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VISITA OFICIAL DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT A PSIP

Torrent inaugura
la plaça 1 d'Octubre
El President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i l'alcalde de PsiP, Oriol Lozano, en un moment de l'inauguració.			

Can Cortés solejat
és el lloc

foto: miquel monfort
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2-11 -- Serveis, Passatemps, Opinió,
Música i Salut.
12 -- L'ENTREVISTA /
Marc Sanabria, primer secretari del
PSC de PsiP.
14 -- Ple municipal d'octubre, el Govern congela els impostos pel 2021.
16 -- Inauguració de la plaça 1 d'Octubre.
19 -- L'eix de la Riera de Caldes llença
Compraprop, el mercat digital.
20-21 -- EL PÒSTER /
Plou i fa sol sobre Sant Genis.
22 -- En marxa el procés per ampliar el
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Selmy
vesteix el teu interior

Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans
937 494 204 - 660 25 63 18
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sistema de recollida de porta a porta.
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oct-20

DIMECRES
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SERVEIS
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5 6 7 8 9 10 11
Farmàcies
12 13 de
14 guàrdia
15 16a PSIP
17 18
De19
dilluns20
a divendres,
de
8,30h
a
22h,
21 22 23 24la farmàcia
25
de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d’agost).
26
27
28
29
30
31
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:
DILLUNS
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J. Beatobe: C/Anselm Clavé, 1 - 938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 649 830
dic-20138 -- 938 644 896
D. DILLUNS
Lagarda:
Catalunya,
DIMARTSAvda.
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE
N. Muntada:
1 C/Secretari
2 3Gil, 214- 938 649
5 6806
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046
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NUA
Núria MaÑas
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

ACTIVACIÓ CEL·LULAR NATURAL
NOVA TÈCNICA DE REJOVENIMENT FACIAL,
CORPORAL I CAPIL·LAR.
NATURAL I NO INVASIU
ARRUGUES, ACNE, FLÀCCIDES, VERMELLÓS,
COUPEROSI, CAPIL·LARS
CAIGUDA DEL CABELL, CEL·LULITIS
ACTIVA LES TEVES CÈL·LULES

CONSULTA PRESENCIAL, I SI ESTÀS CONFINAT,
A DISTÀNCIA I T’HO PORTEM A CASA.

C/ Comerç, 8 - Palau-solità i Plegamans - 93 010 18 92 / 625 906 726
nua.estetica@gmail.com
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA MARINADA		
DEIXALLERIA MUNICIPAL
ENHER - FECSA AVARIES
JUTJAT DE PAU		
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
PARRÒQUIA DE SANT GENÍS
PAVELLÓ D’ESPORTS		

938 648 056
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938 649 007
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938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
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938 643 789
900 770 077
938 645 663
938 648 204
938 648 057
938 645 502
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Acorama
botiga

TALLERS

taller

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Varis horaris de dilluns a dissabte

TALLA DE FUSTA
Divendres de 18h a 20h

scrapbooking • mobles amb palets •
ferro • sabons

s de regal
Botiga d’objecte

Av. Catalunya, 183
Palau-solità i Plegamans

2 93 864 46 72

[Al costat parada

vCan Cortés]

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

AVDA CATALUNYA, 189

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

secretaria@gippsa.com

Ara sóm botiga

www.acorama.es

Més Informarció de cursos i tallers:
acorama.acoramascp

@
acorama19@hotmail.com
E

Publicació mensual gratuïta de Palau-solità i Plegamans.

Editor/director: Pep Puig Cluet
Col·laboren: Rafael Olivé, Silvestre Entredàlies,
Mariano García, Clàudia Bernabé.
Impressió: Anman. Gràfiques del Vallès, SL.
Distribució: Palau-solità i Plegamans i rodalies.
Tirada: 4.000 Dip. Legal: B-43.798-89
Contactar: 629 26 26 82 / psipinfo@gmail.com.
Revista fundada el 1989 per Santi Lumbreras.
L'INFORMATIU no es fa responsable del contingut
de les opinions dels seus col·laboradors.
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BUSQUES COTXE? VINE A VISITAR-NOS, ENTRARÀS A PEU I SORTIRÀS CONDUINT.
GRAN SELECCIÓ DE VEHICLES DE KM 0, SEMINOUS I DʼOCASIÓ.
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19.200
10.500€

Citroen C3 1.2 Pure Tech

SOLUCIONS

19.200
5.900 €€

Chevrolet Captiva 2.2 VDCi

Kia Carnival 2.9 CRDi

17.000 km

gasolina

135.300 km

dièsel

181.000 km

diésel

2019

82

2011

184

2007

185

5 places

manual

7 places

Automàtic

7 places

manual

17.900 €

Smart Roadster 60

© 2020 olesur.com

7.900 €

Seat Leon FR 1.8 TSI

Opel Corsa Selective 1.4 5P

109.000 km
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32.500 km

gasolina

70.000 km

gasolina

2004
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2017

180
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Dificultat: Mitjana
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LA VINYETA de Mariano García
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11.600 €
€

6.900 €
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4.900 €

LA SOPA
Tramuntana, Llevant, Mitgorn,
Ponent, Gregal, Xaloc, Garbí,
Mestral
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Dificultat: Mitjana

Dificultat: Mitja

SUDOKU

8
6
3
7
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1
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4
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Renault Clio 1.5 dCi

C4 Grand Picasso 1.6 HDI Exclusive

115.600 km

dièsel

160.380 km

dièsel

169.000 km

dièsel

2011

163

2006

85

2007

110

4 places

manual

5 places

manual

7 places

automàtic

Financiació
a mida

Avda. Catalunya, 376 - Palau-solità i Plegamans
Horari: Dl a Ds, de 10 a 13.30 / Dl a Dv, de 16 a 20
Contacte: falvarez@mycarbcn.com / 672 384 789
www.mycarbcn.com

Valorem el
seu vehicle
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COMPROMÍS
PER PALAU /

El govern d’ERC tira endavant uns impostos
municipals que ignoren la situació de crisi social i
econòmica derivada de la COVID

“
Els impostos i

Des del Grup Municipal Socialista vam votar en contra la proposta del
govern d’ERC per les Ordenances Fiscals per l’any 2021. Una proposta
que no respon en cap cas a l’excepcionalitat del moment. Sense anar
més lluny, des del PSC-CP vam compartir amb el govern una proposta de
mínims amb quatre mesures indispensables per a la recuperació social

taxes d’ERC per
l’any 2021 no

i econòmica de Palau i la protecció de qui pitjor ho està passant. Però el

aposten per a la

govern municipal les va rebutjar.

recuperació social
i econòmica de
la vila

La nostra proposta

Rebaixa mínima del 90% de la taxa de terrasses.
Rebaixa del 25% de la taxa de recollida d’escombraries
a botigues i empreses de menys de 1000 m2.

Eliminació del recàrrec del 15% de l’IBI a empreses, comerços i indústria.
Nova bonificació del 75% de l’IBI als habitatges llogats amb renda
limitada per norma jurídica.

El govern municipal rectifica i crea una línia d’ajuts directes a
comerços i Pimes, però la xifra és insuficient i arriba tard
Finalment el govern ha iniciat els tràmits per obrir una línia
PSC-CP havíem demanat des del mes de juny i que arriba tard
i és clarament insuficient. La xifra total serà de 100.000€, pel
que es podrà ajudar tan sols a uns cent comerços o Pimes. És
imprescindible que es busquin més recursos i s’aprofitin partides que ja no s’executaran, com actes de Nadal o festivitats,
per augmentar de forma significativa aquesta xifra i arribar a
donar cobertura així a tots els afectats.

novembre 2020

L'AVV de Can Cortès vol diàleg

L’Informatiu socialista de Palau-solità i Plegamans · Novembre 2020 · Núm 343

d’ajuts directes a comerços i pimes. Una mesura que des del

OPINIÓ

No és suficient amb mirar
de cobrir expedient. Tots
els autònoms i PIMES han
de poder tenir accés als
ajuts municipals. La salut
del teixit econòmic de
Palau en depèn.

Un batlle no hauria de malparlar
d'una AVV del seu poble amb
comentaris despectius com
el de: "mal anomenada AVV",
i menys en un ple municipal,
pel sols fet que no li agraden
ni les nostres reivindicacions
ni les pancartes per les quals
ens sancionen, deixant allò de
la participació ciutadana i la llibertat d'expressió en un simple
eslògan de campanya electoral.
Ningú es refereix a cap batlle
dient-li "mal anomenat batlle",
tots són legítims.
La nostra es diu AVV CAN
CORTÈS, abreviat, i el seu nom
està degudament registrat al
Departament de Justícia de la
Generalitat en la seva Direcció
General de Dret i d'Entitats Jurídiques, amb targeta d'identifi-

cació fiscal número G67334987
i així mateix constem al registre
d'entitats de l'Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans segons consta en instància d'entrada n.5053 d'11/3/2019 i que
els convidem a consultar per
constatar-ho.
No contestarem públicament
la resta d'acusacions d'insults
i assetjament, sense proves,
perquè, després de molt insistir,
estem a punt d'aconseguir que
el Sr. Oriol Lozano es reuneixi
per fi amb nosaltres. Confiem a
arreglar dialogant amb ell directament, el que de ben segur no
aconseguiran amb falses acusacions, silencis administratius
i sancions.
AVV de Can Cortès

Crònica real de l'Hospital de Mollet
Aquest escrit no és un atac contra els professionals de la salut.
De fet, sóc dels que durant el
primer brot de la pandèmia van
estar aplaudint-los cada tarda
des del carrer. Vull denunciar i
fer públic objectivament l’estat
actual del sistema sanitari en
general i de l’Hospital de Mollet
del Vallès en concret.
El meu pare va ingressar a
aquest hospital el 15 d'octubre,
a les 08.00 h per ser operat
d'un genoll. Avui, 26 d'octubre,
roman aïllat a casa contagiat
de Covid, sense operar i amb
una arrítmia crònica. Tot i que
totes les proves preoperatòries
eren correctes, l'anestesista va
aturar la intervenció perquè va
aparèixer una arrítmia després
de punxar-li diverses vegades
l'epidural. Fins a les 16.45 no
ens va trucar el traumatòleg
per dir-nos-ho, després d'unes
quantes hores de no saber res.

La següent trucada no va ser
fins el 20 d'octubre. Mentrestant, ens comunicàvem amb
el meu pare a través del mòbil.
Entre aquests dies, van esdevenir una cadena de despropòsits molt preocupants causats
per: una quasi nul·la comunicació de l'hospital amb nosaltres,
contradiccions i una lamentable
coordinació entre professionals,
no aplicació de determinats
protocols, despreocupació per
l'atenció al pacient... Avui les
set persones que l'hem estat
cuidant aquests dies estem a la
llista d'espera de PCR.
En la meva adreça web podeu trobar l’escrit sencer que
he adreçat a l’hospital i que faig
circular per xarxes socials. Si us
plau, dediqueu uns minuts a llegir tota la informació accedint a
pepcampsbarnet.com
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Pendents del seu alè
Hi havia una vegada un país, on la gent a poc a poc havia
anat agafant consciència i compromís en vers la societat i el
seu futur. Ja des de sempre havia estat un poble amb fort
sentiment del bé comú i d'esperit associacionista. Responsables i compromesos en vers l'entorn i el veïnatge.
A priori, diríem que això és una cosa bona per a una comunitat, per a una societat.
Però per a qui remena cireres, i encara en vol remenar més,
tot això és una veritable molèstia.
El que anomenem societat civil, havia pres molta embranzida, molt protagonisme polític i mobilitzador. La seva activitat,
presència i influència en el sentir de la gent havia anat substituint la que havien tingut temps enrere les organitzacions
polítiques i sindicals. Aquestes, despullades ja de credibilitat
i carisma havia intentat en va patètiques estratègies de millora d'imatge. Els partits estaven podrits de corrupció i mala
gestió. La judicatura desprestigiada i la corona fent el ridícul,
engendrant il·legítims, robant i fugint, els grans sindicats també s'havien fos. No trobaven manera de salvar els mobles
i que el poder no els marxés de les mans. Havien de crear
bocs expiatoris empresonant líders socials i governs díscols i
obligar a exiliar-se a opositors polítics. Calia decapitar les organitzacions, calia dividir els corrents i desmoralitzar la tropa.
I van començar a fer-ho. I a fe de Déu que els estava anant
prou bé.
Ara, arribats en aquest punt, calia una empenta, una ajuda
per a rematar la feina. Però el que necessitaven fer era molt
difícil dur-ho a terme.
El que millor els aniria és tancar la gent a casa seva, confinar-los una temporada, prohibir activitats socials, reunions i
fins i tot trobades d'amics o familiars. Tancar llocs de reunió,
bars, restaurants... Seria fantàstic per acabar de desmuntar
el teixit de centenars d'associacions que, amb la voluntat de
millorar la societat i el seu futur, posen en qüestió l'statu quo
dominant.
I com caigut del cel, per fi va arribar el misteriós i definitiu
aliat que va permetre totes aquestes mesures, i les que veurem pròximament.
Ells contemplen pacients, al fons de les seves cavernes
com l'omnipresent pandèmia els fa la feina. I després, quan
tot hagi passat, damunt la terra erma, sortiran dels seus caus
els tirans, els xarlatans, els salvadors.

