconseguir un 
equilibri emocional.
Cadascun d'aquests sons es correspondria 
a un òrgan essencial i a una emoció.
Els sons serien els següents:
1. So Xu. Associat al fetge. Actua sobre 
l'element fusta i serveix també per a cuidar 
la vista i alleujar maldecaps.
2. So He. Associat al cor. Actua sobre l'ele-
ment foc. Ajuda per a l'insomni i les palpi-
tacions.
3. So Hu. Associat a la melsa. Actua sobre 
l'element terra. Alleuja les preocupacions i 

les obsessions.
4. So Si. Associat al pulmó. Actua sobre 
l'element metall. Indicat per a l'asma, la 
tos,així com per aixecar l'estat d'ànim.
5. So Chui. Associat al ronyó. Actua sobre 
l'element aigua i combat els problemes de 
bufeta, l'ansietat i les pors.
6. So Xi. Associat al "Triple Escalfador", a 
on conflueixen diversos òrgans simultanis.
  Els Sons curatius formen part de les Teo-
ries Taoistes i practicar-los ajuda a desca-
rregar les energies negatives i a requilibrar 
cos i ment. -- EVA REMOLINA

Sons que curen
MEDICINA TRADICIONAL XINESA
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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
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Hem engegat una campanya per
denunciar aquells projectes que
amenacen de trinxar el territori i trencar
l'equilibri mediambiental. El jovent ens
oposem al quart cinturó i a la destrucció
de Gallecs.

la columna del

SEU LOCAL
Carrer de Plegamans, 3B

palausolitaiplegamans@esquerra.cat
 

Defensem el territori!

@ERCPalau

El conseller Joan Ignasi Elena
es reuneix amb l'equip de
govern

Acollim el Congrés Comarcal d'ERC

La militància d'ERC al Vallès
Occidental va debatre al nostre
municipi les esmenes a la
conferència nacional del partit
previst pel març i també va ratificar a
la Patricia Freire com a secretaria
de ciutadania.

El dissabte 5 de febrer el conseller
d'interior va participar en una reunió
amb l'alcalde, la primera i la
segona tinent d'alcalde, entre
d'altres, que es va celebrar al
consistori. En la reunió s'hi van
tractar aspectes relacionats amb la
seguretat ciutadana, com l'augment
en l'ocupació d'habitatges.

Presentació del projecte RECOOPEREM al president de la Generalitat

Aprofitant la visita del president Pere Aragonès per la
inauguració de Fedefarma, l'alcalde Oriol Lozano i la
regidora d'Acció Social Patricia Freire van explicar com
va ser l'adhesió del nostre municipi el projecte
Recooperem i com havia anat evolucionant.
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PATR Im ONI

Explicava Francesc Maspons i 
Labrós ja el 1881, que a Pa-
lau-solità i Plegamans hi havia 
un menhir que s’anomenava 

Pedra del diable, i que es deia que “es una 
pedra de las que durant la nit duya lo diable 
desde l’Montseny fins a Martorell pera ferne 
lo pont d’aqueixa vila y que havéntseli fet 
clar en aquell punt, la deixá anar, clavant-se 
per lo seu gran pes á terra”. Aquesta és 
una de les referències més antigues que 
es conserva sobre la llegenda de la Pedra 
Llarga, ja coneguda per tots. Però què és 
exactament aquesta estranya pedra, testi-
moni de tota la història del nostre poble?
 Es tracta d’un menhir, una pedra tallada 
i col·locada verticalment per la força de 
l’home per la qual és necessària la col·la-
boració d’un grup nombrós de persones, 
és a dir, parlem d’una comunitat que s’or-
ganitza, utilitzant els recursos primitius del 
moment, per dedicar temps a tallar, tras-
lladar i situar aquesta pedra en aquest lloc 
determinat; aquest costum va durar des de 
finals del Neolític fins a l’arribada dels ro-
mans. Però, quin era el seu objectiu?
 La teoria principal sobre la Pedra Llarga 
és que tenia com a funció deixar cons-
tància de la presència d’un grup a la zona 
suficientment gran i organitzat per erigir un 
monument així, marcant el seu territori, el 
qual podia tenir com a límit la riera de Cal-
des, ja que la pedra era visible quan aques-
ta es creuava. Tot i així, també existeixen 
altres teories, com per exemple que servia 
com a lloc d’enterraments, per recordar 
un fet concret ocorregut en aquell indret o 
com a lloc sagrat de reunió.
En època me-

dieval, aprofitant la inamobilitat d’aquest 
tipus de monuments, s’utilitzaren sovint 
per delimitar territoris. En aquest sentit, és 
destacable que la Pedra Llarga es troba 
ubicada en els límits entre les parròquies 
de Plegamans i Palau-solità, pel que podria 
haver-se aprofitat en aquest sentit.
 La Pedra Llarga té unes dimensions 
d’1,20 m d’amplada i 0,57 m de profun-
ditat, així com 2,43 m d’alçada per la part 
que es veu. Es desconeixen les seves mi-
des sota terra, tot i que en una ocasió es 
va intentar esbrinar, excavant 0,40 m sense 
aconseguir trobar el final.
Però aquest no és l’únic menhir al poble. 
Menys coneguda, al municipi hi ha la Pe-
dra de Can Tarragona de 2,25m d’alçada, 
1,85m d’amplada i 0,35m de profunditat, 
situada a l’entrada de la masia de Can Ta-
rragona (també anomenada Can Gibert), 
tot i que el seu emplaçament originari és 
desconegut i va ser col·locada allà 
posteriorment. Així ma-
teix, també hi havia 
una altra pedra a 
les proximitats 
de la masia de 
Can Falguera, 
que feia uns 
3m d’alçada i 
2m d’ampla-
da, situada 
al costat del 
camí de Pa-
l audà r i es , 
tot i que va 
ser dina-
mitada el 
1950.

Pedres que guarden secrets

Potser la més visible per tothom és la 
pedra que es troba al nord del muni-
cipi, just a l’inici de la pujada que por-
ta des de la carretera al barri de Can 
Falguera. Però, contràriament al que 

a vegades es creu, no es tracta 
de cap menhir, sinó que va ser 
col·locada en aquell lloc el 17 de 
gener de 1968.
Portada des de la reclosa de 
Can Pujol de la Riera de Caldes, 
va ser instal·lada en aquest em-
plaçament tant visible amb una 
finalitat publicitària, promocio-
nar, amb unes lletres que deien 
“A Can Falguera”, la nova ur-
banització de Can Falguera, la 
qual quedava apartada de la 
carretera. El 1980, s’hi va col·lo-

car una placa de marbre amb 
el nom “Avinguda de Josep Mª 
Folch i Torres” quan l’Ajuntament 

va anomenar així a la 
pujada.

La pedra-anunci de 
Can Falguera

A Palau-solità i Plegamans hi trobem 
diversos vestigis del passat prehistòric 
d'aquest territori. El més popular és 

potser la coneguda com la Pedra Llarga, 
però aquest no és l'únic menhir que es 
pot referenciar al nostre poble.

PERE FARNÉS AGRAMUNT
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fU N DACIÓ  fOLCh  I  TOR R E S

Lluís Folch i Torres, un pioner que 
va pecar de catalanista

DE PLEGAMANS
AL MÓN

Castell de Plegamans, seu de la Fundació Folch i Torres

Qui va ser en Lluís Folch i To-
rres? Doncs va ser un perio-
dista, un professor d’Història 

de l’Art, un pare de família nombrosa, però 
també fou un pioner en l’educació dels 
discapacitats intel·lectuals. El mal fou que 
excel·lí en temps de dictadures, que ho do-
minen, això, d’esborrar del mapa l’estela 
de tanta gent de bé i que ha fet tant de bé, 
sobretot si eren catalanistes. Però el recor-
dem. I a finals del 2021, a Barcelona, als 75 
anys de la seva mort el recordàrem, i el 7 
d’abril hi tornarem, a Vilassar de Dalt.
 A l’Arxiu de la Fundació Folch i Torres, 
tenim la sort i el privilegi de conservar-ne el 
seu llegat, i el resguardem amb el dels seus 
germans, que també ex-
cel·liren en l’àmbit de la 
cultura.
 Nasqué el 1878 en una 
família benestant que te-
nia una gran botiga de 
venda d’objectes de de-
coració; fou el segon de 
sis germans. El cas és, 
però, que per malaltia del 
pare patiren una fallida 
el 1890, i es produí un 
daltabaix econòmic a la 
família. I els nois s’hague-
ren d’espavilar.
 Abans d’acabar el se-
gle XIX, els dos germans 
grans ja publiquen en re-
vistes i diaris; en Lluís a 
La Veu de Catalunya, i s’inscriu a Llotja. El 
1907, com a redactor de La Veu, és enviat 
a Madrid. De retorn a Barcelona, el 1910 es 
reintegra a Llotja com a professor i entra al 
Diari de Barcelona com a crític d’art, on hi 
col·laborarà fins a la guerra. L’any següent 
ingressa a la Junta de Protecció de la In-
fància com a administratiu; de moment li és 
un ingrés econòmic més, i el 1912 es pot 
casar. Poc es pensava ell que la nova feina 
l’absorbiria i que hi dedicaria la resta de la 
vida. A partir de 1914 li assignen la direcció 

del Grup Benèfic, un gran edifici construït 
al Poblenou per a centralitzar les funcions 
de la Junta i hostatjar-hi part de les seves 
obligacions: l’educació dels joves i infants 
desemparats.
 En Lluís Folch, impactat per la deixade-
sa dels asils, s’hi posa de valent, i mancat 
de preparació acadèmica es forma amb 
la lectura de revistes internacionals espe-
cialitzades, amb cursets i visites a centres 
europeus. A poc a poc, amb els coneixe-
ments que va adquirint modula els proto-
cols psicològics i sensorials que usen grans 
investigadors europeus i els aplica al Grup 
Benèfic i a Centres associats, com el Mas 
del Bon Retorn de Plegamans, i n’estableix 
de propis. Aquest procedir li permet discri-
minar un conjunt de nois, els anormals, que 

especifica: “anormals, 
perquè estadísticament 
no actuen com la ma-
joria, i que es mereixen 
una educació especial, 
amb ritmes diferents, 
personalitzada, que no 
pot donar-se en esco-
les normals”. A aquests 
nois i noies els dedicarà 
els seus esforços per a 
recuperar-los i evitar-los 
la reclusió a Sant Boi o 
en asils.
  Però el seu mètode és 
discutit a la Junta, i en 
plena dictadura, el 1926 
serà acusat de separa-
tista i perdrà la direcció 

del Grup Benèfic. Dos anys després, crea 
el seu propi centre, Torremar, a Vilassar de 
Dalt, on amb plena llibertat l’aplicarà i la 
seva escola esdevindrà una institució mo-
del i pionera a Espanya.
 Després de la guerra en Lluís Folch ce-
dirà la direcció mèdica de Torremar al seu 
fill gran, metge psiquiatra, i la direcció ad-
ministrativa i de farmàcia a dues filles, i se’n 
va a viure a Barcelona, amb la salut deli-
cada. A poc a poc es va apagant, i hi mor 
l’abril de 1946.