Pep Camps Barnet

Però aquest cop, estarem atents esperant sentir el seu alè.
Ens trobaran al carrer, alegres i combatius.

Envieu les vostres cartes
a psipinfo@gmail.com. La
carta ha d’anar signada i
amb el número DNI de la persona que signa. Les cartes signades per
col·lectius han de dur almenys el nom i DNI d’un membre del grup.
Procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters. Les cartes es publicaran en català. Les opinions expressades en les cartes, com en tots els
espais d’opinió de la revista són responsabilitat exclusiva de qui les firma.

Treballem des d'ara perquè no ens trobin confosos, espantats i sobretot, desunits.

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Silvestre Entredàlies

‘Finestra oberta’, dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)
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MÚSICA I MEDICINA (II)

Palau-solità i Plegamans Units per la República
Grup Municipal Primàries

Comunicat de l’Assemblea Local
L’Assemblea Local extraordinària, telemàtica, celebrada el dissabte 24 d'octubre de
2020, va prendre els següents ACORDS:
1. L’Assemblea Local de Primàries Palau-solità i Plegamans Units per la República,
fent ús de la sobirania de la nostra AL, ha acordat de NO participar en la
campanya de la candidatura de Primàries Catalunya a les properes eleccions al
Parlament català i, per tant, es desmarca de qualsevol comunicat de Primàries
Catalunya que faci referència a aquesta candidatura i de qualsevol manifestació
política de la Coordinadora Nacional (CN).
2. Com a grup local, ens identiﬁquem amb el nom de:
"Primàries Palau-solità Plegamans Units per la República".
3. Creiem que no és moment de divisió, i que cal defensar la unitat del vot
independentista, principi fundacional del moviment Primàries.
4. Recordem que els membres de la nostra Assemblea Local tenen llibertat de vot
per votar qualsevol opció independentista que decideixin.
Volem reiterar que el nostre compromís, amb els veïns i veïnes de Palau-solità i
Plegamans que ens van conﬁar el seu vot, segueix ferm i intacte i que seguirem
treballant per millorar les condicions de vida de la nostra ciutadania.

Coordinadora Local Primàries (CL)
Palau-solità i Plegamans

El naixement de la musicoteràpia
Quina és la connexió entre música i medicina? Com s'ha utilitzat la música al llarg de la Història per a guarir la persona? Què és la
musicoteràpia i com s'aplica actualment?
El segle XX va representar el
naixement de la musicoteràpia
com a disciplina i professió sanitària. La ràpida urbanització
als Estats Units va donar lloc a
grans hospitals psiquiàtrics. Un
dels intents de convertir aquestes institucions psiquiàtriques
(asils) en centres de tractament
actius va ser gràcies al fet que
músics d'un mateix hospital i de
la comunitat anessin a oferir-hi
música. Aquestes activitats van
ser les llavors d'una nova modalitat terapèutica que s'estava
plantant. També cal afegir que
el personal mèdic dels hospitals
observava les respostes espectaculars que els veterans que
tornaven traumatitzats de la Segona Guerra Mundial mostraven
davant la música. Aquest fet va
despertar un interès creixent pel
valor terapèutic i rehabilitador de
la música (tan enregistrada com
en viu) per part del personal hospitalari, psiquiatres i pedagogs
musicals.
D'altra banda, aquests mateixos professionals van prendre
consciència de la importància
de conèixer i comprendre els
aspectes psicopatològics i físics
que mostraven aquestes víctimes de la guerra. Involucrar els
pacients en activitats i entretenir-los amb la música ja no era
suficient. Era crucial poder donar
un servei terapèutic a través de
la música i això va implicar la necessitat d'una preparació específica.
Al mateix temps, en aquella
època hi hagué un creixement
en el nombre de publicacions
que exposaven la necessitat
de la musicoteràpia i de formar
musicoterapeutes que fossin
capaços d'utilitzar competències musicals específiques per
a avaluar i tractar pacients de
totes les edats amb diversitat de
discapacitats. Així, l'any 1944 es
va iniciar el primer programa de
formació de musicoteràpia a la
Michigan State University i l'any

1950 es va crear la primera associació de musicoteràpia als
Estats Units: la National Association of Music Therapy, després
anomenada American Association Music Therapy. L'associació
va desenvolupar criteris per a la
formació dels musicoterapeutes
i va marcar l'inici de la professió
de la musicoteràpia, que s'ha
anat estenent progressivament
arreu del món.
Però, què s'entén per musicoteràpia? Quan la música,
com agent de canvi utilitzada
de manera conscient, estableix
una relació terapèutica, potencia el creixement i el desenvolupament d'una persona, i l'ajuda
a aconseguir l'autorealització,
d'aquest procés se'n diu musicoteràpia. D'una manera àmplia,
la musicoteràpia es pot definir
com l'ús de la música com a
eina terapèutica, per a mantenir,
millorar i restaurar la salut física i
psicològica i rehabilitar les capacitats físiques, cognitives, emocionals, socials i espirituals en
una relació pacient-terapeuta.
Aquesta modalitat terapèutica
es pot utilitzar tant en procedi-

ments verbals com no-verbals i
amb una gran diversitat d'edats
i tipus de problemàtiques. Els
programes inicials eren limitats,
ja que només estaven ubicats
en unitats psiquiàtriques per a
veterans o en hospitals generals
per a adults. L'aplicació actual,
però, comprèn una gran varietat de col·lectius, des d'infants a
persones grans, així mateix amb
una gran varietat de condicions
i problemàtiques. La disciplina
compta amb una diversitat de
models de treball amb els quals
la recerca en musicoteràpia ha
mostrat beneficis importants.
La musicoteràpia és una disciplina que combina l'art i la
ciència, i per tant, és important
explicar que com a art inclou dos
aspectes: la música com a art i
el procés terapèutic, que esdevé
un art com a mitjà que és utilitzat
pel musicoterapeuta.
Quant a la ciència de la musicoteràpia, també se n'han de
considerar dos aspectes. Primer,
la pràctica d'aquesta professió
està basada en l'evidència científica. La bibliografia científica de
la disciplina disposa d'un nom-

bre d'estudis científics en constant actualització que avalen
l'aplicació de certes tècniques
per a problemàtiques i objectius terapèutics establerts. El
terapeuta experimenta, explora,
investiga què funciona i què no,
l'eficàcia d'una tècnica determinada i si té una aplicació àmplia.
Més enllà de les reaccions
de les persones davant un estímul musical, la musicoteràpia
implica un procés dinàmic que
és un contínuum d'experiències
musicals orientades terapèuticament, generades flexiblement
i creativament per aconseguir
objectius a curt i llarg termini.
La recerca en aquest camp, així
com l'existència de professionals
en disciplines com la psiquiatria,
medicina, infermeria i educació
en una diversitat d'entorns han
corroborat que l'ús de la música
pot motivar les persones en maneres que altres disciplines no
aconsegueixen.
Continuarem amb aquest
tema el desembre; cuideu-vos.
Rafael Oliver Oliveras
Amics de la Música Clàssica
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LA CONSULTA

Com dur a terme una quarantena de forma segura
INICI DE LA QUARANTENA











l’Assemblea,

persones físiques, empreses, entitats, autònoms, administracions públiques,

sindicats, patronals i partits políticsl’Agència
ȋȌ Ǧǡ±
 ×Ǥ

 ± mpènyer el govern de Catalunya a enfortir

l’Agència Tributariade Catalunya°  ×

d’informacióǤ

  tan sols recapta el 5,3% dels impostos 

Si el vostre fill/a té símptomes
de COVID-19, o si un dels integrants del seu grup de convivència estable ha donat positiu, us avisaran des del centre
de la necessitat d’iniciar una
quarantena. A partir d’aquest
moment que surt de l’escola
ha d’anar directament a casa
i no pot rebre visites. És especialment rellevant evitar el
contacte amb persones vulnerables (avis; malalts crònics,
immunodeprimits...). Només
podrà sortir de casa en cas
que així ho indiquin des del
CAP o des de qualsevol altre
dispositiu sanitari. En aquest
cas, la sortida s’ha de limitar al
motiu concret que s’ha indicat
(com ara anar al centre sanitari
o a l’escola per a fer una PCR).
I per què és tan important
ser estrictes? Penseu que amb
les quarantenes el que es fa

és incidir en la restricció de les
activitats d’aquelles persones
que han estat en contacte amb
un positiu i que poden estar
encara incubant la malaltia.
És molt important ser conscients que és en aquest moment quan podem evitar ser
possibles vectors de contagi i
trencar les cadenes de transmissió de la COVID-19.
A CASA, HIGIENE I PRECAUCIÓ

És evident que, en funció de
l’edat del vostre fill/a, podreu
seguir d’una forma més precisa el trinomi distància–mans
–mascareta, també durant
aquesta quarantena. A continuació deixem una relació
de recomanacions perquè les
apliqueu a casa en la mesura
de les vostres possibilitats:
--Netejar i desinfectar sovint
les superfícies de contacte
més freqüent: poms de

les portes, taules, cadires, etc.
--Rentar la roba diàriament.
--No compartir joguines. Cal
netejar-les i desinfectar-les de
forma adequada.
--Posar-se la mascareta
quan surti de l’habitació i, en
cas de contacte físic proper,
tant l’infant com les persones
que hi conviuen.
--Rentar sovint les mans, especialment abans i després de
sortir de l’habitació.
--Si fa àpats amb la resta de
la família, cal que els estris siguin d’ús exclusiu, mantenir la
distància de seguretat i després ventilar bé l’estança.
És important que vigileu els
símptomes del vostre fill/a i, si
n’apareixen, contacteu amb
nosaltres.
FINS QUAN?

Si el resultat de la PCR del
vostre fill/a és negatiu, actual-

 ǡ × ȋ 

Dr. Roque Lucas

ȋ ǡ  ǡ Ȍ l’Estat 

Medicina general privada
Concert amb les principals
mútues

 ǡǡ À  ȌǤ
 ÖǤ

D’aquesta± Ãuna de les eines imprescindibles per
avançar cap a la culminació de la independència.

La societat civil organitzada les nostres

institucions i obligar-les a estar més ben preparats l’Estat

Ǥ
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Informació al Canal de Telegram ANC Palau, o bé a→ t.me/Palau
Contacte: palausolitaplegamans@assemblea.cat


ment s’ha de mantenir aquesta
quarantena durant 10 dies. Així
mateix, s’han d’extremar les
prevencions fins al dia 14 tot i
no iniciar símptomes. Aquesta
durada està establerta per les
autoritats sanitàries, d'acord
amb les circumstàncies i la
fase de la pandèmia.
En cas que el resultat de la
PCR fos positiu, el vostre fill/a hauria de fer aïllament,
amb mesures més estrictes
de confinament, i la durada
actualment establerta és d’almenys 10 dies des de l’inici
dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores
des que no té cap símptoma.
No és necessària la realització
d’una PCR per donar d’alta si
es compleixen aquestes premisses.
Per a més informació consulteu el web canalsalut.gen
cat.cat/salutescola.

Consultes de dilluns a
divendres amb cita prèvia:

93 864 41 33

C/Pau Casals, 28 - Palau-solità i Plegamans
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MARC SANABRIA - PRIMER SECRETARI DEL PSC DE PSIP

de la infraestructura viària del
nostre municipi, com ara la
passarel·la de Can Parera. I tenim també el repte de convertir
l'Avinguda Catalunya en un eix
urbà més amable, passeig de
la Carrerada, urbanització de
barris, i evidentment acabar la
biblioteca.
Moltes d'aquestes coses ja
estan en marxa
Sí, sí, i són coses que es van
començar a treballar per part
del govern de la Teresa Padrós, jo simplement les assenyalo com a prioritats.
Per què costa tant posar-se
d'acord en les coses que interessen a tothom?
Perquè cadascú té la seva
manera de fer les coses, i perquè al cap i a la fi, en cada
proposta hi ha també una part
d'ideologia.
Sembla que les ordenances
fiscals es congelen. És el
que toca fer?
Entenem que la congelació és
imprescindible i no vindrem ara
a fer populismes, però sí que

"La crispació a
l'Ajuntament s'ha
suavitzat pel relleu
generacional"
A Marc Sanabria (PsiP, 14/12/89) li agrada la política i es
nota. EL 2008 comença els seus estudis de comunicació a
l'UAB, on ara treballa, i l'ambient universitari l'acaba de
convèncer per trucar a la porta del PSC. El 2015 entra com a
regidor a l'Ajuntament, i el 2019 agafa el relleu de Teresa Padrós com a candidat a l'alcaldia. Tot i treure bons resultats
ara exerceix de cap de l'oposició, crític i constructiu alhora,
segons ell mateix diu.
pep puig

Li ha tocat fer un relleu
complicat. Com se n'està
sortint?
Nosaltres teníem el hàndicap
de què la Teresa Padrós duia
20 anys com a alcaldessa i
amb un lideratge molt arrelat.
El repte que teníem, més enllà de mantenir l'alcaldia, que
aquest no el vam aconseguir,
era demostrar que el PSC tenia
futur aquí a Palau i que podria
seguir el seu camí més enllà
de les persones que l'havien
liderat fins aleshores. I aquest
repte jo crec que l'hem aconseguit. Ara toca consolidar el
nou projecte, el nou equip.
Està en contacte amb ella?
Ara ens veiem poc per culpa
de la Covid, però sí, hi parlo.
Crec que el nostre ha sigut un
relleu modèlic.
L'alcalde Oriol Lozano, deia
en una entrevista, que depenia de vostès ser oposició constructiva o destructiva. Com qualifica vostè el
seu paper a l'oposició?
Jo crec que no hi ha disjuntiva. La crítica ha d'existir, és
necessària. Nosaltres estem
aquí per a fiscalitzar el govern,
per criticar allò que conside-

rem que no sigui el més adequat. Però això no ha de ser incompatible amb fer propostes
constructives i crec que així ho
hem demostrat. En nosaltres,
el govern sempre hi trobarà,
més enllà de la crítica, propostes per a construir. I en el cas
concret de la crisi de la Covid-19 crec que així s'ha vist.
La ciutadania ha reclamat partits polítics propositius i crec
que el PSC i la resta de partits
de l'oposició ens hem posat a
disposició del govern municipal per a facilitar les coses al
màxim.
Com és la relació amb la
resta de grups municipals?
El fet que hi hagi molta gent
nova a l'Ajuntament, els més
vells portem només 4 o cinc
anys, ha ajudat molt a suavitzar la crispació permanent
que hi havia. És una tendència
que ja s'havia vist en el darrer
mandat. I és responsabilitat de
tots els grups, i especialment
del govern municipal, buscar el
consens i evitar que s'arribi als
nivells de crispació que hem
tingut en altres èpoques.
Com avança el pacte de poble per a lluitar contra la crisi de la pandèmia?
Hem tingut una reunió aquesta

L'ENTREVISTA

mateixa setmana, però no em
vull aventurar ara a definir un
final. Hi estem treballant. Nosaltres hem fet públiques les
nostres propostes, però encara no li puc donar una resposta
clara, veurem com acaba.
Intueix que hi pot haver dificultats?
Sempre hi ha dificultats quan
intentes arribar a consensos
entre diverses forces polítiques.
És un problema de protagonismes?
No, no, és que ara no sé dir-li
com acabarà. De moment els
grups de l'oposició han fet la
seva feina i han presentat les
seves idees.
Que hauria fet diferent del
que s'ha fet en aquest any
de gestió municipal que ha
viscut des de l'oposició?
A nosaltres ens hauria agradat
un govern municipal que a partir de juny hagués treballat més
directament per a pal·liar les
conseqüències de la crisi social i econòmica del municipi.
Creiem que en alguns casos
han estat insuficients les me-

sures que s'han pres. En el terreny de reactivació comercial
hauríem optat per les ajudes
directes. Els microcrèdits a interès 0 estan bé però són insuficients. També hauríem optat
per cancel·lar tots els actes i
espectacles públics.
Però això també té un impacte negatiu en un sector
que està patint molt...
Entenem que era una decisió
difícil, però per part de les autoritats de la Generalitat s'haurien d'haver pres mesures per
a pal·liar aquests efectes.
Mesures de quin tipus?
Al final anem a parar a la injecció de capital.
Al marge de la crisi sanitària
i les urgències socials derivades, quines són les prioritats que creu que té ara el
municipi?
Si no parlem de la pandèmia,
crec que és un moment que
hauríem de començar a treballar per a buscar nous espais,
com un nou casal per a la gent
gran, o un complex esportiu.
Hauríem de treballar també
la millora de les connexions i
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hem fet quatre propostes molt
concretes, per a fer algunes rebaixes: en la taxa de terrasses,
en la taxa de recollida d'escombraries comercials, i en
alguns casos concrets de l'IBI.
Anem a eleccions autonòmiques el 14 de febrer. Creu
que d'aquestes eleccions
en depèn la continuïtat de
la taula de diàleg estatal?
La taula de diàleg ha de ser
un espai per a trobar punts en
comú, i això ho han d'entendre
les dues parts. Es poden arribar a acords. Hi ha iniciatives
que el govern d'Espanya pot
tirar endavant.
Li pregunto d'una altra manera. Si Miquel Iceta fos el
pròxim President de la Generalitat, creu que la mesa
tindria el mateix contingut?
Des del PSC entenem que
malgrat que ostentéssim la
presidència de la Generalitat,
hi ha una part de la població
de Catalunya a la que s'ha de
donar resposta a les seves inquietuds polítiques. El PSC

també té propostes sobre l'encaix de Catalunya en Espanya,
en el sentit d'avançar cap a
una Espanya federal.
Vostè és partidari d'un referèndum sobre una reforma d'Espanya en estat
federal. Referèndum per a
decidir un estat federal sí,
però referèndum per a autodeterminació de Catalunya no. Per què?
És que un referèndum per a
una Espanya federal seria un
referèndum sobre una reforma
constitucional, que necessita
un gran consens polític al Congrés.
El mateix sobre la independència, no?
Sí, si es vol fer un referèndum
sobre la independència de Catalunya, s'haurà de modificar la
Constitució i es necessitarà un
consens també amb el Partit
Popular. Si els independentistes aconsegueixen un consens
polític al Congrés dels Diputats
per a establir un referèndum
sobre la independència de Ca-
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talunya, evidentment també
estarem allà.
El Major Trapero absolt i el
conseller d'interior d'aleshores, Joaquim Forn, a la
presó pels mateixos fets.
Que li sembla això?
L'Audiència Nacional ha dictat una sentència que s'ha
de respectar. I en el cas de la
sentència del Suprem, tenen
recorregut jurídic per a recórrer-la a instàncies superiors, i
ja veurem com acaba tot.
Falta molt encara, però repetirà com a candidat del
PSC a l'alcaldia?
Encara queden molts anys.
Ara estic centrat en el compromís que vaig adquirir el
2019, i de moment el que si
faig és toranar-me a presentar com a primer secretari de
l'agrupació. Les circumstàncies personals poden canviar
molt. El que és cert és que a
mi m'agrada la política, tant en
l'àmbit de carrer com la política
de partit. M'agrada el contacte
amb la gent.

LLIGA FOTOGRÀFICA
ARTS & FOTO

Tema 'FANALS'

Aquest mes el tema de la Lliga A&F, és
FANALS. Com podeu veure s'ha fet una
col·lecció de FANALS de diferents mides,
amb diferents perspectives, i fetes amb
llum de dia i de nit per aconseguir diferents fons en les fotografies.
2n classificat / Jonathan Baño

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com
Arts&Foto és un grup d’aficionats a la fotografia que es reuniex cada dimarts, de 20 a 22 hores, al primer pis de la Sala Polivalent, en Camí
Reial,142 a Palau-solità i Plegamans. Si voleu
més informació sobre les activitats que fem i
com integrar-vos envieu-nos un correu electrònic a artsifoto@gmail.com.

Col·labora:

1r classificat / Pau Ortega

3r classificat / Isi Jurado
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INFORMACIÓ GENERAL

PLE MUNICIPAL D'OCTUBRE

La dada: 14.892
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ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

El Govern congela
els impostos de
cara al 2021 però
amb excepcions
El principal punt de l'ordre del en les transaccions immobidia del ple ordinari d'octubre liàries anirà disminuint a mesura
va ser l'aprovació de les or- que passin els anys des que es
denances fiscals, és a dir dels va adquirir l'habitatge. El màxim
impostos i taxes municipals, serà pels habitatges que haper l'any 2021. En línies gene- gin estat adquirits fa 15 o més
rals el Govern va plantejar una anys. En aquests casos la pluscongelació, justificada, en pa- vàlua serà del 22%.
raules de Sergi Plaza, regidor
Les ordenances es van aprod'Economia, per "la situació de var amb els vots favorables
pandèmia que afecta a tota la d'ERC, JxPsip i Primàries. Cs
i PSC hi van votar en contra.
ciutadania".
La congelació, però, no és Ciutadans va argumentar no
total. Hi ha algunes modifica- estar d'acord amb algun dels
cions fetes amb criteris de lluita increments de taxes, sobretot
contra la crisi. Així, s'aplica una en l'IBI. El PSC tot i defensar la
exempció del 100% de la taxa congelació general d'impostos,
d'ocupació de la via pública per va considerar que les modificaa bars i restaurants. També l'im- cions es quedaven curtes i que
post d'Activitats Econòmiques s'hauria d'haver apostat més
tindrà bonificacions en alguns per les ajudes (vegeu informacasos, com ara per aquelles ció adjunta) i altres mesures de
empreses que decideixin tri- reactivació econòmica.
butar per quota municipal o a
Com a punt cultural, va desles que acreditin accions que tacar la moció presentada per
apostin per les energies renova- Primàries perquè s'assenyali la
bles i la cura del medi ambient. Via Augusta romana al seu pas
S'apuja, en canvi, la taxa que per PsiP. La iniciativa va tenir
paguen els bancs pels caixers suport unànime.
automàtics accessibles des de
El ple d'octubre es va tornar
la via pública, que passaran de a celebrar de forma telemàtica i
pagar 196 € anuals a pagar-ne va patir serioses dificultats tèc366. S'incrementa el 50% de niques. La sessió es va endarrel'IBI als habitatges d'entitats fi- rir gairebé 90 minuts i finalment
nanceres o de fons voltors que no es va poder emetre pel canal
portin un míde Youtube de
nim de 2 anys
l'Ajuntament.
sense
gent
La reunió menEl ple d'octubre va incloure sual només es
empadronada.
el punt relatiu a la certifica- va poder seguir
Les noves ordenances inció de la xifra de població per Ràdio Paclouen també
del municipi. Segons això, lau i amb una
una disminució
a 1 de gener de 2020 Pa- qualitat de so
gradual de la
lau-solità i Plegamans tenia que a estones
plusvàlua, de
14.892 habitants, 121 més feia molt difícil
manera que el
entendre les inque l'any passat.
tervencions.
30% habitual

PUBLICITAT

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

Calderes adaptades
a la normativa RITE

T: 93 864 82 54
E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com

Més de 40 anys

al vostre servei

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

Construcción de
obra de todo tipo
CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ
más de 30 años
de experiencia
Presupuestos
sin compromiso

Reformas
en general.
Especialidad
en cocinas y baños

(si llamas departe del Informatiu, 15% dto. en cocinas
y baños)

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

Ajudes a fons perdut per a pimes,
autònoms i comerços locals
El govern municipal ha anunciat la creació d'un fons de
100.000 euros per atorgar ajudes directes, a fons perdut, als
comerços, autònoms i pimes
amb adreça fiscal a Palau-solità i Plegamans. La notícia la va
avançar la regidora d'Empresa
i Ocupació, Laura Navarro, en
una entrevista a Ràdio Palau.
En el ple ordinari d'octubre es
va aprovar la modificació de
crèdit necessària per a la dotació del fons i està previst que a
mitjans de novembre es convoqui un ple extraordinari per sotmetre a aprovació les bases de
la convocatòria d'ajut. "La nostra intenció és atorgar aquestes
ajudes el més ràpid possible",
va explicar Navarro a L'Informatiu, que confia a poder obrir el
període de captació de la primera quinzena de desembre.