PREMI LITERARI
Per celebrar el nostre 30è aniversari, la 

seu de la Fundació acollirà la roda de 
premsa de presentació del 59ena edició 

del premi Josep Maria Folch i 
Torres de literatura infantil. 

L’obra Capità Lluc, de 
Carles Sala i Vila, va ser 
la guanyadora de l'any 

passat.
Des dels seus orígens, 

l'any 1962, aquest guardó ha 
esdevingut un dels més prestigiosos de 

la literatura catalana. Al llarg dels anys 
s'han premiat i descobert autors i llibres 
que han estat i seran referents indiscuti-
bles de l'imaginari del nostre país i de la 

cultura catalana.

VISITA GUIADA
El proper dijous 31 de març, la Fun-

dació Folch i Torres i el Casal de la 
Gent Gran de Palau-solità i Plegamans 
organitzen una 

visita guiada 
al Castell de 

Plegamans, seu 
de la Fundació, 
i a la recent in-
augurada Torre 

Folch, adaptada per a persones de mo-
bilitat reduïda. Un microbús traslladarà 
els interessats des de la Masia de Can 
Cortès fins als dos equipaments muni-
cipals. Serà l’oportunitat de recórrer la 

vida i obra de Josep Maria Folch i Torres 
i la seva vinculació a Plegamans.

FiT A L'ESCALA
Joaquim Folch I Torres va estiuejar 

molts anys a L’Escala on es va construir 
una casa ara emblemàtica: 

“El Gavià”, i on va travar una 
amistat sincera amb Víctor 
Català (Caterina Albert) tal 
i com ho demostra la seva 

correspondència.
El 18 de febrer els regidors 

de cultura i de patrimoni de L’Escala 
i la directora del Museu de L’Escala 

van visitar la nostra seu del castell de 
Plegamans amb el doble objectiu de 

compartir experiències i programar una 
col·laboració per al 2023.

De formació autodidac-
ta, Lluís Folch i Torres va 
desenvolupar protocols 

i mètodes de tractament 
psicològic innovadors que 
van crear escola.

ORIOL VIÑAS I FOLCH
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RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94

665 93 45 50
imartinez2475@gmail.com

VISITES 
CONCERTADES

Penal
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

Civil
Contractes
Herències
Reclamacions de 
quantitat
Indemnitzacions 

Família
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

Mediació

Hipotecari
Execucions 
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials

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

Els teus assessors en temes fi scals, laborals, 

comptables i jurídics, des de 1987 a Palau

PER A PARTICULARS, AUTÒNOMS I PIMES

93 394 85 42            93 394 85 47

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC
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NOTÍCIE S

El ple municipal torna a l'Ajuntament

La notícia més destacada del 
ple de febrer no va estar en el 
contingut sinó en el continent. 
Després de dos anys de re-
unions telemàtiques i de tro-
bades amb distància a la sala 
Polivalent, el ple municipal es 
va tornar a celebrar a la sala de 
plans de la Casa Consistorial.
 Més enllà d'aquesta circum-
stància, la compareixença men-
sual de regidors i regidores no 
va tenir gaire transcendència. 
Això no obstant, la trobada es 

va allargar durant tres hores. 
L'ordre del dia presentava 19 
punts, amb només 4 mocions 
polítiques, però el temps de-
dicat a la gestió municipal va 
ser inversament proporcional al 
volum que ocupava en l'ordre 
del dia. Els primers 12 punts es 
van ventilar en una hora, mentre 
que la resta es va dedicar a dis-
cutir sobre l'atenció dels bancs 
a la gent gran, la reforma laboral 
recentment aprovada pel Go-
vern central, el pagament d'im-

postos a l'Agència Tributària de 
Catalunya (ATC), la implantació 
d'un pla local de prevenció del 
suïcidi i les manifestacions de la 
Meridiana de Barcelona.
 Pel que fa a la gestió munici-
pal, l'aspecte més destacat va 
ser el pas endavant que el Go-
vern va fer per canviar el model 
de servei de subministrament 
d'aigua. Es van aprovar dos 
punts relatius a aquesta qües-
tió. El primer feia referència a 
la creació de la Comissió que 

Hi haurà cares noves a la sala
El ple de dijous, 24 de febrer 
va ser l'últim de Francesc Pa-
llerols com a interventor de 
L'Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans. Pallerols va as-
sumir el càrrec interinament 
quan va deixar el càrrec Esaú 
Soto, fa gairebé dos anys. 
Des de llavors ha compagi-
nat aquesta responsabilitat 
amb la de cap de recursos 

humans, càrrec pel que fa a 
ser fitxat pel grup d'ERC. La 
nova interventora serà Miriam 
Escalona. Pallerols es man-
tindrà com a cap de RRHH. 
També va ser el darrer ple 
d'Assumpció Sánchez, fins 
ara secretària municipal. La 
seva plaça s'ha de convocar 
encara i serà substituïda per 
un càrrec interí.

El ple de febrer va recuperar 
l'aspecte prepandèmic (amb 
mascaretes, això sí). Més 
enllà d'aquest canvi formal, 
la reunió que es fa el darrer 

dijous de cada mes va tenir 
poca transcendència quant a 
continguts. De les tres hores 
que va durar, dues van ser de 
debat polític.

ha de tutelar el canvi. El segon, 
aprovava la perllongació forço-
sa de la prestació actual per tal 
de garantir el subministrament 
mentre no s'aprova el nou es-
cenari.
 De les mocions n'hi ha dues 
que poden tenir una repercus-
sió directa en la gestió del po-
ble. Una és la presentada per 
Primàries per demanar que 
l'Ajuntament tramiti els seus 
impostos estatals a través de 
l'ATC. La moció es va aprovar 
amb el suport dels partits del 
Govern, però Ignasi Fargas, 
portaveu d'ERC, ja va deixar 
clar que la seva aplicació efec-
tiva dependrà de tenir recursos 
humans per fer-ho. L'altra mo-
ció amb afectació municipal és 
la presentada pel PSC per tal 
que el recent Pla local de Salut 
s'ampliï amb un capítol dedicat 
específicament a la prevenció 
del suïcidi i a la salut mental. 
Tots els grups van estar d'acord 
amb aquest punt. Cal mencio-
nar també la unanimitat en el 
tema de la millora de l'atenció a 
la gent gran per part de les enti-
tats bancàries, tot i que la pres-
sió que des de l'Ajuntament es 
pugui fer en aquest sentit sem-
bla que pot tenir poc efecte.
 Més enllà d'això, el ple de fe-
brer passarà a la història més 
per la nota del requadre que per 
res més.
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Acabada la remodelació de la 
plaça Folch i Torres

NOTÍCIE S

La plataforma Aturem la Guerra 
i el col·lectiu Finestra Oberta 
van convocar una concentració 
a la plaça de la Vila per protes-
tar per la invasió russa d'Ucraï-
na i demanar la fi del conflicte. 
Els crits de "No a la guerra" es 
van tornar a escoltar als carrers, 
mentre a terra lluïa la mateixa 
pancarta que fa 19 es va utilit-
zar en les manifestacions con-
tra la guerra d'Iraq.
 Un centenar de persones 

es van reunir dissabte 26 de 
febrer a les 12 del migdia per 
llegir un manifest i donar suport 
a la població ucraïnesa. Entre 
els concentrats si van comptar 
membres de la comunitat ucraï-
nesa residents a PsiP. Alguns 
d'ells van prendre la paraula, 
van agrair el suport del poble 
de la gent de Palau-solità i Ple-
gamans i van explicar quina era 
la situació que es vivia a casa 
seva i la dels seus familiars.

Ja ha finalitzat la renovació de 
la plaça ubicada entre el carrer 
de Folch i Torres i l’Avinguda 
Diagonal. Amb aquesta iniciati-
va, el consistori vol donar valor i 
dignificar la plaça on se situa el 
monument a aquest reconegut 
novel·lista, narrador i autor tea-
tral català. 
 A més, es tracta d’una actua-
ció que permetrà guanyar més 
espai públic i pacificar un en-
torn escolar on s’ubiquen l'es-
cola bressol Patufet i l'escola 
Marinada.
 Els treballs de renovació de la 

plaça han consistit en la retirada 
del paviment antic irregular, al-
hora que s’ha ampliat i renovat 
la zona pavimentada, i també 
s’han eliminat les barreres ar-
quitectòniques, per tal que l’es-
pai sigui plenament accessible.
 En el projecte de les obres 
també s’ha inclòs la instal·lació 
de bancs per permetre el des-
cans dels vianants, i la creació 
d’una agradable zona de pas-
seig, amb nova vegetació.
 Amb aquesta actuació s’ha 
aprofitat per asfaltar el tram 
d’avinguda Diagonal més pro-

per a l’obra.
 El cost dels treballs, que han 
comportat l’ampliació de l’espai 
públic i la creació d’una nova 
zona pensada pel gaudi i be-
nestar dels veïns i veïnes, és de 
120.000 euros.
 La regidora d’Espai Públic, 
Laura Navarro, ha reivindicat 
aquestes obres com una “ac-
tuació rellevant” pel consistori i 
ha assegurat que “amb la reno-
vació de la plaça es guanya un 
espai més agradable, inclusiu i 
accessible per a tots els ciuta-
dans i ciutadanes”.

Els crits de "No 
a la guerra" tor-
nen als carrers 
de PsiP

Mor Miguel 
Àngel Martínez, 
d'ERC PsiP

Augmenta el patrullatge

Divendres, 25 de febrer, va mo-
rir sobtadament Miguel Àngel 
Martínez. Membre de l'executi-
va local d'ERC i històric militant 
de la formació. El vespre en què 
va morir s'havia de celebrar una 
assemblea del partit per escollir 
el cap de llista de les properes 
municipals, però davant la des-
graciada circumstància es va 
suspendre la reunió.

La Policia Local i els Mossos 
d'Esquadra han intensificat en 
els darrers dies de febrer la vigi-
lància en els diferents barris de 
la població davant de l'augment  
dels robatoris amb força en els 
domicilis particulars.
 Els controls es realitzen en 
les entrades i sortides del poble 
amb cotxes oficials, però també 
s'hi han afegit patrulles de sen-
se identificatiu per tal de poder 
observar comportaments sos-
pitosos sense ser detectats.

 El desembre es van regis-
trar 9 robatoris i dos intents, 
al gener 19 robatoris i mitjans 
de febrer se n'havien compta-
bilitzat 4 robatoris i dos intents 
més. Moltes d'aquestes inter-
vencions presenten un patró 
de comportament similar, per 
la qual cosa se sospita que pot 
tractar-se del mateix grup. El 
patrullatge sembla que ha fet 
efecte i el nombre d'entrades al 
febrer s'ha reduït respecte als 
mesos anteriors.    
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Aragonès inaugura la nau de  Fedefarma

Tot i que ja estava operatiu des 
de desembre, el nou magatzem 
de Fedefarma es va vestir de 
gala el 16 de febrer per rebre 
al President de la Generalitat, 
Pere Aragonès. El President va 
formalitzar la posada en marxa 
d'aquest nou centre logístic as-
sistint a la inauguració en què 
també i van ser presents l'al-
calde de Palau-solità i Plega-
mans, Oriol Lozano, la regidora 
d'Empresa i Ocupació, Laura 
Navarro i altres autoritats. Va 
actuar d'amfitrió Xavier Casas, 
president de la cooperativa far-
macèutica.
 Aragonès va arribar pocs mi-
nuts després de les 10 del matí 
i després de saludar a Lozano, 
a Casas i a la resta d'autoritats, 
va poder fer una visita a les ins-
tal·lacions. Durant tres quarts 
d'hora la comitiva va rebre les 
explicacions d'un dels directius 
de la planta, que ha suposat 
una inversió de 40 milions d'eu-
ros i que ha generat uns 200 

llocs de treball. El nou magat-
zem de Fedefarma és una ins-
tal·lació puntera en el seu sec-
tor, l'actual nau ocupa 19.000 
m² en una parcel·la de 35.000 
(vegeu reportatge a la pàgina 
38).
 Acabada la visita, va arribar el 
torn dels parlaments. Va obrir el 
president de Fedefarma, Xavier 
Casas, que entre altres coses, 
va dir que ja està en marxa la 
segona fase d'aquest complex 
logístic, que preveu duplicar el 
volum de les instal·lacions. L'al-
calde de PsiP, per la seva ban-
da, va agrair l'esforç d'inversió i 
l'aposta de Fedefarma pel nos-
tre municipi.
 Aragonès va tancar l'acte 
elogiant la innovació tecnolò-
gica i l'esperit cooperatiu que 
defineixen Fedefarma. El presi-
dent va aprofitar la presència de 
molts representants del sector 
farmacèutic per agrair-los el seu 
esforç durant els dos anys de 
pandèmia.

 Acabada la visita a Fedefar-
ma, Aragonès es va desplaçar 
a la plaça de la Vila per infor-
mar-se sobre Recooperem, la 
iniciativa del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, i en el que 
participen totes les escoles de 
PsiP. El President va ser rebut 
per una nodrida representa-
ció de regidors i regidores de 
l'Ajuntament i per representants 
de les direccions i les AMPA de 
les escoles palauenques.
 A continuació va rebre les 
explicacions sobre el programa 
de recuperació d'aliments de 
boca del conseller comarcal, 
Manuel Robles, i de la regido-
ra de Serveis Socials, Patrícia 
Freire. Recooperem és una ini-

ciativa contra el malbaratament 
dels aliments als menjadors es-
colars. La proposta passa per 
empaquetar, etiquetar i conge-
lar els aliments sobrants en els 
àpats diaris i així poder-los dis-
tribuir més tard entre persones 
necessitades.
 A PsiP, l'any passat, 250 per-
sones es van beneficiar de les 
4.100 racions que es van re-
cuperar. En tota la comarca es 
van repartir 44.000 àpats entre 
3.500 famílies.
 Un següent pas és aplicar 
la idea a menjadors de grans 
empreses, com és el cas de la 
palauenca Mango, que ja està 
fent una prova pilot en el seu 
menjador.

El President de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va visitar PsiP per inaugu-
rar la planta de Fedefarma, operativa 
des de desembre. Després de l'acte, va 
fer una visita ràpida al poble per infor-
mar-se del projecte Recooperem



Març 2022 - L'INFORMATIU de Palau-solità i Plegamans - 21

PU BL IC ITAT

     

Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

• Servei tècnic ofi cial Manaut i Biasi
• Tarifes de reparació ofi cials 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 ofi cial
• Contractes de manteniment de garantia 
total (peces, mà d’obra i desplaçament) + 
revisions anuals obligatòries RITE
• Avalats pel certifi cat ISO 9001

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

ANTENES PALAU

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

SERVEI OFICIAL

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

Oferta especial per a comunitats de veïns>>

>>

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

Sistemes de televigilància 
Comunitats, particulars, empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

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

Selmy
Vesteix el teu in terior

AVDA. JOSEP FONTCUBERTA, 115 - CALDES DE MONTBUI
672 205 915       / 938 655 353 - caldesvitrall@gmail.com

www.caldesvitrall.es -               caldesvitrall

Cristalleria 

Fusteria d’alumini i PVC

Mosquiteres 

Persianes i motors

Tendals

Baranes de vidre

Mampares de bany

Reparacions i manteniments

DESCOBREIX EL QUE PODEM FER  PER LA TEVA LLAR
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Residencial Palau, sense notícies del jutgat
La direcció de Residencial Pa-
lau no té cap comunicació ni 
constància oficial que el jutjat 
de Sabadell hagi acceptat a trà-
mit la querella presentada per 
la fiscalia per responsabilitats 
en les morts hagudes al centre 
durant els primers mesos de la 
pandèmia. Així ho va declarar el 
director de la residència, José 
Luis Montserrat, a finals de fe-
brer a L'Informatiu. "L'únic que 
sabem d'això és el que s'ha dit 
en els mitjans de comunicació, 
però nosaltres no hem rebut 
cap informació oficial al respec-
te", va explicar el directiu.

 A principis de mes, Ràdio Pa-
lau va informar que a principis 
de febrer la fiscalia de Sabadell 
havia presentat una denúncia 
penal per les morts que hi va 
haver al centre a principis de 
la pandèmia. Segons aquesta 
informació, la fiscalia reconei-
xia indicis de responsabilitat en 
aquestes morts per mala gestió 
dels responsables del centre.
 Al tancament d'aquesta edi-
ció de L'Informatiu no hi havia 
constància que la denúncia ha-
gués estat admesa a tràmit pel 
jutjat.
 En resposta a aquestes in-

formacions, la direcció de Re-
sidencial Palau va publicar una 
nota en les seves xarxes on de-
manava respecte per la priva-
citat de tots els interns i treba-
lladors del centre, i demanava 
que es respectés també la pre-
sumpció d'innocència per totes 
les persones que hi treballen.
 Residencial Palau es actual-
ment residencia taronja, comp-
ta amb 136 interns, de les 166 
que té disponibles, i al tanca-
ment d'aquesta edició hi havia 
un únic cas de resident amb 
Covid 19, segons va informar la 
direcció del centre.

Interior i Ajuntament estudien millores en 
l'atenció a les víctimes de delictes de gènere

L'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans va fer arribar, a pri-
mers de gener, una carta a la 
conselleria d'Interior explicant 
la seva preocupació per la defi-
cient atenció que s'havia detec-
tat en el seguiment dels delic-
tes per violència de gènere. La 
resposta a aquesta missiva va 
arribar en forma de visita de tre-
ball del mateix conseller, Joan 
Ignasi Elena, que el dissabte 5 
de febrer va visitar el municipi 
per mantenir una reunió de tre-
ball amb l'Ajuntament. Elena va 
venir acompanyat per respon-
sables dels Mossos d'Esquadra 
i del departament d'Interior. Du-

rant dues hores van estar ana-
litzant la situació a PsiP pel que 
fa a l'atenció dels delictes de 
gènere i a la seguretat general.
 Els responsables d'Interior 
es van comprometre a incre-
mentar el personal de l'oficina 
d'atenció a la víctima de Santa 
Perpètua per permetre així un 
millor seguiment d'aquestes 
denúncies. Eva Soler, regidora 
de Seguretat, va explicar que el 
conseller es va comprometre a 
"revisar els protocols d'atenció 
a aquest tipus de delictes". "El 
problema", va declarar Soler, 
"no és que s'hagin incremen-
tat aquestes agressions, sinó 

que molts cops el personal que 
atent a aquestes víctimes no 
està preparat per fer-ho conve-
nientment".
 A més de la millora en recur-
sos, Elena i el seu equip van 
plantejar que Palau-solità i Ple-
gamans desenvolupi un proto-
col de dol per fer el seguiment 
de les persones que pateixen 
violència de gènere. Aquest és 
un pla d'actuació impulsat des 
d'Interior i que ara com ara 
només està instaurat a Saba-
dell i Terrassa. La proposta va 
ser recollida per l'equip de Go-
vern i des de les regidories de 
Seguretat i Serveis Socials ja 

s'han mantingut contactes amb 
les dues capitals vallesanes per 
reunir informació i experiències 
de cara a redactar el protocol 
palauenc.
 Pel que fa a la situació general 
del poble, Elena va destacar els 
baixos índex de delinqüència de 
PsiP i va instar a no relaxar els 
esforços per mantenir-los per 
sota de la mitjana com fins ara. 
El conseller va acabar el matí 
amb una passejada pel mercat 
setmanal. Acompanyat per l'al-
calde i la regidora de seguretat, 
Elena va fer una volta i es va 
aturar a parlar amb alguns pa-
radistes.

El conseller Joan 
Ignasi Elena i di-
versos membres 
del seu equip van 
mantenir una reu-
nió de treball amb 
el govern muni-
cipal. A la reunió 
també hi van as-
sistir  responsa-
bles dels Mossos.
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El plaer d’un bon apat culminat amb un bon gelat

&

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

Cuina oberta de 08.00 a 23.00
Menjar casolà 

Esmorzars / Servei de terrassa tot el dia / Sopars

DILLUNS OBERT de 13.00 a 18.00

RESERVES: 938 300 932 / 677 877 895

ESMORZARS DE FORQUILLA
BRASA - TAPES - ENTREPANS

SOPARS

Camí Reial, 185 - Palau-solità i Plegamans

MENÚ DIARI DM A DV - 12,95 € MENÚ DE CAP DE SETMANA  23,50 €

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

PU B L IC ITAT

 

               

    MAS RAMPINYO UN   

 SOPAR DE FESTE MAJOR
          Grup TEA 345, de Mas Rampinyo 

                  27 de Març a les 18,30

                     A la Sala Polivalent    

 Cal portar mascareta i fer reserva al WhatsApp  650 47 99 24  
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PASTORETS CENTENARIS. La Fundació Folch i Torres ha recuperat enguany la Festa dels Pastorets, i ho ha fet convidant a dues entitats que fa més de cent anys que representen cada Nadal la popular obra de Josep 
Maria Folch i Torres. Membres d'El Círcol de Badalona i d'El Social de Terrassa van prestar-se a representar algunes escenes de les aventures d'en Lluquet i Rovelló en el patí i els jardins del castell de Plegamans. 
Aquesta festa dels Pastorets, la XIII, es va celebrar diumenge 20 i es va emmarcar dins dels actes de celebració dels 30 anys de la fundació amb seu a la fortalesa plegamanina. (FOTO: EDU ROCA)

EL  P ÒS TER
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PASTORETS CENTENARIS. La Fundació Folch i Torres ha recuperat enguany la Festa dels Pastorets, i ho ha fet convidant a dues entitats que fa més de cent anys que representen cada Nadal la popular obra de Josep 
Maria Folch i Torres. Membres d'El Círcol de Badalona i d'El Social de Terrassa van prestar-se a representar algunes escenes de les aventures d'en Lluquet i Rovelló en el patí i els jardins del castell de Plegamans. 
Aquesta festa dels Pastorets, la XIII, es va celebrar diumenge 20 i es va emmarcar dins dels actes de celebració dels 30 anys de la fundació amb seu a la fortalesa plegamanina. (FOTO: EDU ROCA)