Les ajudes consistiran en
una donació de màxim 1.000
euros a fons perdut per cada
sol·licitant. Per tenir dret a
aquesta injecció de diners, el
comerç, autònom o empresa
haurà d'acreditar una baixada
de facturació durant el període
de la pandèmia. Els percentatges i documents necessaris
per acreditar aquestes pèrdues
es coneixeran en el moment
d'aprovació de les bases. La
modificació aprovada pel ple
d'octubre va permetre desviar
pressupost sobrant de la partida de festes a aquests ajuts.
Els 100.000 a fons perdut
vénen a reforçar l'acció que es
va impulsar des de la mateixa
regidoria amb l'atorgament de
microcrèdits sense interessos,
també per un muntant total de
100.000 euros.

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

13a EDICIÓ

FEM DE L’ESCRIPTURA
UN JOC...
Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO, Batx o CFGM
Inscriu-te fins al 8 de febrer de 2021 a:

www.ficcions.cat
Participa i guanya!

PlayStations

Organitza:

Amb el suport de:

iPhones
Smartphones

iPads

Auriculars
sense fils

Amb la col.laboració de:
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FOTOS: MIQUEL MONFORT

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

VISITA INSTITUCIONAL

novembre 2020

PenaL
Delictes
Delictes greus
Accidents de trànsit
Violència domèstica
Alcoholèmies

FamÍLia
Guàrdia i custòdia
Aliments
Divorcis
Incapacitat

CiViL
Contractes
Herències
Reclamacions de
quantitat
Indemnitzacions

HiPOteCari
Execucions
hipotecàries
Clàusules abusives
Desnonaments
Lloguers socials
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MeDiaCiÓ

PsiP recorda
l'1 d'Octubre amb
Roger Torrent
El President del Parlament de
Catalunya va ser convidat a inaugurar la plaça 1 d'Octubre de
Palau-solità i Plegamans. Ho va
fer el divendres 2 d'octubre al
vespre, poques hores després
de revelar en declaracions a
Catalunya Ràdio, la data de les
pròximes eleccions autonòmiques, el 14 de febrer.
Torrent va arribar a les 19.00
a l'Ajuntament, puntual. Allà el
van rebre l'alcalde, Oriol Lozano, i gairebé tots els regidors
del consistori. Només un, el socialista Ignasi Martínez, va excusar la seva absència. El President va signar el llibre d'honor
del poble i va conversar durant
mitja hora amb els portaveus
dels grups municipals.
Feta la recepció oficial, les
autoritats es van dirigir cap al
teatre de la Vila, on per culpa
de la pluja es
va haver de
traslladar
el
programa inicialment prevista a la mateixa
plaça 1 d'Octubre. Els regidors
del PSC i de Cs
van declinar la
seva assistència
a aquesta part de
la celebració.

L’acte va comptar amb una
l’actuació de l’Agrupació Sardanista, un recital del poema
de Mercè Quiles, una actuació
de les Colles de Ball de Gitanes
de Palau-solità i Plegamans,
així com les intervencions de
veïns i veïnes de la vila donant
veu als sentiments viscuts durant l’1 d’octubre del 2017.
L’ambientació musical va anar
a càrrec del quartet de corda
Aupa Quartet.
L'alcalde primer i Roger Torrent després van prendre també la paraula per rememorar els
fets d'aquella data. Ambdós
van tirar de records personals
i de casos particulars per lloar
l'esperit de lluita i de solidaritat
que aquella data es va viure en
pobles i ciutats de Catalunya.
Posteriorment, ja sense pluja,
la comitiva es va traslladar a la
plaça 1 d'Octubre. Torrent
i Lozano van descobrir la
placa amb la frase "No
som aquí per buscar un
somni, nosaltres som el
somni", de Muriel Casals. A l'acte també
hi van assistir, entre
altres autoritats, el diputat del Parlament de
Catalunya, Marc Sanglas i l'alcalde de Caldes
de Montbui, Isidre Pineda.

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

- Assessorament Fiscal, Laboral i Comptable.
- Servei d’advocats: Laboral, Mercantil i Civil.
- Declaració de Rendes
- Assessorament de la seva activitat sense compromís
- Informes finances i RAI
C/ Sant Pau, 94 - 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 48 25 - Fax. 93 865 47 26
E-mail: administracion@ruisanassessors.es

FISCAL, LABORAL COMPTABLE I JURÍDIC
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93 394 85 42

93 394 85 47

C/Camí Reial, 132 - Palau-solità i Plegamans
palau@asesorstc.com / www.asesorstc.com
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Ho hem fet JUNTS
Accions recents dutes a terme pel govern de JxPsiP i ERC

Nous pilons ﬂexibles
al camí de Can Pavana

Paciﬁcaciò de la via pública

Instal·lació de pilones al Camí de Can Pavana
Instal·lació de ressalts a la Carrerada, Folch i Torres i Av. Diagonal
Aplicació de sentit únic al tram inicial de la Carrerada

Mesures de lluita contra la crisi de la Covid-19
Llistat de negocis de restauració amb servei per endur o a domicili
Creació d’un marketplace digital per al comerç local
Promoció de subvencions a fons perdut per al comerç i pimes locals

JUNTS
Laura Navarro

Regidora d’Ocupació
i Benestar, Empresa i
Ocupació, Via Pública,
Espais i Jardins.

Jordi Pujol

Regidor de Salut
Pública, Sanitat i
Consum.

@juntsperpalau

fem un poble millor
fem un país millor

COMERÇ

L'eix Riera de Caldes llança un
mercat digital impulsat des de PsiP
Els sis municipis que integren
l'eix Riera de Caldes han signat
un conveni per posar en marxa el portal Compraprop, un
punt de venda digital que doni
servei a tots els comerços de
la zona i sense cap cost per a
l'establiment. El regidor de Comerç de PsiP, Ovidi Popescu,
n'és l'impulsor i va suggerir la
idea com a mesura de suport
al petit comerç arran de la crisi provocada per la pandèmia.
"Ho vam proposar a l'eix i ràpidament tots els municipis van
veure bé la idea. A partir d'aquí
es va començar a treballar en
coordinació per aconseguir la
millor plataforma possible i encaixar la participació dels sis
ajuntaments", explica Popescu.
Compraprop està pensat
perquè el comerciant només
s'hagi de preocupar de penjar
a la web els seus productes o
les seves ofertes. Cada comerç
disposarà d'un espai personalitzable dins de la web. Es podrà il·lustrar amb imatges de la
tenda, logotip, i amb connexió
a les xarxes socials del comerç.
El portal permetrà configurar diferents opcions de pagament,

des de l'online fins al pagament
contra reemborsament o el bizum. El comerç gestionarà l'entrega a domicili.
Segons Popescu, el portal,
accessible des de l'adreça com
praprop.rieradecaldes.com, estarà operatiu al mes de desembre. La plataforma posa a
l'abast de tots els comerços

un volum total de població de
prop de 90.000 persones, i
amb una població itinerant de
40.000 més. Els 14.900 euros
de cost de la web s'han repartit
proporcionalment entre els sis
municipis, en funció del nombre
d'habitants i del nombre de comerços. PsiP n'ha assumit un
18% (2.678 euros).

Palau té l'índex de risc de molt alt

Regidor de Comerç
i Turisme, Mobilitat i
Transport.

@juntsperpalausolita

novembre 2020

PANDÈMIA

Ovidi Popescu

@juntsperpalau

INFORMACIÓ GENERAL

jxpsip.cat

La segona onada de la pandèmia està colpejant amb força.
La Generalitat aplica gradualment mesures de contenció a
mesura que es confirma la corba ascendent de contagis. En
el moment de tancar aquesta
edició de L'Informatiu era ja vigent el confinament municipal i
el toc de queda, a més del tancament de locals de restauració
i estètica junt amb altres mesures de caràcter general.
A Palau, la Policia Local va
doblar torns el cap de setmana per maximitzar els controls
perimetrals i vigilar el compliment del confinament municipal

decretat per la Generalitat. Eva
Soler, regidora de Seguretat, en
declaracions a Ràdio Palau, va
fer una crida a "l'autoresponsabilitat de la ciutadania per tal de
complir les mesures, tots sabem que és impossible controlar totes les entrades i sortides
del poble, per això és important
que mantinguem tots una actitud responsable".
Pel que fa a les xifres, el darrer cap de setmana d'octubre
PsiP tenia un índex de risc de
contagi de 815,91, considerat
molt alt. El total de casos positius detectats en els darrers
14 dies va ser de 76, 53 d'ells

en els darrers 7 dies, el que
dóna una idea de la velocitat
de creixement del contagi. La
taxa de reproducció va baixar
lleugerament respecte mitjans
d'octubre, però se situava encara a 1,67, una xifra molt alta
(l'epidèmia creix si és superior
a 1). A les escoles, dels 80
grups classe que hi ha a Palau,
hi havia 6 grups bombolla en
quarantena, que afectaven 132
alumnes.
A Residencial Palau, després
de detectar-se un positiu, es
van fer PCR a tots els residents.
Al tancament de l'edició encara
no se sabien els resultats.
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PARTITS POLÍTICS

El PDeCat de PsiP
recolza en bloc a
Junts, el partit de
Puigdemont
La "pràctica totalitat de militants
del PDeCat" de PsiP dona suport a Junts, el nou partit polític de Carles Puigdemont. Així
ho especifica un comunicat fet
públic pels responsables locals d'aquesta nova formació
política al nostre poble. El text
especifica que "el conjunt d'associats i simpatitzants de Junts
de Palau-solità i Plegamans,
procedents de diverses sensibilitats ideològiques, i que des
de les primeres eleccions del
21-D de 2017 hem anat donant
suport a aquest espai polític (la
candidatura de JuntsxPsiP a les
municipals és un clar exemple),
han manifestat la seva adhesió unànime al nou partit, incloent-hi la pràctica totalitat de
militants del PDeCat".
El comunicat reafirma el compromís de Junts amb l'1 d'Octubre i "la necessitat de treballar
per la independència de Catalunya com un nou Estat d'Europa en forma de República". El
manifest acaba amb una crida a
la unitat de l'independentisme.

Primàries PsiP es
desmarca de la
línea nacional
L’Assemblea Local de Primàries
PsiP ha acordat no participar
en la campanya de la candidatura de Primàries Catalunya
a les eleccions al Parlament
català i desmarcar-se de qualsevol comunicat de Primàries
Catalunya que faci referència a
aquesta candidatura. Un comunicat emès per aquesta formació argumenta "que no és moment de divisió, i cal defensar la
unitat del vot independentista,
principi fundacional del moviment Primàries". El text recorda la llibertat de vot dels seus
membres i els convida a optar
per una opció independentista.

L´INFORMATIU
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PLOU I FA SOL SOBRE SANT GENÍS
juny 2019
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14 d'octubre del 2020. Són les set de la tarda. Núvols de tempesta arriben a Palau-solità i Plegamans des de Caldes de Montbui. El sol rogenc de tardor es resisteix a perdre's darrere la negra cortina d'aigua. Llança tota la seva llum contra el maó vermell de l'església i
l'envolta en un arc de Sant Martí, com protegint-la de llamps i d'encanteris. Plou i fa sol, però no es veuen bruixes, només l'imponent i majestuós perfil de l'església de Sant Genís. FOTO: Bea García. FONT: Instagram @vivepalau

novembre 2020

INFORMACIÓ GENERAL

MEDI AMBIENT

En marxa el procés de canvi
en la recollida d'escombraries
L'Ajuntament de PsiP ha obert
una enquesta pública vinculant
per fixar l'horari de l'ampliació
del servei de recollida d'escombraries porta a porta. A partir
del quart trimestre de l'any vinent, si es compleixen els plans
previstos, el servei inclourà les
5 fraccions (orgànica, envasos
lleugers, paper i cartó, vidre i rebuig) en lloc de les tres actuals.
Això comportarà l'eliminació de
les zones d'emergència amb
contenidors al carrer.
Fins al 13 de novembre tots
els ciutadans de PsiP poden
votar quina opció els sembla
més adient (vegeu requadre).

Només s'admet una votació
per adreça, i es pot votar a la
web psip.participem.cat o bé
físicament entregant una butlleta a l'Ajuntament o la masia
de Can Cortès. El resultat de la
votació decidirà l'horari a aplicar en el nou sistema de recollida. Des del 13 d'octubre i fins
al 5 de novembre s'han dut a
terme sessions informatives en
els diferents barris del poble per
informar els veïns sobre les característiques i afectacions de la
proposta.
Durant les primeres reunions
informatives van sorgir moltes
preguntes al voltant del nou

TRANSPORT

PsiP demana puntualitat
i millores a Sagalés
L'incompliment d'horaris per
part de la línia d'autobús que
uneix Palau amb la UAB va ser
el motiu principal de la trobada que el regidor de Transport,
Ovidi Popescu, va mantenir el
passat 8 d'octubre amb els responsables de Sagalés, l'empresa concessionària del servei.
Segons Popescu, aquesta línia no s'ajusta sovint a les
freqüències, arribant fins i tot a
passar abans d'hora. Popescu va demanar a Sagalés més
puntualitat en aquesta línia. El

regidor va posar també sobre la
taula la falta d'actualització dels
horaris, cosa que crea confusió
amb els usuaris, que de vegades es troben esperant autobusos que ja no estan operatius
perquè hi ha hagut un canvi
i aquest no s'ha comunicat
bé. Popescu es mostra també
preocupat per la proposta que
Sagalés vol plantejar sobre la
línia de la UAB. La companyia
vol modificar el recorregut i fer
que aquests autobusos surtin de PsiP en direcció Caldes,

sistema. El que preocupa principalment és la desaparició de
les zones d'emergència, que
obligarà a guardar a casa els
residus fins al dia de recollida o
bé anar a la deixalleria a dipositar-los. L'organització dins la llar
i l'espai necessari per guardar
els residus, sobretot els de més
volum, com el cartó o el plàstic,
generen força dubtes a alguns
veïns. L'incivisme és també un
tema recurrent, i en molts casos el control mitjançant videocàmeres és una opció ben vista
pel veïnat.
A la regidoria de Gestió Ambiental són conscients de la
Sentmenat, Polinyà i Santa Perpètua, per evitar així les cues
d'entrada a Palau en hora punta. Per Popescu "aquest és un
canvi que té poc sentit i al que
nosaltres ens oposem perquè
obliga els usuaris a avançar tres
quarts d'hora la sortida cap a la
UAB".
La reunió va abordar també
el funcionament del bus urbà.
L'Ajuntament ha plantejat petites modificacions en el recorregut i la incorporació d'una nova
parada per a donar servei a la
zona dels torrents. Des de la regidoria s'està treballant també
perquè el servei urbà pugui ser
gratuït pels palauencs de més
de 65 anys. El regidor de l'àrea
espera aconseguir aquesta fita
abans de gener del 2021.

dificultat i l'enrenou que pot
suposar el nou sistema, però
l'aposta va més enllà d'un simple canvi de procediment. En
paraules de Jordi Plaza, regidor
de l'àrea, "el porta a porta de 5
fraccions pretén un canvi d'hàbits i ens força a reduir el volum
de residus que consumin". D'altra banda, en tractar-se d'un
sistema que permet la identificació de les infraccions, (els
cubells que facilita l'Ajuntament
estan identificats), permetrà, segons Plaza, una aplicació més
justa de la taxa d'escombraries.
"Desapareix l'anonimat i això
permetrà, a la llarga, aplicar la
taxa per consum, fent que pagui més qui menys recicla", va
explicar el regidor en una de les
reunions amb els veïns.
Plaza també va explicar que
el nou sistema ha de permetre
millorar el cànon de retorn, és
a dir, que PsiP pagui menys pel
reciclatge dels seus residus, ja
que els envia més ben separats als punts de tractament. A
aquest retorn cal afegir-hi uns
costos més baixos.
Això no vol dir que el que s'ha
fet fins ara estigui del tot malament, ja que Palau compleix
amb els objectius de reciclatge
marcats per l'Unió Europea i se
situa entre els 100 municipis
que més recicla de Catalunya.

INFORMACIÓ GENERAL

23

novembre 2020

ANTENES PALAU

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

>>

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...

CONVENI SOLIDARI

Open Arms impartirà
xerrades a totes les
escoles de PsiP
L'Ajuntament de PsiP i l'ONG
Open Arms han signat un conveni pel qual aquesta organització es compromet a portar
a les escoles de Palau-solità i
Plegamans el seu programa pedagògic Educació en Llibertat.
L'acord estableix que el consistori palauenc fa una aportació
de 20.000 euros a Open Arms,
dels quals se'n destinaran
5.000 a les tasques de rescat
de persones al Mediterrani. Els
15.000 restants s'invertiran en
activitats i xerrades a totes les
escoles del poble.
L'ONG que dirigeix Òscar
Camps disposa d'una missió
educativa que consisteix a fer
xerrades i càpsules educatives
a tots els nivells, des de P3 fins
a estudiants universitaris. L'objectiu d'Educació en Llibertat és
fomentar el diàleg i l'esperit crític davant la injustícia, els prejudicis i sensibilitzar sobre les
desigualtats socials.
En la presentació del conveni,
l'assessora pedagògica d'Open
Arms, Àngeles Schjaer, va explicar en què consisteixen aquestes accions, que es posaran a
disposició de totes les escoles
i cursos de PsiP. "Les xerrades estan dividides per cicles
i adaptades a cada nivell. És
molt important que aconseguim

>>
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que els nens s'interessin pel
que està passant al seu voltant,
que aixequin el cap dels mòbils
i les tauletes. Són xerrades molt
dinàmiques, de mitja hora pels
més petits i d'hora i mitja, amb
debat inclòs, pels més grans",
va explicar Schjaer. Open Arms
també entrega un material a les
escoles per a treballar el tema
més enllà de les conferències.
L'alcalde, Oriol Lozano, i la
regidora de Serveis Socials,
Patrícia Freire, van qualificar
aquest conveni com a "necessari" i van justificar l'elevada
aportació com a compliment
del 0,7 % d'aportació pressupostària a causes de justícia
social i solidaritat.
Laura Lanuza, cap de premsa d'Open Arms, va destacar
que convenis d'aquest tipus
no són encara gaire freqüents
amb els ajuntaments, i sobretot
d'aquesta quantia, però espera
que l'exemple de Palau serveixi
per a fer arribar el seu programa d'Educació en Llibertat a
més municipis. Lanuza va agrair
també l'aportació al rescat marítim, i va destacar que ara com
ara el vaixell d'Open Arms és
l´únic que pot navegar pel Mediterrani, ja que la resta de bucs
de salvament estan aturats per
causes administratives.

SERVEI OFICIAL

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

Creiem en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans
Estem a la Plaça Ernest Lluch - 665 539 186

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €

24

INFORMACIÓ GENERAL

novembre 2020

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

23 idees per invertir 240.000 €
Ja s'han seleccionat les propostes ciutadanes en les
quals l'Ajuntament invertirà els
240.000 dels Pressupostos
Participatius. Finalment seran
23, i no 20, les idees sotmeses
a votació, ja que en l'àmbit de
la sostenibilitat es va decidir
ampliar el nombre. El procés
de selecció final es va dur a
terme dimecres 28 en el Fòrum
Ciutadà de Priorització que va
comptar amb una escassa participació, en contrast amb l'alt
nombre de propostes rebudes
aquest any. Una desena de persones van decidir les 10 iniciatives de l'àmbit social i les 13 de
l'àmbit de la sostenibilitat que
se sotmetran a la votació definitiva de la ciutadania.
El període de votació final es
farà a finals de novembre, en
dates encara per determinar al

LES PROPOSTES SOTMESES A VOTACIÓ POPULAR
TUTRIES.PALAUPLEGAMANS.CAT
T
BI L
ÀM CIA
SO

1- Construir habitatges de lloguer
social.
2.- Millorar les propostes de cursos de
formació per a joves i adults.
3- Ajuts per a estudis universitaris.
4.- Campanya de feminisme i contra
l'assetjament escolar.
5.- Teleassistència gratuïta.
6.- Ajudes econòmiques a famílies
amb persones depenents.
7.- Activació dels camins escolars.
8.- Promoció de menús i plats sense
gluten en els locals de restauració
del poble.
9.- Banc d'aliments saludables ben
gestionat i supervisat.
10.- Ampliar els mitjans i espais per
a la formació en l'ús de TIC i disposar
d'equips informàtics de préstec.

À
SO MB
ST IT D
EN E
IBI LA
LIT
AT

1- Instal·lació de plaques solars en
edificis públics.
2.-Un cremador de biomassa per a
generar aigua calenta pel pavelló.
3- Subvencions per a plaques solars i
altres accions ecològiques.
4- Renaturalització de la Ronda Verda.
5.- Neteja de boscos i espais naturals.
6- Projecte de valorització dels projectes agrícoles de Km 0.
7- Desdoblament i de la Ronda Verda.
8.- Allargar la Ronda Verda en direcció
a Caldes.
9- Neteja de la Riera de Caldes.
10- Tallers infantils a la natura.
11.- Passeig per a vianants a l'Avinguda Catalunya.
12.- Ampliar i recuperar espais verds
13.- Pla d'estalvi energètic en els
centres educatius.

tancament d'aquesta edició.
Aquest any es van rebre prop
de 300 propostes. La comissió tècnica en va descartar les
que no s'ajustaven als requisits
sol·licitats i en va deixar 50 (37
de l'àmbit de la sostenibilitat i
13 del social) que són les que
es van sotmetre a criteri del
Fòrum de Priorització.
Cada àmbit compta amb
120.000 euros de pressupost.
El mecanisme preveu que es
faci tota la despesa possible.
Així, si la proposta més votada
no esgota els 120.000 euros
previstos, es passarà a fer també la segona, i així successivament fins a esgotar els diners
previstos. Podeu veure la llista,
detalls del cost de les propostes i emetre el vostre vot (quan
s'habiliti) a la web tutries.palau
plegamans.cat.
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Dietes personalitzades de tot tipus
Realitzem tot tipus de dieta amb seguiment personalitzat.
Sense productes, prohibicions ni restriccions d’aliments.
Seguim les pautes de la OMS.
Som Graduats en Nutrició Humana i Dietètica i membres del
col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)

93 864 32 76

Informa-te’n al

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

se traspasa
EN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
ESPECIALIDAD EN TAPAS I MENÚS DE MEDIODIA.
A PLENO RENDIMIENTO, CON BUENA Y FIEL CLIENTELA.

625 975 369

Local renovat
i totalment adaptat
-Negoci molt
arrelat al barri

La riera ja no té tanta canya

La Carrerada, de sentit únic

El 5 d'octubre van iniciar-se les
tasques de neteja i desbrossament del tram urbà de la riera de Caldes des del gual de
Sant Roc en direcció Caldes
de Montbui. Una excavadora i
diversos camions han procedit
a retirar les espècies invasores,
especialment la canya, i netejar
la llera. El desbrossament s'ha
fet respectant la diversitat d'animals i plantes autòctones.
Aquesta acció s'ha fet a iniciativa de l'Ajuntament, ja que
en tractar-se d'un tram urbà

Dilluns 26 d'octubre van iniciar-se les obres per a fer de la
Carrerada una via de sentit únic
en el tram entre el carrer Folch i
Torres i l'Avinguda Catalunya. A
partir d'ara els vehicles només
poden circular per aquesta via
en direcció a l'Avinguda Catalunya. Des del Folch i Torres en
direcció a la Sagrera, la via segueix sent de doble sentit.
Aquest canvi s'emmarca dins
d'un paquet d'accions previstes
per l'Ajuntament per a la pacificació d'aquest i d'altres vies del

l'Agència Catalana de l'Aigua
no se'n fa càrrec. El pressupost
total dels treballs és de 17.000
euros, i inclou el tractament de
terres a Can Boada Vell.
Jordi Plaza, regidor de Medi
Ambient, va lamentar que
aquest manteniment no s'hagués fet periòdicament en
anteriors mandats, cosa que
hagués facilitat les tasques actuals. La neteja no s'ha pogut
fer fins al terme de Caldes, ja
que el darrer tram no és urbà i li
pertoca a l'ACA.

poble. Entre aquestes mesures,
destaquen la col·locació de ressalts dels anomenats esquena
d'ase. Se n'han col·locat dos
en el tram modificat de la Carrerada, un a la Diagonal i altres
tres en el carrer Folch i Torres.
Això permetrà reduir la velocitat
dels vehicles i augmentar la seguretat dels vianants.
Al camí de Can Pavana s'han
instal·lat pilones flexibles per a
delimitar una zona de vianants,
ja que en aquesta via no hi ha
una vorera per on transitar.