L' INfOR m ATI U
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Carnaval postcovid
No ha estat de les rues més 
multitudinàries, però passarà a 
la història més que moltes al-
tres. El Carnaval d'aquest any 
ha estat un punt d'inflexió, una 
barrera que marca, ni que sigui 
emocionalment, la fi de les res-
triccions, la fi de la pandèmia 
i que dona pas a la cursa final 
cap a la normalitat.
 Només 7 comparses, forma-
des per un total de 347 perso-
nes, es van aplegar aquest any 
davant la masia de Can Cortés 
per fer el recorregut pels carrers 
del poble. Allà hi havia Els pa-
tufos, de Geganters i grallers 
(13 components); Qui és qui; 
de l'escola Marinada (105); Les 
papallones; una comparsa par-
ticular (10); Tots iguals, tots di-
ferents, de l'Escola Palau (90); 
La Venezzia delle Cabri e le 
Vaqui, de Cabres i vaques (17); 
Volem alt, de l'escola Folch i To-
rres (56); i la Tribu, de Piscines 
Club Investrasa (56). Obria la 
comitiva la Reina Carnestoltes 
i la tancava la Festukada. I ba-
rrejats entre les comparses, els 
membres del jurat del Taller de 
les Arts que havien d'assignar 
cinc premis.
 La rua, celebrada el dissabte 
26, es va posar en marxa a les 
5 de la tarda. Cap a les 6, tota 
la festa es va concentrar en la 
pista coberta, on la Reina Car-
nestoltes va llegir el seu discurs 
animant a la festa i la disbauxa i 
on es va fer l'entrega de premis. 
El veredicte del jurat va deixar 
les coses així: premi a l’origi-
nalitat per Tots iguals, tots dife-
rents; millor vestuari per Volem 
alt; millor coreografia per la Tri-
bu; premi a la simpatia amb el 
públic per Qui és qui; i premi a 
la millor carrossa per Patufos.
 Un cop entregats els premis, 
les 1.500 persones que es van 
aplegar a la pista van poder 
gaudir de música i ballar durant 
unes hores més.

No va ser de les més multi-
tudinàries dels darrers anys, 
però la rua d'aquest Carnaval 

serà recordada perquè va ser 
la primera gran festa popular 
després de la pandèmia.
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La Carrerada, a examen
Dissabte, 19 de febrer, es va fer 
la primera trobada presencial 
del procés participatiu sobre la 
reurbanització del passeig de 
la Carrerada. Com en el cas de 
l'avinguda Catalunya, l'Ajunta-
ment va convocar una sessió 
oberta a tots els veïns per ex-
plicar els detalls del projecte. A 
més, es va convidar als partici-
pants a aportar les seves idees 
i opinions.
 La primera fase d'aquest exa-
men a la Carrerada es  va iniciar 
a les 10.00 a la sala Polivalent. 
Una trentena de veïns van par-
ticipar en aquesta sessió. Jordi 
Plaza, regidor d'Urbanisme, va 
fer la presentació i va donar pas 
als arquitectes dels equips RGA 
i Mas Maristany que han de ser 
els qui redactin el pla de reurba-
nització d'aquesta avinguda.
 Després d'escoltar les ex-
plicacions dels experts, es va 
obrir un torn de debat entre 
els assistents, per tal d'escol-
tar idees, problemes i possi-
bles solucions sobre el dia a 
dia d'aquesta avinguda. La 
necessitat de facilitar itineraris 
alternatius al passeig com a eix 

d'unió entre els barris de banda 
i banda de la riera va ser una de 
les idees en què va coincidir la 
majoria. Igualment, la conserva-
ció dels plataners com a signe 
d'identitat es va considerar im-
prescindible per molts.
 Després del debat, una part 
dels assistents, acompanyats 
pels tècnics i arquitectes, van 
recórrer a peu el passeig per 
veure i comentar sobre el te-

rreny les qüestions comentades 
durant la sessió de treball.
 El següent pas és la recolli-
da de propostes per part dels 
veïns que seran analitzades 
pels tècnics i sotmeses a una 
priorització en la propera fase 
del procés participatiu. Tota la 
documentació i les fases del 
procés es poden seguir i con-
sultar a la web participa.palau-
plegamans.cat.

L’any 2021 l’Ajuntament de 
PsiP va tramitar un total de 82 
llicències (77 per edificis resi-
dencials i 5 per edificis empre-
sarials) per a la instal·lació de 
plaques solars al municipi. El 
2020 se n’havien tramitat 42 
(39 residencials i 3 empresa-
rials), el que suposa un aug-
ment del 95% en només un any.
 Pel que fa a les bonificacions, 
l'any 2020 el consistori va rebre 
15 sol·licituds; 35 el 2021, i 47 
en aquests mesos de 2022. En 
aquest sentit, la corporació re-
corda que es pot obtenir fins a 
un 50% de bonificació en l'Im-
post de Béns Immobles (IBI) 
per la instal·lació de sistemes 
d'aprofitament tèrmic o elèc-
tric; un 50% en l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE), i 
fins a un 95% en l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO).
 La sol·licitud d’aquestes bo-
nificacions es pot fer a l’oficina 
de l’ORGT al carrer Josep Bru-
nés, 5 local 2.

Es dupliquen 
les llicències per 
instal·lar plaques 
solars en edificis 

Joaquim Folch en lloc de 
la reina Maria Cristina
El 30 de gener, la Fundació 
Folch i Torres va llençar un tuit 
que es feia ressò de la pro-
posta d'un galerista d'art de 
Barcelona, Francesc Mestre, 
de canviar el nom de l'avingu-
da Maria Cristina de Barcelona 
per dedicar-lo a Joaquim Folch i 
Torres. La iniciativa la va plante-
jar aquest professional del món 
de l'art després d'haver visitat 
l'exposició El Museu en perill al 
Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya, que explica el paper de-
cisiu de Folch i Torres en la sal-
vaguarda de l'art català durant 
la Guerra Civil.
 En el seu bloc el galerista va 
escriure: "Demano que es canviï 
el nom de l'avinguda de Maria 
Cristina i es dediqui a Joaquim 

Folch i Torres. És l'avinguda 
que porta al MNAC i crec que 
seria un just reconeixement als 
seus mèrits. En canvi, la perso-
nalitat a què es dedica actual-
ment aquesta avinguda ja té 
una plaça al capdamunt de la 
Diagonal".
 El tuit de la FFiT en favor de 
la idea va reunir adeptes ràpi-
dament, entre ells el de l'expre-
sident de la Generalitat, Quim 
Torra, i el del exconseller, Joa-
quim Nadal, que van reenviar el 
missatge al seu compte de Twi-
tter. De moment la proposta no 
ha tingut més repercussió que 
la del mateix tuit, però vista la 
gran acceptació, des de la FFiT 
no descarten que hi pugui ha-
ver algun tipus de seguiment.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ
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+

Llicència W10*
=  
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AVDA CATALUNYA, 189
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
TEL.- 93 864 81 75 
secretaria@gippsa.com

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

EXPERIÈNCIA I QUALITAT
AL SERVEI DE LA

NETEJA
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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Començen les preinscripcions escolars

Dilluns 7 de març s'inicia el pe-
rióde de preinscripcions per al 
curs escolars 2022/2023. El-
Departament d'Educació de 
la Generalitat va fer públic el 
calendari a mitjans de febrer, 
coincidint amb l'anunci de que 
les clases del curs vinent s'ini-
ciaran una setmana abans del 
que és habitual. El proper cicle 
arrancarà el 5 de setembre pels 
alumnes d'educació infantil i de 
primària i dos dies després, el 
7 de setembre, pels d'ESO, ba-
txillerat i FP.
 Pel que fa al periode de pre-
inscripcions, dilluns 7 s'inicia el 
termini per presentar sol·licituds 
d'educació infantil i de primària, 
i el 9 de març. En ambdos ca-
sos, la data límit per demanar 
lloc serà el dilluns 21 de març. 
En el cas del batxillerat, els 
alumnes que vulguin cursar 
aquests estudis hauran de pre-
sentar les seves sol·licituds en-
tre el 20 i el 26 d'abril.
 Pel que fa als cicles formatiu 
de grau mitjà, el Departament 
d'Educació ha establert dos 
terminis diferents de presenta-
ció. L'alumnat amb continuïtat 
d'escolarització (en general, 

que cursa 4t d'ESO en l'actua-
litat), s'ha de preinscriure entre 
el 20 i el 26 d'abril. La resta ho 
haurà de fer entre el 17 i el 23 
de maig.
 Un altre calendari tenen els 
qui volen fer arts plàstiques o 
ensenyaments esportius. Els ci-
cles d'arts plàstiques i disseny 
de grau mitjà obren el periode 
de presentació de sol·licituds 
el 17 de maig i el tanquen l 23 
de maig. Els cicles de formació 
professional i d'arts plàstiques 
i disseny de grau superior, en 
canvi, ho han de fer entre el 25 
i el 31 de maig. Els ensenya-
ments esportius tindran un pri-
mer període de presentació de 
sol·licituds del 2 al 23 de maig.
 Les diferents escoles de Pa-
lau-solità i Plegamans han dis-
posat cadascuna el seu propis 
horaris i mecanismes per fer 
consultes i visites als centres. 
Són aquests:
Escola Can Cladellas
Presencial el dia 19 de febrer de 
9.30h a 13.30h amb cita prèvia.
Per apuntar-se, trucar al 93 864 
47 10 en horari de 9h a 13h i 
de 15h a 16:30, o també podeu 
enviar un correu electrònic es-

colacancladellas@xtec.cat
Escola Marinada
Demanar cita prèvia a:
marinada@marinada.cat o al te-
lèfon 93 864 88 53
eso@marinada.cat o al telèfon 
93 864 98 92
Escola Folch i Torres
Presencials el 4 de març de 
2022 de 17:00h a 19:00h 
Per apuntar-se, trucar al 93 864 
88 85
Escola Palau
Presencials 5 de març de 
10h-13.30h amb cita prèvia.
Per apuntar-se, trucar al telèfon 
93 864 51 59
O enviar correu a a8053467@
xtec.cat
Institut Can Periquet
Presencials en dos torns el dis-
sabte 19 de febrer: a les 11 i a 
les 12 amb cita prèvia
Virtuals: dijous 17 de febrer a 

les 12h també amb cita prèvia
Per demanar cita, entreu al 
Web del Centre
IES Ramon Casas i Carbó
Presencials en grups de 20 per-
sones.
21 de febrer a les 17.00 h, 
18.00 h, 19.00 h
22 de febrer a les 17.00 h, 
18.00 h, 19.00 h
1 de març a les 17.00 h, 18.00 
h, 19.00 h
Batxillerat
15 de març a les 17.00 h, 18.00 
h, 19.00 h
21 de març a les 17.00 h, 18.00 
h, 19.00 h
22 de març a les 17.00 h, 
18.00, 19.00 h
Cicle formatiu
8 de març a les 17.00 h, 18.00 
h, 19.00 h
Per demanar cita prèvia consul-
tar la web insramoncasas.cat

Els centres escolars de PsiP, com els 
de tota Catalunya, han iniciat ja els 
períodes de reserva de places pel curs 
vinent. Cada centre ha definit hora-
ris i criteris de visita segons les seves 
pròpies direccions.

Pessebristes 'quarantons'
L'Associació Pessebrista de 
PsiP, un cop tancada la tempo-
rada, enfila la que ha de ser la 
del seu 40 aniversari amb tota 
la il·lusió del món. I ho fa convo-
cant una assemblea general de 
socis pel 18 de març. La reunió 
abordarà, entre d'altres, els se-
güents aspectes:
--Una nova activitat artística de 
gran format amb característi-
ques innovadores per ser expo-
sada a l'espai públic. 

--Cursets de tècniques elèc-
triques i electrònics de les que 
també voldríem fer-ne partícips 
a alguns alumnes dels instituts 
de Palau. 
--Tallers de pessebrisme artístic 
de nou format. 
--Sortides arreu del país per fer 
visites culturals del nostre àmbit 
--Col·laboracions amb altres 
entitats culturals. 
--Que la 40a mostra aporti un 
plus de creativitat innovadora.
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Rialles amb Calma!
El teatre de la Vila va registrar 
una de les millors entrades de 
la temporada amb motiu de la 
presentació de Calma!, un dels 
espectacles amb què Guillem 
Albà porta girant pels pobles de 
Catalunya des del 2019. L'ac-
tor i pallasso, que es considera 
deixeble de Jango Edwards, 
va omplir una hora sense cap 
més ajuda que una titella, un 
màquina màgica, uns enormes 
llençols i algunes andròmines 
que anava treien dels laterals.
 Albà va posar a prova la ima-
ginació dels assistents, que no 
van haver d'esforçar-se gaire 
per entendre la paròdia dels 
temps en què vivim, on les pre-
ses i la falta de temps per gau-
dir de les coses que realment 
importen són una constant.
 El còmic de Vilanova va en-
cadenar una sèrie de gags amb 

la gestió del temps com a eix. 
Va combinar la crítica a la cada 
cop més addictiva dependèn-
cia als mòbils amb la falta de 
paciència que s'apodera sovint 
de les nostres vides. Genial la 
seva representació de la carrera 
de la vida, on repassa les dife-
rents etapes de la persona amb 
un ritme, un control del mim i 
una coordinació de so especta-
culars.
 El públic va participar tam-
bé de l'espectacle. Albà va fer 
cantar, aplaudir i gesticular a la 
platea i va posar nerviós a més 
d'un quan va començar a mou-
re abrics i bosses de mà pel pati 
de butaques. Va deixar de re-
partir rialles amb una particular 
posta de sol que convidava a 
viure la vida amb Calma!. Una 
hora d'espectacle que es va fer 
curt, per curt i per bo.

Intriga i misteri a l'Escotillò
Diumenge, 20 de febrer, per fi, 
després de dos ajornaments, 
es va poder veure al teatre de la 
Vila, l'obra d'Amalgama Teatre, 
L'hostal del crim. I va anar d'un 
pèl que no es fa efectiva la dita 
d'on n'hi ha dos n'hi ha tres, 
perquè una de les components 
de la companyia barcelonina va 
tenir un accident mentre prepa-
raven l'escenari i va haver de 
sortir d'urgències. Per sort, el 
talent de la local Núria Rimbau 
va permetre salvar la represen-
tació. La component de Farrigo 
Farrago es va prestar a interpre-
tar el paper de l'accidentada tot 

i que llegint el guió amb el llibret 
a la mà. Se'n va sortir més que 
airosa.
 L'obra, inspirada en Diez ne-
gritos d'Agatha Christie, comp-
tava amb un ampli repartiment i 
amb una treballada escenogra-
fia. El programa de mà prome-
tia comèdia, intriga i misteri i el 
treball dels actors va estar força 
acurat, però l'excessiva durada 
(es va allargar des de les 18.30 
fins a gairebé les 21.00 hores, 
amb entreacte de 15 minuts) i 
algunes inconsistències del text 
van fer que la promesa es com-
plís a mitges.

Per causes que no han trans-
cendit, l'espectacle Oye Polo, 
que estava previst que es repre-
sentés el divendres 25 de març 
a la Sala Polivalent, ha canviat 
de data i es representarà el 
25 de novembre. El cartell del 
març serà ocupat per Solitud 
a Stromboli: Somnis, signes i 
símbols, un monòleg basat en 
textos de Rosa Delor i Núria 
Casado. Aquesta nova propos-
ta manté el format de cafè-tea-
tre i es presentarà a la Sala Po-
livalent en lloc del teatre de la 
Vila. El monòleg és a càrrec de 
Fina Rius i amb direcció d'Imma 
Colomer.
 Aquells que tenien entrades ja 
adquirides per l'espectacle Oye 
Polo tenen dues opcions: man-
tenir-les fins al 25 de novembre 
o demanar l'abonament de l'im-
port enviant un correu a cultu-
ra@palauplegamans.cat.
  Les entrades pel nou espec-
tacle de març, programat pel 
divendres 25 a les 20.00 hores, 
es poden adquirir ja a internet 
en el portal palauplegamans.
koobin.cat, o presencialment a 
la masia de Can Cortés. Com 
a novetat, després de la funció 
hi haurà col·loqui amb la parti-
cipació del Club de Lectura del 
Taller de les Arts. 

Dissabte 19 de febrer es va ce-
lebrar la 5a Xocolatada Solidària 
per recaptar fons per la lluita 
contra el càncer infantil, amb 
motiu del dia mundial contra 
aquesta malaltia, que va ser el 
15 de febrer. Des de les 10.00 
i fins a les 13.00 es van succeir 
diferents actuacions a la plaça 
de la Vila, on hi havia també una 
parada d'objectes solidaris i un 
punt on se servia xocolata ca-
lenta i magdalenes a canvi d'un 
donatiu. Asun Duran, organit-
zadora de l'esdeveniment va 
lamentar l'absència de públic 
en aquesta ocasió, cosa que va 
atribuir al dia gris que no con-
vidava a passejar. En total es 
van recaptar poc més de 600 
euros. Tots els diners van a pa-
rar directament a l'hospital Sant 
Joan de Déu.
 L'organitzadora va comptar 
amb la col·laboració de l'Agru-
pació Sardanista, el Ball en 
Línia, la Penya Barcelonista, 
Magdalenas Family i l'Ajunta-
ment de Palau-solità i Plega-
mans. També hi van actuar els 
grups Proyecto Piharo i Los 
Poliñecos. A la pàgina de Face-
book Chocolatada Solidària es 
poden continuar fent donatius o 
comprant objectes del mercat 
solidari.

Canvi de darrera 
hora en la 
programació 
teatral de març

La Xocolatada 
Solidària recapta 
600 euros contra 
el càncer infantil
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10 municipis vallesans creen la
taula per impulsar l'oli de vera

Un grup de municipis del Va-
llès Oriental i de l'Occidental, 
entre ells Palau-solità i Plega-
mans, s'han aplegat per crear 
una plataforma que impulsi el 
reconeixement de l'oli de vera, 
la varietat que s'extreu de les 
oliveres d'aquesta denominació 
i que són autòctones de la zona 
del Vallès. L'alcalde de Montbui, 
Isidre Pineda, va actuar d'amfi-
trió d'una trobada a la qual hi va 
assistir l'alcalde de PsiP, Oriol 
Lozano, i els representants mu-
nicipals de La Garriga, Bigues i 
Riells, Les Franqueses, l'Amet-
lla, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Cànoves i Samalús, Sant Feliu 
de Codines i Sentmenat.
 La idea inicial d'aquest grup 
de municipis és impulsar la 

Denominació d'Origen Prote-
git (DOP) Oli de vera del Vallès, 
per tal d'atorgar a la producció 
d'aquest fruit el prestigi i el re-
coneixement que la seva ex-
cel·lent qualitat es mereix. En 
aquesta primera reunió, segons 
va explicar l'alcalde de Caldes 
de Montbui, s'han fixat els pas-
sos a seguir: parlar amb la Ge-
neralitat per explicar la iniciativa 
i buscar el seu recolzament, 
explicar el projecte als pagesos 
i productors de cada municipi 
i visitar altres DOP per prendre 
nota de les seves experiències.
 Tot i que aquest tipus d'oli-
veres no és molt present en els 
conreus de Palau-solità i Ple-
gamans, l'alcalde Oriol Lozano 
va explicar que es tracta d'una 

iniciativa on cal ser presents, 
"per poder explicar als nostres 
pagesos el projecte i poder-los 
ajudar si s'escau". Lozano, 
a més no va descartar que 
d'aquesta taula se'n despren-
gués una aliança intermunicipal 
que anés més enllà de la pro-
moció de l'oli de vera.
 L'alcalde palauenc va posar 
com a exemple l'Associació 
de Municipis de l'Eix Riera de 
Caldes, i va comentar que du-
rant la reunió havien sortit altres 
productes autòctons de la zona 
que podien ser susceptibles de 
ser promocionats per la seva 
vinculació amb el territori, i va 
posar com a exemple les mon-
getes del ganxet.
 Les oliveres de la varietat vera 
produeixen un fruit idoni per ex-
treure'n un oli verge d'excel·lent 
qualitat, tal com va destacar 
durant la trobada d'alcaldes 
l'expert Xavier Ruzafa. Ruzafa, 
director de l'AMPOC (Associa-
ció de Microproductors d'Oli 
de Catalunya) va definir l'oli de 
vera com molt més ric en po-
lifenols que altres varietats. "Es 
tracta d'un oli que comença 
dolç i tranquil al paladar i que 

va pujant de gust de mica en 
mica", va definir Ruzafa, que 
va ser l'encarregat de conduir 
el tast d'olis que es va fer du-
rant la trobada d'alcaldes a la 
finca calderina de Mas Curró. 
Aquest especialista en olis de 
gran qualitat va afegir que l'oli 
de vera és també molt ric en 
oleocantal, una molècula que 
no es troba en tots els olis i que 
és molt apreciada pels seus 
efectes positius en el cos humà.
 Segons els estudis duts a 
terme sobre el terreny, es cal-
cula que hi  ha gairebé 13.000 
oliveres de la varietat vera en 
una superfície de 167 hec-
tàrees, presents a la part alta 
de la riera de Caldes, a la riera 
de Sentmenat i al curs mitjà del 
riu Congost. En total, s’han lo-
calitzat 38 productors a Bigues, 
Caldes, Cànoves i Samalús, 
Castellar del Vallès, l’Ametlla, la 
Garriga, les Franqueses i Sent-
menat, i és a la Garriga, on hi ha 
més productors.
 A dia d’avui, Catalunya té 
cinc Denominacions d’Origen 
Protegides d’oli: Terra Alta, 
Garrigues, Empordà, Siurana i 
Baix Ebre-Montsià..