CASA Can Falguera. 150 m2 500 m
de parcela. 245.000€

PISO 89 m2 Terraza 3h. 2b. incluye
plaza de parquing 219.000€

CASA en Can Riera. Obra de 5 años.
90 m. preciosa 278.000€

CASA Can Falguera. 60 m. vivienda,
35 de garege i 20 de loft 249.000€

CAN FALGUERA terreno vallado 401
metros. Muy plano 125.000€

DOS PARCELAS en C/Bonanza. Se
venden juntas 485 m. 159.000€

PISO Precioso 100 m2 4h. 2b. terraza
incluye 2 parquings 203.000€

Interesados llamar al

PER JUBILACIÓ

MOBILITAT

CASA en Can Falguera. 550 m de
parcela, 300 m. const. 310.000€

BAR - Restaurante

ES LLOGA

MEDI AMBIENT

605 39 17 14

Interessats truqueu al
669 830 587

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

VOLS VENDRE?...

... FES-TE VEURE
psipinfo@gmail.com
629 26 26 82
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MÚSICA

PESSEBRISME

Els pessebristes no
perden l'esperança

Palau Resona ja té finalistes
Els sis grups que actuaran a la
final del Palau Ressona del 7 de
novembre ja han sortit a la llum.
Concretament, per a la categoria A (21-30 anys) els tres
finalistes, dels 11 que s’hi van
presentar, són: Roger Catlau,
Sempre Amunt i Saigon. Pel
que fa a la categoria B (12-20
anys) els tres finalistes, d’un total de 6 grups presentats, són:
Flintt, Friday Mood, Tadpols.
Els classificats s'enfrontaran
en la gran final que tindrà lloc a
la Sala Corral de l’Espai Jove
l’Escorxador el 7 de novembre.
Les actuacions es faran a porta tancada, arran de les noves

restriccions per reduir el contagi
de la Covid 19. Començarà a
les 17 h i acabarà a les 21 h.
Les actuacions es podran veure
en directe, i posteriorment gravades, al canal de Youtube de
l'Ajuntament
El grup que guanyi en la categoria A, obtindrà com a premi la gravació d’una maqueta,
sota la supervisió d’un productor professional, i la seva distribució en plataformes digitals a
través de la Cúpula Music. En la
categoria B, el premi consisteix
en la gravació d’una cançó i el
videoclip d’aquesta, així com
una actuació en directe a la vila.

L'Associació Pessebrista de
Palau no perd l'esperança de
poder fer la 38 mostra de pessebres a la masia de Can Malla,
ni que sigui en un format reduït.
Treballant des de casa seva, els
socis preparen alguns diorames
per poder-los exposar en cas
que les condicions ho permetin.
També tenen previst participar
en les activitats alternatives dels
dies de Nadal que es puguin
programar per part de l'Ajuntament. El que ja està confirmat
és que aquest any no hi haurà
patge reial a Can Maia ni nit de
Reis a Can Cortès.

ESPAI JOVE

Taules de skate i nous horitzons
Clàudia Bernabé.- Dissabte 24
d'octubre l’Espai Jove l'Escorxador va organitzar un taller de
taules de skateboard. Un tècnic
de l'empresa AYMA Boards,
especialitzada en la producció
de taules de fusta fetes a mà,
va ser l'encarregat d'instruir als
participants. S'hi van apuntar
mitja dotzena de joves que van
acabar el matí amb la seva fusta dissenyada i pintada al seu
gust.
Dos dies més tard, a través
d'Instagram l'espai jove va organitzar una xerrada sota l'ex-

plícit títol de “Ampliar horitzons:
eines i recursos per a la recerca
de feina i pràctiques per Europa”. La sessió es va realitzar
com un directe d'Instagram i va
servir per a donar pistes als joves que tenen intenció de buscar nous camins professionals
fora de Catalunya.
L'Escorxador recorda també
que tots els dilluns de 16.00
h a 20.00 h tenen oberta l’Assessoria de mobilitat. Per a fer
ús d'aquest servei cal demanar
cita prèvia trucant als telèfons
938645118 o 629 568 754.

CULTURA SEGURA

Jazz entre romànic
La plaça de l'església romànica de Santa Maria de Palau va
acollir, el diumenge, 18 d'octubre, el concert de la Pete's
Band, quartet de Barcelona que
toca jazz tradicional i so dixiland. Un centenar de persones,
amb entrada prèvia, mascareta
obligatòria i ubicades en les distàncies de seguretat oportunes,
van gaudir durant gairebé dues
hores d'aquesta nova propos-

ta del cicle Cultura Segura que
impulsa l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
El so i l'esperit de New Orleans es van instal·lar durant
una tarda a les portes de l'església romànica. La banda, formada per un contrabaix, una
trompeta, un saxo i un banjo,
va tancar la seva actuació amb
el popular himne gòspel When
the Saints Go Marching In.
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El Club Slot de Palau
deixa el poble perquè
no troba local

El Club Slot de Palau no ha tingut sort en la seva recerca de
nou local al nostre poble. José
Manuel López, un dels integrants del club, ha confirmat
a L'Informatiu que l'entitat es
traslladarà a Martorelles, a una
nau de 500 metres quadrats.
A principis d'octubre, el club
va llançar una crida a les xarxes socials per trobar nou local. El propietari del local que
han ocupat fins ara al carrer
Borrell els requeria l'espai per
ús personal i els obligava a
traslladar-se. Van demanar si
algú tenia algun local al poble,
d'uns 150 metres quadrats i a
un preu assequible. Fins i tot
es van posar en contacte amb
l'Ajuntament i van rebre la visita

de l'alcalde, Oriol Lozano, que
es va interessar pel seu cas.
Malauradament, segons López,
el batlle els va informar que el
consistori no disposa d'espais
disponibles d'aquestes dimensions, i que veia difícil poder-los
ajudar.
Els socis del club s'oferien
fins i tot a condicionar el local,
per molt deixat que pogués
estar, però ni així han aconseguit trobar a PsiP cap lloc que
s'adeqüi a les seves necessitats d'espai i a les seves possibilitats econòmiques.
Finalment han optat per traslladar la seva seu a Martorelles,
on han aconseguit una nau de
500 metres per un preu de 230
euros mensuals. "Per nosaltres

és una pena i un enrenou, ja
que ens hem de traslladar per
anar a fer les carreres. Portem
al poble des del 2002, quan es
va fundar el club, i ens agradaria poder-nos quedar, però som
un club modest i no podem
pagar els lloguers que es paguen a Palau", conclou López.
El club es va fundar a partir de
la iniciativa de 4 palauencs aficionats a les curses amb cotxes

de miniatura. Periòdicament organitza competicions on participen corredors d'altres clubs.
Actualment disposen de 12
socis, que paguen una quota mensual de 20 euros. Amb
aquestes aportacions, i els 2
euros que paga tothom que vol
participar en les curses organitzades al seu local, paguen el
lloguer del local i les despeses
de manteniment.

Vols fer un regal original? Regala

L´INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

perquè totes les bones notícies
mereixen una portada
Vols sorprendre algú?
Fes-lo protagonista de la notícia!
Porta’ns la foto, en paper o en digital,
digues quin títol li vols dedicar i
regala-li la portada de L’INFORMATIU.
i només per

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

15 €

(marc no inclòs)
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Transcripció íntegra del fil de Twitter publicat en aquesta xarxa l'1 d'octubre pel palauenc Pere Farnés i Agramunt (@Perefarns)

La comanda templera
de Palau en
50 tuits

Quan es parla de templers a Catalunya tothom pensa en Miravet, Tortosa, Gardeny... però hi ha una Comanda al Vallès que ha
aguantat el pas dels segles; i és que va haver-hi un temps en que
Palau-solità albergava un gran centre de poder: la Comanda Templera de Palau. És un fil un pèl llarg, però s'ho mereix. Al cap i a
la fi, tot i el seu estat precari, estem parlant d'un monument històric protegit com a Bé d'Interès Cultural (protecció de l'Estat) i
Bé Cultural d'Interès Nacional (protecció de la Generalitat)

1/ Situem-nos, ens trobem al segle XII: un
grup de 9 cavallers ha fundat entorn l'any
1119 l'Ordre del Temple; a la península
Ibèrica els regnes cristians s'enfronten als
musulmans i l'any 1132 Ramon Berenguer
III, comte de Barcelona, dóna el Castell de
Granyena als templers

2/ És en aquest context en que l'any 1140
es funda la Comanda Templera de Palau
del Vallès, amb Berenguer de Sant Vicenç
com a primer comandador

no està confirmat. El que si és sabut és
que els templers consagren l'església de
la Comanda al Sant Sepulcre, fet comú a
l'Ordre del Temple

4/ La Comanda es situa en una zona fèrtil,
a la vora de les rieres de Caldes i Sentmenat. No gaire lluny es troba l'església de
Santa Maria, i, a l'altra banda de la riera,
dalt dels turons, el Castell de Plegamans i
l'església de Sant Genís

6/ Si esborrem les parts modernes ens
quedarien unes restes així: l'església (la
més coneguda), les muralles sud i oest, i
les dues edificacions contigües a l'església
que podrien haver estat part dels serveis
de la Comanda, tot i que faltaria un estudi
per confirmar-ho

9/ Salvant les distàncies, la Comanda del
Masdéu és la que tindria més similituds
amb la de Palau. Només cal fer un cop
d'ull a la comparació entre les dues, o el
fet que les il·lustracions de la mateixa de
1751 i 1784 podrien recordar perfectament a la de Palau
10/ Però amb què ens hem de quedar de
la Comanda del Masdéu? La de Palau ni
tenia fossat, ni pont llevadís ni hi ha senyals de torres a cada cantonada; l'important és el pou davant de l'església i, sobretot, l'estructura en forma de "L" de les
seves edificacions

7/ Però encara podem anar més enrere i imaginar-nos com podria haver estat
la comanda: es tractava d'una comanda
rural, les quals es constituïen d'una sèrie
d'edificis i murs ordenats al voltant d'una
plaça o un pati d'armes. Per tant, en primer lloc cal tancar el recinte.

5/ Però, com era la Comanda Templera?
Mirarem de tornar enrere en el temps enmig d'aquest entramat de cases modernes que, malauradament, ha anat destruint les seves restes

3/ Es creu que la Comanda es funda en el
lloc on es trobava l'església de Sant Joan
de Palau, esmentada el 1079, tot i que

13/ "Òstres, un molí templer! I no ha arribat fins als nostres dies?" Casi, però no. I
dic això perquè desgraciadament el molí
es va enderrocar a finals del segle XX (fa
relativament poc)... Per sort, se'n conserven unes imatges del 1972:

8/ El saber que la Comanda de Palau era
una comanda rural ens permet comparar-la amb altres comandes rurals catalanes i fer-nos una idea de com podria haver
estat. La de Palau no hauria tingut fossat
degut a situar-se al costat d'un talús o elevació, com les de Selma o Aiguaviva.