La vera és un tipus d'olivera autòcton 
de l'àrea del Vallès. De les seves olives 
s'extreu oli de gran qualitat i que pot 
competir en qualitat amb qualsevol al-
tre oli prèmium de l'Estat. Per donar-li 
el reconeixement que es mereix es vol 
demanar la DOP Oli de vera del Vallès.
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SANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA POLINYÀ

L’INCASOL ja té projecte per a 
la promoció de Can Rovira

Aprovat el pla de transformació 
dels eixos cívics i comercials

L’Institut Català del Sòl ha 
anunciat el projecte guanyador 
del concurs per a la construc-
ció de 33 habitatges de lloguer 
de protecció oficial al carrer de 
Josep Pla, a Can Rovira, Polin-
yà. La proposta guanyadora és 
“Quatre Vents”, presentada pels 
arquitectes Andrea Capilla Mó-
naco i Joan Maria Martí Elias. 
Els 33 habitatges es distribui-
ran en dues torres connecta-

des per la planta baixa, un so-
terrani per a aparcaments i un 
local comercial de 205 m2. La 
distribució dels habitatges és 
de 5 per cada planta pis i 4 per 
cada planta baixa. L’INCASOL 
preveu que les obres comencin 
el tercer trimestre del 2023. La 
promoció forma part del “Pro-
grama d’habitatge i lloguer as-
sequible” que la Generalitat va 
iniciar el 2017.

L'Ajuntament de Santa Perpè-
tua ha aprovat el projecte bàsic 
i d'execució per la transforma-
ció dels eixos cívics i comercials 
d'aquests vials del municipi per 
un import de 756.250,30 euros 
(IVA inclòs).
 El projecte recull la trans-
formació dels carrers de Martí 
Costa (entre l'avinguda de San-
tiga i la Rambla), de Pau Claris 
(entre Rafael de Casanovas i 

l'avinguda de Barcelona) i de 
Marià Fortuny (entre la Rambla 
i la plaça Nova). Amb aquesta 
actuació s'eliminaran barreres 
arquitectòniques i es prioritzarà 
el pas de vianants i l'estada 
cívica als carrers. Els estacio-
naments actuals d'aquests 
carrers passaran al futur apar-
cament que es construirà al 
carrer de València, molt a prop 
d'aquests vials.

Estudien l'efecte de les aigües 
termals contra la Covid persistent

CALDES DE MONTBUI

Caldes de Montbui inicia un es-
tudi pilot per valorar l’efecte de 
les aigües termals en pacients 
de COVID persistent. El projecte 
és una iniciativa de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui que por-
tarà a terme el Grup de recerca 
musculo-esquelètica de l’Insti-
tut Hospital del Mar d’Investiga-
cions Mèdiques – IMIM, amb la 
Dra. Natàlia García Giralt, com a 
investigadora principal.
 En l’estudi s’inclouran 48 pa-
cients amb COVID-19 persis-
tent que rebran una balneoterà-
pia programada i el tractament 
habitual i es compararan amb 
un grup de pacients control que 
només rebran el tractament ha-
bitual. Els participants de l’es-
tudi seran pacients visitats a la 
Unitat post-COVID de l’Hospital 

del Mar, seguint el protocol es-
tablert pel mateix hospital, o bé 
ciutadans de Caldes de Mont-
bui i de la resta de la comarca.
 Els pacients han de ser ma-
jors de 18 anys amb seqüeles 
de COVID-19 persistent que 
afecten la qualitat de vida del 
pacient. La simptomatologia 
pròpia d’aquests tipus de pa-
cients és fatiga, dificultat res-
piratòria, tos, cefalea, dolor 
muscular, dolor articular i dolor 
toràcic, erupcions, caiguda de 
cabell i debilitat a les ungles. Per 
altra banda, també s’inclouran 
aquells símptomes neurològics 
com dificultat de concentració, 
parestèsies o trastorns del son. 
Les peticions de participació 
s’han d’enviar a través de cal-
desdemontbui.cat/estudicovid.
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El Generali HC Palau tanca
febrer amb una victòria clau
El Generali Hc Palau va tancar 
el mes amb una victòria que pot 
acabar sent clau per afiançar la 
seva posició entre les quatre pri-
meres places de l'OKLligaF, les 
que donen accés al play off pel 
títol. Les lleones van endossar 
un contundent 7-1 a les noies 
del Cerdanyola CH, equip amb 
què estaven empatades en la 
quarta posició. Encara que el 
Cerdanyola ha jugat un partit 
més que les palauenques, en 
cas d'haver perdut s'haguessin 
col·locat cinquenes, cosa que 

hagués pogut complicar la mo-
ral de l'HC Palau.
 Es dona la circumstància, a 
més, que les cerdanyolenques 
seran també el proper rival del 
Generali en el partit de la Copa 
d'Europa que s'ha de disputar 
el 5 de març a la pista de Cer-
danyola. Aquest marcador, per 
tant, és també un cop d'au-
toritat de cara a la competició 
europea, de la que s'han dis-
putat dues jornades. A Euro-
pa, l'equip palauenc compta 
els enfrontaments per victòries 

en aquesta fase de grups. El 5 
de febrer es va imposar al Ro-
ller Matera italià per 4-1 i el 19 
de febrer va guanyar a domicili 
a les portugueses del Sant-
joanense (0-4). El quart partit 
d'aquesta fase serà contra el 
CP Manlleu, i serà el 19 d'abril 
si no hi ha alteracions del calen-
dari.
 El Generali lidera el seu grup 
de la Copa d'Europa, amb 6 
punts, però amb un partit més 
que el Cerdanyola i el Manlleu, 
que en tenen 3.

L'ACB Palau convocarà els 
seus socis a eleccions antici-
pades per renovar la Junta i la 
direcció del club. L'avançament 
ha estat provocat per la dimis-
sió de dos dels quatre membres 
de la Junta actual, als quals s'hi 
va sumar el director general del 
Club, Raúl López. L'única alter-
nativa a les eleccions anticipa-
des és que en l'assemblea ex-
traordinària  convocada per l'1 
de març sortís una alternativa 
que permetés esgotar el man-
dat fins l'any vinent, cosa que 
al tancament d'aquesta edició 
semblava poc probable.
  Montse Feliu, actual presi-
denta, i una dels dos membres 
que s'han mantingut operatius, 
va argumentar diferències de 
criteri en la gestió del club per 
explicar les dimisions. Feliu va 
asegurar a L'Informatiu que no 
es presentarà a la reelecció. 
L'altre membre de la Junta que 
ha mantingut el mandat és el 
tresorer, Antonio Sánchez. El 
dimisionaris són Iván López i 
Joan Floriachs.
 Per la seva banda, Raúl 
López, director general del club 
incorporat al club fa escase-
ment un any, es va afegir a les 
dimisions i va cesar fins i tot 
com a soci de l'entitat.

Els germans Liam i Jazmin Arjo-
na es van proclamar campions 
i es van penjar la medalla d'or 
en les seves respectives cate-
gories del campionat de sambo 
i combat sambo que es va ce-
lebrar el dissabte, 5 de febrer. El 
campionat es va celebrar a les 
instal·lacions del complex es-
portiu de lluites olímpiques de la 
Mina, organitzat per la Federa-
ció Catalana de Lluites Olímpi-
ques i Disciplines Associades.
 Al matí van tenir lloc els com-

bats de sambo, on Jazmin 
competia en la categoria de 59 
quilos. A la tarda Liam Arjona 
va competir en la categoria de 
71 quilos, on també va aconse-
guir guanyar. Arjona va mostrar 
una gran superioritat en tots els 
combats que va lliurar.
 Els lluitadors palauencs han 
estat seleccionats pe r partici-
par en el campionat d'Espanya 
de sambo que tindrà lloc a la 
ciutat valenciana de Sagunt, el 
5 i 6 de març.

L'ACB Palau farà 
eleccions el 23 
de març per 
renovar la Junta 

Els germans Arjona, or en el campionat 
de Catalunya de sambo i combat sambo
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L'equip palauenc de bitlles ca-
talanes, els Va,Tornem-hi van 
completar les partides de la pri-
mera volta aquest passat febrer, 
jugant a Curro de Vall. Van fer 
dues partides assolint un total 
de 253 punts i 17 bitlles i 277 
punts i 21 bitlles. L’equip va es-
tar format per Francesc Vilarde-
ll, Joan Ros, Christian Blesas, 
Eva Garreta i Juan Plaza. Amb 
aquest resultats han acabat la 
primera volta en sisena posició 
de la tercera divisió amb una 
mitjana de 248,81 punts per 
partida.

Els Va, tornem-hi 
acaben sisens en 
la primera volta

El palauenc Salva Garcia Rifà, 
fins fa tres anys seleccionador 
de l'equip espanyol del Trial de 
les Nacions, i que havia estat 
pilot i assistent de pilots de trial, 
va rebre un homenatge per part 
de la Real Federación Motoci-
clista Española. El reconeixe-
ment a la trajectòria esportiva 
de Salva Garcia va tenir lloc 
durant la gala Campeones del 
Mundo de Motociclismo 2020-
2021, que es va celebrar el 
14 de febrer a Madrid després 
d'haver estat ajornada per cau-
sa de la covid.
 El palauenc va deixar el 
càrrec de seleccionador de 
l'equip de trial el 2018, després 
de 14 anys, i guanyant tants tí-
tols com participacions. A més 
d'aquest t´ítols, Garcia llueix al 
seu museu particular

 El presentador de la gala va 
descriure Garcia com "un home 
que ho ha estat tot en el món 
del trial, des de corredor fins a 
motxilero i seleccionador", i va 
destacar la seva tasca com a 
ajudant de pilots com Jordi Ta-
rrés, Marc Colomer, Amós Bil-
bao. Manuel Casado, president 
de la federació, va destacar el 
respecte que Garcia ha tingut 
sempre entre els pilots i entre 
la gent del món del trial. El pre-
miat, per la seva part, va agrair 
els honors i es va mostrar or-
gullós d'haver pogut contribuir 
amb el seu granet de sorra a 
l'èxit del trial espanyol.
 En la mateixa gala, la federa-
ció espanyola de moticiclisme 
va guardonar pilots de la cate-
goria de Toni Bou, Jordi Tarres i 
Laia Sanz.

El món del trial ret 
homenatge al palauenc 
Salva Garcia
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La farmàcia de 
les farmàcies

FEDEFARMA INAUGURA LA PLANTA DE PSIP

A qui no li ha passat? 
Anar a la farmàcia, 

demanar un medicament de 
nom impronunciable i que des 
de darrere el taulell contestin: 
"Ara no en tenim, però el puc 
demanar i aquesta tarda pot 
passar a buscar-ho". I a qui no 
l'ha sorprès tanta diligència per 
una senzilla caixa de pastilles? 
I com és possible aquesta ve-
locitat? "La resposta és la tec-
nologia", així ho diu Francesc 

Miret, director d'operacions del 
nou magatzem que Fedefarma 
acaba d'inaugurar a Palau-so-
lità i Plegamans, al polígon de 
Can Riera. "És impossible pre-
parar 30.000 comandes, que 
de mitjana vol dir 60.000 pro-
ductes, en menys d'una hora si 
no és amb aquesta tecnologia", 
raona Miret. "Gràcies a això po-
dem fer 4 repartiments cada dia 
amb més de 40 rutes de distri-
bució per tot Catalunya i fins i 
tot Andorra, 24 hores al dia els 

365 dies de l'any. No hi ha un 
magatzem més modern que 
aquest en tot el sud d'Europa", 
amb aquesta contundència 
Miret ens introdueix en el cor 
d'aquest prodigi de la logística.
 Dins dels 19.000 metres qua-
drats d'aquesta instal·lació hi 
ha més de 5 quilòmetres de cin-
tes transportadores, centenars 
de metres de prestatgeries, i 
cubetes, moltes cubetes, milers 
de cubetes! "Les de color rosa 
són les d'expedició, on s'envia 

la comanda cap a la farmàcia. 
Les grises són les d'emmagat-
zematge. Com en qualsevol 
magatzem, tenim 4 processos: 
recepció, emmagatzematge, 
preparació de comandes i ex-
pedició", puntualitza Miret.
 Serà perquè és nou o per-
què ha de ser així, però tot en 
aquesta instal·lació fa la sensa-
ció d'estar al seu lloc i de tenir 
un ordre inamovible. Tal com 
arriben els productes al moll de 
descàrrega, es diferencien en 

19.000 metres quadrats de 
magatzem, 70.000 referèn-
cies, 200 llocs de treball, 365 
dies a l'any i 24 hores al dia. 

Aquestes són les dades de 
presentació del nou centre lo-
gístic de la cooperativa far-
macèutica líder a Catalunya. 

PEP PUIG
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dos grans blocs, els que per 
volum no poden anar en cube-
tes (bolquers, per exemple) i els 
que poden ubicar-se en els cis-
tells de plàstic. Hi ha un tercer 
grup, que són els medicaments 
que requereixen refrigeració, 
però que per la seva especifi-
citat tenen un 
tractament 
diferenciat 
de tota la 
resta.
 Els pro-

ductes de volum es col·loquen 
en una zona de magatzem 
tradicional, on estan perfec-
tament identificats, localitzats 
i inventariats. Els articles que 
poden ubicar-se en les cube-
tes d'estocatge es classifiquen 
mitjançant un sistema que per-

met saber, ubicar 
i mesurar la 
quantitat de 

producte dis-
ponible en tot 

moment. Les cis-

telles d'estocatge es poden di-
vidir en fins a vuit seccions, de 
manera que en cada secció hi 
pot haver un producte diferent. 
Operaris amb suport informàtic 
s'encarreguen d'omplir-les en 
les 22 taules de decantació. És 
el procés que alimenta el Cubi, 
el gran magatzem central, amb 
set columnes de 100 metres de 
longitud i 26 nivells d'alçada, 
amb capacitat per 155.000 cu-
betes. El cor del Cubi hi ha 120 
robots llançadors que s'enca-

rreguen de col·locar en la línia 
de subministrament la cubeta 
amb el medicament sol·licitat 
en qüestió de segons.
 A l'hora de preparar les co-
mandes, són tres les opcions, 
segons ens explica Miret: l'ho-
me va al producte, el produc-
te va a l'home i el producte va 
directe. L'expert de Fedefarma 
ho explica amb l'orgull propi de 
qui fa 4 anys que és immers en 

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

aquest projecte.
 Els productes que van di-
rectes són els d'alta rotació. 
De les 70.000 referències que 
s'emmagatzemen a Fedefarma, 
4.000 se serveixen amb aquest 
sistema, i suposen el 70% de 
les comandes.
 El sistema té un control de 
pes. Si en algun punt del sub-
ministrament es detecta que la 
cubeta no fa el pes que ha de 
tenir pels productes que trans-
porta, es desvia a un control on 
es fotografia i es revisa el seu 
contingut.
 En la segona opció per pre-
parar una comanda el producte 
va a l'home. Hi ha vuit taulells 
on operaris assistits per un sis-
tema de lectura làser reben el 
producte en cubetes grises i el 
col·loquen en les de color rosa. 
El que surt d'una cubeta queda 
registrat. El que entra en una 
cubeta queda registrat. És la 
clau per saber en tot moment 
com i on està la comanda.
 El tercer procés possible és el 
que requereixen els productes 
de volum, i que, per tant, han 
de ser els operaris els que vagi-
na buscar-lo per ficar-lo a la cu-
beta. Aquesta és l'opció menys 
optimitzada, però que afecta un 
tant per cent molt petit de pro-
ductes. En el pitjor dels casos 
una cubeta de comanda pot 
arribar a recórrer uns 5 quilòme-
tres de cintes per omplir el seu 
contingut. En el cas òptim, amb 
només 300 metres ja tenim la 
comanda completa. Tota l'ac-

tivitat del magatzem se super-
visa des del taulell de control. 
Allà se segueix amb càmeres 
i amb programes informàtics 
tota l'activitat del centre.
 El darrer pas és l'expedició. 
Les cubetes amb les coman-
des se segellen i etiqueten au-
tomàticament abans d'anar a 
parar al soterrani. Allà hi ha el 

moll de càrrega des d'on surten 
les furgonetes.
 Ha passat gairebé un se-
gle, Fedefarma es va fundar el 
1928, des que les primeres far-
màcies associades a aquesta 
cooperativa van començar a re-
bre les comandes repartides en 
bicicleta i en cubetes de fusta. 
En aquests 100 anys aquesta 

farmàcia de les farmàcies s'ha 
convertit en líder a Catalunya. 
Amb aquesta emblemàtica ins-
tal·lació ha reforçat el lideratge. 
El magatzem de PsiP ha supo-
sat una inversió de 40 milions 
d'euros, i ha donat feina a 200 
persones. Fedefarma ja ha 
anunciat una ampliació de les 
instal·lacions. Benvinguda sigui.
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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... 

BUTLLETÍ PRIMÀRIES NÚM. 6 
RESUM 2n,3r i 4t trimestres - 2021 (de març a desembre de 2021) 

 
 

 

 

 

 

 
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. 
 
   
               
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

              @primariespalau    @primariespalau    Palau Plegamans per la República-Primàries CAT           Primàries.Palau-s.i Plegamans   
 

FEINA FETA EN ELS TRIMESTRES 2n, 3r i 4t DE 
2021 

32 Reunions setmanals de la Coordinadora Local de 
Primàries Palau-solità i Plegamans (CLP). 
12 Assistències als PLENS Municipals. 
12 Assistències a Comissions Informatives. 
10 Assistències a la Junta de Portaveus. 
  2 Intervencions a Ràdio Palau. 
18 Assistències a diversos Consells Municipals. 
25 Reunions de Comissions mixtes diverses. 
  3 Textos pel Butlletí de l’Ajuntament (maig, juliol, 
octubre). 
Assistència als actes institucionals. 
Vàries reunions informals per aclarir dubtes amb 
diferents membres del Govern. 

 
 

HEM PREGUNTAT AL PLE 

Hem formulat al Govern Municipal:  
- 23 Preguntes orals. 
-   2 Preguntes per escrit. 
-   3 Precs 
Sobre temes diversos: 
• Ajudes directes a comerços i establiments. 
• Tema plaques solars. 
• Elements dissuasius de velocitat en carrers. 
• Municipalització servei de l’aigua. 
• Neteja de voreres i segat de cunetes. 
• Normativa dels VMP. 
• Curs avançat d’anglès a l’Escola d’Adults. 
• Aforadors de velocitat carrer Montjuic. 
• Estat de les mocions presentades als PLENS. 
• Comissions Informatives, públiques. 
• Correctors de velocitat al carrer Costa Rica. 
• Horaris del CAP en cap de setmana. 
• Assistència de Pediatra al CAP. 
• Biblioteca Temàtica. 
• Funcionament de la Caldera de Biomassa. 
• Pla de millora urbana del Camí Reial. (PMU-07). 
• Bonificacions plaques solars. 
• Protocols per detectar atacs cibernètics. 
• Obres al carrer del Supermercat Bon Preu. 
• Caigudes a la Rambla Mestre Pere Pou. 
• Obres  al c/ de les Carolines amb c/ Albes. 
• Rajoles mal anivellades al CAP. 
• Estalvi energètic dels fanals fotovoltaics a la 

ronda de la Riera i Camí de Can Pavana. 
Entre d’altres.... 

“La informació i participació ciutadana, juntament amb la bona gestió per part dels ens municipals, 
són fonamentals per l’empoderament i la implicació de la ciutadania com a eixos vertebradors de la 
cohesió i convivència dels col·lectius socials. 
És imprescindible, doncs, vertebrar bé aquests dos eixos per tal que la vila avanci amb models de 
convivència cívica, sostenible i veritablement democràtica”.                             Núria Solà - Regidora 
 

ACTIVITAT AL PLE 
3 Mocions presentades en solitari. 
3 Mocions a les que ens hem adherit. 
3 Mocions presentades amb altres Grups. 
Totes aprovades, excepte una per punts. 
 
Hem aprovat 14 mocions presentades per 
altres Grups Municipals. 
 
No hem aprovat 4 mocions presentades per 
altres Grups Municipals. 
 

ACTUALITAT 
Hem presentat  al PLE de febrer una moció 
sol·licitant que l’Ajuntament pagui els tributs a 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
VEUREM! 
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     APARTAMENTS TUTELATS RESIDENCIAL PALAU

Un temps enrera, abans de la pandèmia, vostès, veïns de Palau, segur que es van adonar de les obres que es portaven a terme al costat mateix de
Residencial Palau. Es va construir un nou edifici, aplicant les més innovadores tècniques de construcció, a on la domòtica i la seguretat van
jugar un paper molt important, fonalmetal. Potser alguns de vostès  ja ho saben, però potser d’altres no ho coneixen encara; el que es va
construir va ser un edifici d’apartaments tutelats per persones grans.

Són vivendes dissenyades amb la idea    que  persones autònomes, també amb alguna fragilitat, puguin gaudir d’un entorn segur a on poder
continuar amb la seva vida, amb tota plenitud  i conservant la seva intimitat.

Són apartaments a on els nostres usuaris, envoltats de l’entorn privilegiat que ofereix Palau, poden viure a prop dels seus familiars,   disposant
de la independència que ofereix un habitatge totalment equipat, dinàmic, segur, aprofitant també  les zones comuns pensades per fer la seva
estança molt més agradable,

L’usuari és lliure de viure amb total independència o bé de demanar-nos tot un seguit de serveis que li  podem oferir per ajudar-lo tant amb les
activitats de la seva vida diària com també cobrir necessitats relacionades amb la seva salut. 