11/ Així doncs, entrant ja en el detall de la
Comanda de Palau, sabem que tenia una
muralla perimetral de 46,55m per 57,50m,
amb 5m d'alçada i 1m d'amplada. El pou
es trobava davant l'església, on ara hi ha
un dipòsit d'aigua, i l'estructura dels edificis tenia forma de "L"
12/ Aquesta estructura en forma de "L"
se sap que es trobava al llarg del sector
est de la comanda (on es troba l'església),
però es desconeix si l'altre sector de la "L"
es localitzava al mur nord o al sud.
A més, la comanda disposava d'un molí
exterior

14/ Com la majoria de comandes rurals,
hauria tingut una torre de defensa, avui
desapareguda. Aquesta es situaria al sector sud-oest de la comanda (en vermell),
prop de la casa moderna, al quedar les altres parts més ben defensades gràcies al
talús o elevació que hi ha (en verd)

15/ Així doncs, tornant a la reconstrucció de la Comanda, tenint en compte el
possible pou, la torre de defensa, el molí
i l'estructura en forma de "L", ens podem
fer una possible idea de com podria haver
estat la Comanda Templera de Palau del
Vallès:

16/ ATENCIÓ: la reconstrucció de la Comanda en el tuit anterior és només una HIPÒTESI a partir del que sabem i podria ser
ben diferent (s'han considerat les muralles
conservades i s'ha situat la "L" en sentit
oposat, on les edificacions modernes, que
s'haurien construït a sobre)
17/ Cal tenir en compte que durant la
construcció de la casa més moderna del
recinte es van trobar unes ruïnes que van
ser destruïdes, pel que indica que allà hi
podria haver hagut una edificació (potser
part de la torre)
Només l'arqueologia en un futur podrà resoldre els dubtes

18/ Ara sabem com era la Comanda,
però, què era? La Comanda de Palau no
era una gran fortalesa plena de cavallers,
sinó que es tractava d'una comanda rural
des d'on s'administraven els béns (sobretot agrícoles) que servien per finançar les
expedicions a Terra Santa
19/ Així doncs, la imatge que més reflectiria la Comanda de Palau no seria la d'un
cavaller armat, sinó que seria més aviat
com la pintura de M. Rallo del 1948 que
presideix la sala de plens de l'Ajuntament:
un centre administratiu (inclús guardaven
els tresors de nobles o reis)

20/ I què administraven? Aquí és on es
troba la importància de la Comanda de
Palau: es controlaven les propietats templeres des d'Osona fins a Barcelona i des
del Montseny fins al Baix Llobregat, administrant possessions al Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Pallars i la Noguera
21/ Va esdevenir un centre de poder tant
important que el 1237, el rei Jaume I posa
la Comanda de Palau sota la seva protecció personal i individual i li atorga drets per
a poder encunyar moneda
22/ El 1282, els templers de Palau fan un
pacte amb el capità d'un vaixell per poPASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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der enviar bestiar a Terra Santa. D'aquesta
manera, la Comanda ajudava en els últims
moments de les croades, abans que finalment, el 1291, es perdés la última ciutat
cristiana a Terra Santa: Acre

ple, i el seu últim Gran Mestre, Jacques de
Molay, és cremat a la foguera a França.
A Catalunya, els templers són absolts i el
1319 la Comanda de Palau passa a mans
de l'Orde dels Hospitalers
27/ La Comanda de Palau s'incorpora al
Gran Priorat de Catalunya dels cavallers
hospitalers, els quals venen gran part de
les terres de la Comanda i hi estableixen
un hospital

EL REPORTATGE

tava de la tomba d'un templer.
El 2007, la tomba serà tapada altre cop.
32/ El 1836 es produeix un fet cabdal en
la història de la comanda: seguint amb les
desamortitzacions de Mendizábal, la comanda passa a mans de l'Estat. Es perden tots els objectes preuats de la capella
i es crema el retaule que tenia. El 1846,
altar i campana passen a Sta. Maria

23/ És en aquest context en que es produeix un fet clau en la història de la Comanda Templera de Palau: el 1282 la Comanda es trasllada a Barcelona, el que es
coneix com a "Palau Reial Menor"
24/ Tot i així, aquest no comporta una
pèrdua total del poder des de Palau, sinó
que Barcelona i Palau es mantenen com
una sola comanda bicèfala amb funcions
repartides: mentre que Barcelona administrarà les activitats burgeses i mercantils,
Palau s'encarrega de les agropecuàries

25/ El 1310 la Comanda rep la visita de
Guillem de Belibasta, un càtar de Llenguadoc que fuig de la persecució que França
fa al Catarisme. Hi estarà unes setmanes,
fins que tornarà a emprendre la marxa cap
al sud. És la única vinculació de la Comanda amb els càtars
26/ I la història ens porta finalment al 1312:
el Papa Climent V dissol l'Ordre del Tem-

29/ Respecte els següents anys es conserva poca informació, tot i que hi ha
constància que el 1667 a l'antiga comanda hi vivia un ermità, el qual estava obligat
a celebrar una missa mensualment
30/ Durant els segles XVII i XVIII es realitza una important reforma a la capella: es
substitueix el paviment del terra de pedra
(foto 1) per maons (foto 2), s'arrebossa la
paret interior, es fan banquetes laterals, es
reforma l'altar i es construeixen uns contraforts exteriors

31/ En un moment indeterminat, abans de
1836, es realitza un enterrament davant la
porta de la capella. La tomba serà descoberta a finals del segle XX i el Diari de Sabadell publicarà erròniament que es trac-

33/ El 1870 un particular adquireix la comanda, i el 1879 canvia de mans a un altre propietari. Des de llavors, la comanda
s'ha mantingut sempre en mans privades
(encara actualment), realitzant funcions de
magatzem o estable fins fa poc

37/ És durant aquest temps en que es reforma el paviment del terra de la capella,
instal·lant el que es troba actualment.
En aquesta fotografia de 1930 podem
veure com les parets exteriors de la capella estaven arrebossades, a diferència de
l'actualitat en que es veu la pedra

40/ Finalment, els anys 2001 i 2002 es
realitzen dues intervencions arqueològiques a la capella de Santa Magdalena de
la Comanda Templera. En aquests anys,
es produeixen dues notícies, una de bona
i una de dolenta
41/ La bona notícia és que durant la intervenció arqueològica del 2002 es realitza
una gran troballa: sota l'església es troba
una cambra circular subterrània de 2'5
m2, des d'on parteixen 3 galeries subterrànies d'1,85 m d'alçada, amb forats per
posar llums d'oli
42/ Es desconeix quan van ser construïdes, tot i que és habitual en cases de
pagès. Es barallen 3 funcionalitats: per
realitzar rituals secrets, com a amagatall i
túnels d'escapatòria, o com a magatzem
d'aliments en fresc. Es necessita una futura intervenció per determinar-ho

34/ Entre 1900 i 1910 es construeixen part
de les cases del nucli urbà de Santa Magdalena (en vermell) aprofitant pedres de les
restes que queden de la Comanda
38/ La Comanda arriba a finals del segle
XX en un estat lamentable. Al poble, la
conservació del patrimoni comença a agafar interès: el 1987 es penja una pancarta
al Castell de Plegamans, també en molt
mal estat, on es podia llegir "SALVEM-LO"

35/ A principis del segle XX es produeix un
gran despreniment que s'emporta l'absis
de la capella. Degut a la inestabilitat, es
construeix un mur interior que divideix l'església en 2 habitacions: la part del davant,
que es seguirà utilitzant, i la del darrera, en
molt mal estat
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l'any 1991 es funda al poble la revista de
promoció cultural "Qu4trePins". En la seva
2ª publicació, aquell mateix any, s'adverteix del mal estat de la Comanda Templera.

36/ El 1925 es realitza la primera fotografia
coneguda de la Comanda de Palau, actualment conservada a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya (@BiblioCatalunya)

28/ El 1508 la capella del Sant Sepulcre
passa a mans de la parròquia de Santa
Maria de Palau-solità, passant a ser consagrada a Santa Magdalena, com es coneix actualment. El nom de Santa Magdalena apareix per primer cop per referir-se a
la comanda el 1581

novembre 2020

39/ Es comencen a realitzar obres de restauració del castell i, en aquest context,

43/ La mala notícia és que les intervencions arriben massa tard: l'any 2002 es
produeix un esfondrament parcial de la
volta del temple, i la part del darrera de
l'església queda a cel obert (a dia d'avui
ho segueix estant)
A la imatge de l'esquerra, del 2000, podeu
veure la volta

44/ L'any 2007, des de la revista Qu4trePins (núm. 28) es torna a advertir del mal
estat de la comanda. Cal tenir en compte
que es troba construïda en un terreny argilós a la riba de la riera de Caldes, fet que
provoca que tingui una resistència mínima,
propicia a despreniments
45/ A finals de l'any 2007 finalment es realitzen treballs de conservació de l'església.
El mateix passarà l'any 2010, en que s'hi
destinaran 6.000€ per a treballs de consolidació
46/ En el mateix sentit, l'any 2019 es signa
un Conveni entre l'Ajuntament i els propietaris de la Comanda per realitzar una primera intervenció de 10.000 €, així com un
"pla d'etapes de les intervencions a realitzar".
He estat incapaç de trobar informació sobre el seu progrés
47/ Finalment arribem al dia d'avui. Si consultem el Pla d'Actuació Municipal 20192023, consta com a objectiu del govern
"Vetllar per la Comanda Templera", disposició que actualment es troba "en estudi"
48/ La veritat és que actualment la Comanda, tot i les petites actuacions que
s'han anat realitzant, es troba en molt mal
estat, i en un perill constant de que les
poques edificacions templeres que han
arribat fins als nostres dies pateixin més
esfondraments
49/ Però no només es tracta d'intentar
mantenir la Comanda d'empeus, calen
més intervencions arqueològiques per poder trobar tots els secrets que amaga la
Comanda i poder conèixer millor la seva
historia
Anell trobat a
Santa Magdalena
(donatiu de la
família E stradaLleonart al Museu
Parroquial)

50/ Per acabar, recordant aquella pancarta que el 1987 es va penjar al Castell de
Plegamans, quan aquest es trobava en
un estat lamentable, m'agradaria recordar
que encara hi som a temps: SALVEM-LA
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INSTAL·LACIONS

Can Falguera tindrà
5 pistes de pàdel,
3 de petanca i 3 de
bitlles catalanes
La zona esportiva de Can Falguera ja té projecte de remodelació aprovat. Si es compleixen
les dates previstes, la primavera vinent aquest complex
esportiu estrenarà 5 pistes de
pàdel i un nou camp de futbol
7. Les instal·lacions comptaran
també amb tres pistes de petanca i tres de bitlles catalanes.
El projecte tècnic elaborat pels
tècnics municipals contempla
aquestes noves instal·lacions
en l'espai que actualment ocupa el terreny del camp de futbol
de sorra. Es mantenen la pista
de tenis i la poliesportiva de
bàsquet.
El 28 d'octubre es va dur a
terme la taula de contractació
per a adjudicar les obres de remodelació. S'hi van presentar
un total de 4 licitacions. El valor estimat de contractació de
sortida era de 184.470 euros.
L'empresa guanyadora, Courts
International XXI, es va endur la
puja per un import de 166,600
euros. Les obres tenen un
temps estimat d'execució de

tres mesos.
En paral·lel, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per a la concessió de l'explotació, que inclourà
tant les noves instal·lacions esportives com el servei de bar i
restauració que també inclou el
complex. Segons va informar
l'alcalde i regidor d'esports,
Oriol Lozano, a L'Informatiu,
s'està ja treballant en els plecs
de condicions per a poder-los
presentar al desembre.
La concessió es preveu que
sigui per 10 anys, amb la qual
cosa l'aprovació de la convocatòria s'ha de sotmetre a l'aprovació del ple de l'Ajuntament
o de la comissió informativa.
Lozano confia a poder-ho fer al
desembre. En cas de ser així,
l'explotació del nou espai esportiu podria quedar adjudicada a finals de febrer.
Si les obres de condicionament adjudicades aquest més
no tenen endarreriments, al
març es podria completar la remodelació i entregar les pistes
als nous concessionaris.

CLASSES DE PÀDEL
Individuals i en grup
Horaris
matins: de 09.00 a 13.00
tardes: de 16.00 a 23.00

Escola de nens/es

de 6 a 13 anys (preus especials)

Ubicació

Club Tennis Palau

Informació

Dani Luque: 620 863 629
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PLANOL DEL PROJECTE MUNICIPAL DE ZONA ESPORTIVA A CAN FALGUERA

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

Tot l'esport aturat excepte
l'HC Palau, que lidera el
seu grup de l'OKLligaF
Les restriccions imposades
per l'emergència sanitària
de la Covid-19 han tornat a
deixar els pavellons municipals i els terrenys de joc palauencs, com els de gairebé
tot Catalunya, sense activitat.
Divendres 30 d'octubre, la
Generalitat va suspendre tota
l'activitat esportiva no federada.
L'únic equip palauenc que
ha pogut mantenir el calendari de competició previst ha
estat el d'OKLligaF de l'HC
Palau. Les grocinegres són
líders del Grup B després de
6 partits. Les noies que entrena Ivan Jaquierz han acabat
el mes d'octubre amb dos
empats a domicili, contra el
CP Vila-sana (1-1) i contra el
CP Voltrega (4-4). Ambdós

són rivals directes pel que fa
als primers llocs del grup de
les palauenques, per a la qual
cosa els empats en camp
contrari no es poden considerar un mal resultat. La resta
d'enfrontaments els han resolt amb contundència, amb
marcadors força voluminosos
en alguns casos (12-4 contra
el Bigues i Riells; 1-9 contra
el CP Vilanova o 9-0 contra
l'Areces Asturhockey).
Pel que fa a la Copa d'Europa, les lleones del Generalli
HC Palau hauran d'esperar
fins a l'any vinent, ja que el
Comitè Europeu d'Hoquei
sobre Patins va comunicar a
finals d'octubre la suspensió
temporal, fins al 31 de desembre, de totes les competicions continentals.
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ARTS MARCIALS

BÀSQUET

Dos palauencs,
campions
d'Espanya de
sambo

El CB Palau es
queda sense jugar
degut a les
restriccions

Liam i Jazmin Arjona, lluitadors
palauencs, van participar en el
campionat d'Espanya de sambo celebrat el cap de setmana
del 18 i 19 d'octubre a Múrcia.
Ambdós van competir de forma notable, i se'n van endur 4
medalles, dos cadascun, cap a
Palau-solità i Plegamans. Jazmin va aconseguir dues medalles d'or, en les especialitats de
sambo i combat sambo. El seu
germà Liam es va penjar dos
metalls, un or i un bronze, en les
categories de combat sambo i
sambo respectivament.