Us convidem a visitar les nostres instal·lacions estant ben segurs que seran del vostre grat i sabreu valorar-les com un gran actiu, d’avui i de
demà,  ofert per optimitzar el benestar de les persones grans que ens envolten. 

R e s i d e n c i a l  P a l a u                             T e l . 6 7 1 5 6 2 6 1 8
A v i n g u d a  d e  C a t a l u n y a  2 6 4                  w w w . r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
0 8 1 8 4  P a l a u - S o l i t à  I  P l e g a m a n s            i n f o @ r e s i d e n c i a l p a l a u . c o m
B a r c e l o n a
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 ANUNCIS   GRATUÏTS   DE SERVEIS PER A LA LLAR

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

Whatsapp amb el text que
 voleu publicar al telèfon

629 262 682 

OFERTA DE TREBALL
Es busca instal·lador

 de parquet
(amb experiència o sense)

669 486 035

BUSCO TRABAJO por la mañana y los 
fines de semana y por la noche. Soy res-
ponsable. Guadalupe. 634 835 849.
ME OFREZCO para cuidar personas ma-
yores de interna. Susanne. 633 590 224
TENGO excelente experiencia en cuida-
do de persona mayores. Incorporación  
immediata. 602 407 030. Colon.
NOIA de 18 anys amb el batxillerat huma-
nístic i cursant un grau superior de Pro-
ducció audiovisual i d'espectacles. Estic 
interessada a fer de cangur i a donar clas-
ses de repàs a nens de primària i ESO. 
Paula. 655 474 080 
CHICA busca faena de limpiezas parti-
culares, responsable, con  experiencia y 
referencias. María. 681 977 436. 
TENGO conocimiento y experiencia en 
cuidado de persona mayores. Colón. 602 
407 030 Incorporación inmediata.
CHICA para limpieza a domicilio y cuida-
do de niños. Maria. 663 547 662 
BUSCO trabajo comocuidadora de adul-
tos o niños, o en tareas de limpieza. Zoila. 
612 478 985
SEÑORA para cuidado de personas ma-
yores como interna. Isabel. 631 798 648
NECESITO trabajar en tareas limpieza o 
cuidado de personas mayore. Amparo. 
631064354.
TENGO experiencia en sectores como 
hostelería, transporte, construcción y pro-
ducción y busco un nuevo proyecto. 675 
384 883. Daniel
CHICO SIN experiencia se ofrece para 
ayudar en cualquier tipo de tarea. Ayoub.  
602 19 28 21
CHICA responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas. 603171644 Lily
SE HACEN limpiezas particulares pisos, 
casas, escalera. Cuido niños y yayos.
Buenas referencias. Maria  631 988 737
SEÑORA PARA limpieza o cuidado de 
persona mayor por la tarde con experien-
cia. Solo Caldes. 643 286 136. Nancy
SE OFRECE Señora para el cuidado de 
mayores, con experiencia. Se requiere 
contratación. Maria Inés. 631 388 404
SE OFRECE chica para canguro y tu-
torias de inglés y castellano. Iveth. 632 
022 338.
SE OFRECE señora para el cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. Ex-
terna o interna. Mariana. 688 406 909.
SEÑORA para cuidar personas mayores 
como externa, con experiencia.  Ánge-
les. 633 197 902.
CHICA para cuidar personas mayores. 
Interna o externa. También para limpieza 
o de canguro. Alejandra. 603 623 582.
SOY RESPONSABLE y puntual. Busco 
trabajo de limpieza, cuidado de niños  o 

personas mayores o para compañía de 
señoras. 722 86 93 49. Cleo
VECINA de Palau, se ofrece para el cui-
dado de niños y personas mayores. Sra 
María. 617 707 837
ESTUDIANT de 3r. de Filologia Anglesa  
amb nivell Proficiency fa classes d'an-
glès a Primària, ESO i Batxillerat. Anna 
617753438.
TÉCNICA en cuidados de enfermería con 
17 años de experiencia, vehículo propio, 
se ofrece para el cuidado de personas 
mayores. 654 745 682 Loli. 
SE OFRECE chico para trabajos de gran-
ja los fines de semana. 671 303 838. Víc-
tor Manuel
PERSONA de 48 años con referencias 
para cuidar finca o vivienda, a cambio de 
alojamiento. Persona seria y realmente 
responsable! 642 737 451.  Jorge
BUSCO FEINA per tenir cura de la gent 
gran, de neteja o d'atenció al client. Expe-
riència i disponibilitat immediata. Interna o 
externa. 698 361 453. Nohemy
BUSCO trabajo de tareas de limpieza y 
hogar, interna o fines de semana. 626 508 
894. Ximena.
SEÑORA se ofrece como interna para 
cuidar personas mayores. También por 
horas. Con experiencia. 615 701 601. 
Marcia.
CHICA de 27 años, con experiencia en 
cuidado de niños y adultos. Puntual, ho-
nesta y respondable. Tambien para tareas 
de limpieza. Jessy. 642 850 378
ESTUDIANT universitària de Pedagogia, 
molt responsable, s'ofereix per cuidar i 
fer classes de reforç escolar, a infants de 
primària i d'ESO. Horari: tardes i durant 
l'estiu.  640 230 290 Mireia
BUSCO faena cuidando personas mayo-
res, de lunes a viernes , por horas o todo 
el dia. Susana. 671 782 690
S'OFEREIX senyora per cosir a mà i a 
màquina. Assumpció. 938 648 172

SRA CON EXPERIENCIA se ofrece el 
cuidado de personas mayores o tareas de 
limpieza. Disponibilidad de horario. Sonia. 
697 966 632
JOVEN RESPONSABLE se ofrece para 
cualquier tipo de tarea, mozo de almacén, 
camarero, jardineria... 643 822 960 Omar.
JOVEN TRABAJADORA y responsable 
se ofrece para cualquier tipo de trabajo.  
640 292 558 Andrea. 
CHICA RESPONSABLE con experien-
cias se ofrece para trabajar y poder pa-
garse los estudiosy ayudar a sus padres. 
672 407 274 Yara.
ME OFREZCO como empleada de hogar 
y canguro. Tengo experiència. Laura. 653 
681 250
BUSCO FEINA de xofer particular. Per-
mis B. Manuel. 662 201 928
SOY UNA MUJER uresponsable y pun-
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EL  D IR EC TOR I

Farnés advocats

IurIsbarna  
torra argemI 
ajuntament de PsIP

jordI Payola - arquItectura

duran - molIns, asegurances

auto taller taher

construccIones gutIérrez

marbres aguIlar

materIales martínez

acorama

caldes Parquet

escola marInada

a. teatral FarrIgo-Farrago

club tenIs santa magdalena

Pàdel can Falguera

bosa

magIc naIls

naturhouse

nua

ruIsan assessors

assesorIa gestorIa Palau s.l
gestorIa monmar

Palau assessors

ImmobIlIarIa Farnes

juanI baeza

torra argemI 
selmy

Psc Palau 
erc
PrImàrIes PsIP
bar l'esbarjo

avuI cuInem nosaltres

can boada

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

e. arbo clImatIzacIones

electrIcItat masó

cal vIdrIer

FumIrrat servIcIos 2005
vallas Pvc (cayFI)
tecnI serveI Palau

guber catalunya serveIs

gIPPsa InFormatIca

mes WIFI

taxI - x. caParrós

centre veterInarI Palau

Advocats

Ajuntaments

Arquitectes

Asegurances

Automòvil

Construcció

Decoració

Educació

Espectacles

Esports

Estètica

Gestories

Immobiliàries

Moda

Partit polític

Restauració

Restauració

Restauració

Salut

Serveis tècnics

Taxis

Veterinaris

1
17
21
42
17
17
29
29
29
48
3
48
32
23
37
37
1
3
3
3
17
17
17
17
1
3
7
21

8
14
41
23
23
23
13
13
13
13
13
13
13
37
44
48
48
21
21
21
29
29
29
29
29
48
21
13

FEM  P O B L E ,  CO MPR EM  A L  P O B L E
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EL  D I R EC TOR I 

Farmàcies de guàrdia - MarçAquest mes no  et perdis...

La xifra del mes

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

112
938 649 696

938 648 056
938 643 012
938 644 177
938 649 898
938 644 710
938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
938 648 853
938  643 789
938 645 663

Telèfons d'interès

Les xarxes oficials de PsiP

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

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

674 74 06 00

Notificar 
incidències 

a la via pública

al Whatsapp

• Descriu la incidència
• Fes una foto
• Envia la ubicació

Radio Palau - 91.7 FM
@radiopalau
@radiopalau

Protecció Civil PsiP
@protecCivilPsiP
@protecciocivilpsip

Policia Local PsiP
@policiapsip
@policiapsip

Ajuntament de PsiP
@palauplegamans
@ajpalauplegamans

Són els quilos d'escombra-
ries orgàniques que es van 
recollir de desembre a gener 
passats. En el mateix període 
de l'any anterior van ser 
152.840 quilos.

157.120

ESPORT
CAMINAR ÉS FER SALUT
Divendres, 25.  La 
tercera caminada del cicle 
organitzat per l'Ajunta-
ment sortirà del pavellò 
Maria Víctor a les 9,30 
amb destí a Can Periquet. 
Informació al telèfon 93 
864 55 02

CAFÈ-TEATRE
SOLITUD A STROMBOLI  

Divendres, 25, 20.00. La 
sala Polivalent serà l'es-

cenari d'aquest monòleg   
que ens parla del paper 

de la dona en el mon 
acadèmic i ens convida a 

reflexionar sobre el con-
cepte d'autoria.

CINEMA
SIS DIES CORRENTS
Dissabte, 19. 19.00 h. Una 
pel·lícula dirigida per Neus Balús 
que narra el dia a dia de la vida 
de Moha, Valero i Pep, treba-
lladors d'una petita empresa 
de fontaneria i electricitat en la 
perifèria de Barcelona.

FIRA TAPA&BIRRAS Dissabte, 19 i diumenge, 20.  Segona 
edició d'aquesta fira gastronómica. La primera va ser el no-
vembre del 2019, just abans de la pandèmia. Tapes, cerveses i 
vi a la plaça de la Vila.
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Escales | Parquet laminat | Parquet de fusta 
| Portes lacades | Tarimes d’exterior

ESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE PARQUET

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

Ctra. Barcelona, 74
Cerdanyola

Tel. 93 592 21 98

www.caldesparquet.com

Parquet  

des de 

19€ m2 + IVA

instal·lat

611 42 16 19

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

FIBRA ÒPTICA
1.000Mb

+
FIXE i MÒBILS
Trucades il·limitades

93 522 22 55
Vols que t’informem?

¡OFERTA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Especialistes 
en implants
i ortodòncia
Presumeix de somriure

C/ Pintor Vayreda, 28 local 2. 08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona

Tel. 938 648 656     |     www.dentalcenterpalau.es     |           685 157 326

@dentalcenterpalau                    /dentalcenterpalau

Primera
visitaGRATUÏTA

Primera
visita 

gratuïta

Telèfon d’emergències durant l’Estat d’Alarma  615 985 019

Mai perdis el teu somriure