Clàudia Bernabé.- Els equips
masculí i femení sots 21 del CB
Palau no van poder jugar els
partits que tenien programats
els dies 17 i 18 contra el CE Valdemià i el CB Santa Perpètua,
respectivament, per culpa de
les restriccions sanitàries.
Malgrat tot, segueixen els entrenaments a porta tancada de
totes les categories, respectant
totes les mesures establertes.
Rectificant el número passat,
volem dir que no hi ha hagut
contagis ni positius dins del
club, només s’han fet PCR.

PUBLICITAT

#FEMPALAU

LES ORDENANCES FISCALS PEL 2021:
ADAPTADES A LA SITUACIÓ GENERADA PER
LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA
Congelació gener
al
d’impostos, taxe
s
municipals i pre
us
públics

Recàrrec del 50%
als habitatges b
uits
en mans de gran
s
tenidors, entitats
bancàries i gran
s
immobiliàries

Modificació del
tipus impositiu
en
l’impost de plusv
àlua
per penalitzar
l’especulació
immobiliària

ATLETISME

BITLLES CATALANES

El CA Palau entrena amb
Va, tornem-hi inicia temporada
seguretat i segons els nivells amb un nou calendari
Clàudia Bernabé.- Tot i que la
situació encara sigui incerta,
el Club Atlètic de Palau-solità i
Plegamans segueix entrenant i
competint. El passat dia quatre d’octubre el Pedro Arcos va
participar a la Gran Cadaqués
Trail Experience, on va córrer
23 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres. El
corredor palauenc va finalitzar
la prova amb un temps de 2
hores i 25 minuts.
Al mateix temps, aquí al poble, es van fer tres grups de sis
runners cadascun, que van fer

diferents rutes amb diferents
nivells de dificultat per poder
entrenar. El primer grup va fer
la ruta de la Bassa a Caldes de
Montbui, de 10 quilòmetres, i
els altres dos grups la Ruta Torre Roja, de 17, i un desnivell
positiu de 300 metres, aquest
últim grup amb un ritme més
calmat. El diumenge 18 van fer
una ruta trail no competitiva des
del Castell de Sentmenat per
la font del Bou i Guanta, de 14
quilòmetres. També van fer dos
grups de 6 persones cadascun
per a respectar la normativa.

Clàudia Bernabé.- El club de
bitlles catalanes Va, tornem-hi
segueix entrenant seguint les
mesures sanitàries, en el seu
horari i lloc habitual, la pista
coberta del pavelló. Així ha estat almenys fins al tancament
d'aquesta edició. La lliga d'enguany tindrà un calendari de joc
diferent als altres anys, hi haurà
un sol grup i les jornades es jugaran a quatre seus diferents.
El passat 4 d'octubre la primera jornada va tenir lloc a
Palau, a les pistes poliesportives de Can Falguera, i es van

jugar tres partides de les quals
l'equip local va guanyar-ne una:
282-132 contra l'equip Perestroika.
La propera jornada de lliga
serà el diumenge 8 de novembre, encara que els Va, tornem-hi no jugaran perquè per
motius del calendari els hi toca
descansar.
Quan sí que jugaran, si no hi
ha canvis, serà el diumenge 22
de novembre, al barri del Poblenou de Barcelona. Caldrà estar
pendents doncs de la situació
sanitària.
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Bonificacions a l’I
AE
per dinamitzar el
teixit econòmic
i
afavorir la transi
ció
energètica

Suspensió del
cobrament de la
taxa
de terrasses, mer
cat
setmanal i instal
·lació
d’atraccions dura
nt
tot el 2021

PSC I C’S EN CONTRA DE CONGELAR
LA CÀRREGA FISCAL I SUSPENDRE EL
COBRAMENT DE TAXES
El Partit Socialista i Ciutadans voten en contra d’unes ajudes que
beneficien el poble i la ciutadania.
Al darrer ple es va dur a aprovació un seguit d’ajudes que serveixen per pal·liar la
crisi econòmica derivada de la pandèmia. Les ajudes proposades (i aprovades malgrat
l’oposició del PSC i C’s) són l’exempció de les taxes de terrasses a bars i restaurants i
l’exempció la taxa del mercat setmanal i de la instal·lació d’atraccions, entre d’altres.
Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament deixarà d’ingressar aproximadament 90.000€, als
quals se’ls ha de sumar la partida destinada a subvencions directes.
Els motius pels quals el PSC hi ha votat en contra? Demagògia. Evidentment, per a
ells, insuficients. I nosaltres ens preguntem: Quins serveis hem de deixar de prestar?
Quins serveis ha de deixar de rebre el ciutadà, si volem reduir tant les taxes? Perque
els ingressos no seran els mateixos. Imaginem que els serveis que deixarien de prestar
podrien ser, per exemple, la recollida porta a porta. Per sort, dins la desgràcia, aquesta
pandèmia ha ocorregut amb un govern que es preocupa per la gent, en lloc dels vots.

ERCPsiP

ERCpalau

El grup municipal
Oriol Lozano

Eva Soler

@uri_roca

@evacric

Jordi Plaza

Patricia Freire

@Jordipn

@PatryF74

Ignasi Fargas

Sergi Plaza

@SerIgnasi

@SergiP_palau

SEU LOCAL
Carrer de Plegamans, 3B
palausolitaiplegamans@esquerra.cat
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IMMOBILIARIS
AActualitat
ctualitatResidencial
Residencial
Palau
Palau
Preparem la castanyada a Residencial Palau
El temps comença a refrescar i ja ens ve de gust les castanyes calentetes, a Residencial
Palau ho sabem i ja hem avisat a la castanyera. La castanyera ha arribat i nosaltres ens
estem preparant per donar la benvinguda a la tardor. Menjarem castanyes i moniatos.
L'1 de novembre, Dia
de Tots Sants, se
celebra La Castanyada;
una
tradició
que
reuneix la família per
recordar a aquestes
persones que ja no hi
són
i
menjar
castanyes, moniatos i
panellets.
La Castanyada és una
tradició pagana, igual
que el Magosto a
Galícia o Astúries o el
Halloween en els
països anglosaxons, els
orígens més propers
es remunten al segle
XVIII. Hi ha diverses
llegendes
que
expliquen
aquests
inicis. Expliquen que
abans de celebrar Tots
Sants les famílies es
reunien per vetllar els

Residencial Palau
ResidencialGeriàtrica
Palau
Residència

Residència Geriàtrica

seus
morts.
Per
aguantar,
s'aprovisionaven dels
primers fruits de la
tardor, que venien a
ser,
principalment,
castanyes, llegums i
moniatos regats amb
vi dolç (el que ara és
el
moscatell).
D'aquest costum va
néixer l'emblemàtica
figura
de
la
castanyera, ja que
mentre es rostien les
castanyes, es resava.
A Residencial Palau
vivim
la
vida
intensament.
Podeu veure les fotos
a la nostra pàgina de
Facebook:
www.facebook.com/r
esidencialpalau

Avinguda Catalunya, 264- 266
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Avinguda
TelèfonCatalunya,
93 147 90 26400 266
08184
Palau-solità
i
Plegamans
(Barcelona)
Fax 93 147 90 02
Telèfon
93 info@residencialpalau.com
147 90 00
e-mail:
Fax 93 147 90 02
e-mail: info@residencialpalau.com

CAN FALGUERA
2 casas independientes.
800 metros de jardín.
317.000€
CAN FALGUERA 5 dormitorios, 2 baños, garage de
60 metros. 285.000€

CAN FALGUERA 6 dormitorios, 2 baños, garage de
60 metros Parcela de 500
m. 310.000€
CAN RIERA OBRA
SEMINUEVA 3 dormitorios1 baño 500 m2 de
jardín. OPORTUNIDAD
278.000€

Tel 605 39 17 14
O F E R T A L LO G U E R P L A C E S
A PA R C A M E N T
Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos
al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)
Per a més informació truqueu al

93 864 80 82

OCUPACIÓ
SE OFRECE señora para cuidar personas
mayores o tareas del hogar. Eustàquia.
654 430 172.
SE OFRECE chica colombiana para trabajos
de limpieza, cuidado de personas mayores, cuidado de niños. Por horas o tiempo
completo. 631 879 415. Jekeline.
SE OFRECE señora para hacer limpieza en
casas con experiencia y buenas referencias. Gala. 667 256 234
SE OFRECE señora para el cuidado de personas mayores por horas. 631 798 648.
Isabel
SE OFRECE Sra. responsable para el cuidado de persona mayor o tareas del hogar. Disponibilidad inmediata, todo el día.
Vierys. 653 980 888.
SE OFRECE chica uruguaya para tareas de
limpieza o cuidado de niños y ancianos.
Con experiencia. Maria. 631 988 737
SE OFRECE Sra seria, responsable y con
experiencia para trabajar de interna o fines de semana para cuidar personas mayores. Ximena 626508894
S'OFEREIX Sra per cosir a casa a ma.

Asuncion. 93 864 81 72
SE OFRECE Sra como cuidadora de niños
o personas mayores, o para limpieza por
horas. Soila. 612 478 985
SE OFRECE chica para limpieza y cuidado
de personas mayores los fines de semana. Lurdes. 671 366 000.
BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidado de
personas mayores. Con experiencia. 697
966 632 Sonia.
SE OFRECE chica para cuidado de personas mayores. 13 años de experiencia.
603 195 049 Isabel
SE OFRECE señora para cuidado de personas mayores, limpieza doméstica y plancha. 602 108 622. Josefina.
SE OFRECE señora para cuidado de personas mayores, con experiencia. 671 197
269. Margarita.
SE OFRECE chica española para limpieza o
cuidado de ancianos y niños, con experiencia de más de 20 años. Vehículo propio y referencias. Elena. 650 603 965
SE OFRECE señora para cuidado de personas mayores, de niños o tareas de limpieza. 658 039 213. Delmi.
PARTICULAR necesita señora que sepa de
cocina para atender a una sola persona,
dos o tres días a la semana. 670 81 22
02. Maria Elena.
S'OFEREIX auxiliar amb experiencia per interna o externa preguntar per Conxi. 722
676 466
S'OFEREIX estudiant de segon de batxillerat per fer reforç de llengües (català,
castellà i anglès) i història a alumnes de
primària i ESO. 654 154 479 Laura.
SE OFRECE mujer responsable para labores
de limpieza o para cuidar niños o ancianos. 603 383 240. Anyi Julieth.
S'OFEREIX auxiliar sociosanitària amb titolació i experiència per cuidar gent gran .
Lidia. 617012549.
SE OFRECE señora con más de 20 años de
experiencia para cuidado y atención de
personas mayores. Silvia. 635 403 929.
SE OFRECE chico de 18 años, con ganas
de trabajar como mozo de carga o almacén. Buba. 612 552 831.
SE OFRECE señora para el cuidado de personas mayores o tareas de limpieza. Con
experiencia. Rosa. 666 626 762.
SE OFRECE señora para servicios de limpieza, canguro y cuidado de mayores. Dentro y fuera de Palau. Isabel. 696 084 155.
SE OFRECE Sra. vecina de Palau para el
cuidado de niños y personas mayores.
617 707 837. María.
SE OFRECE chica para tareas de limpieza o
cuidado de niños o ancianos. Preferiblemente interna. Deylin 632 981 302
SE OFRECE conductor. Mario 632 996 363.
SE OFRECE auxiliar de enfermería y geriatría, para cuidado de gente mayor en ho-
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rario de mañana. 611 211 685. Gabriela.
S'OFEREIX Estudiant de Psicolgia, amb
First Certificate i monitora d’esplai, per
donar classes de repàs de Primària i ESO
o per fer de cangur. Aina 636 423 177
SE OFRECE señora para cuidado de personas mayores o labores de limpieza. Digna
632 606 195.
S'OFEREIX noia amb el batxillerat acabat
per fer classes de repàs de primària i
d'ESO. Sara. 674 224 692
SE OFRECE Sra señora para limpieza para
el horario de la tarde en Caldes. 643 286
136 Nancy
SE OFRECE Sra para tareas de limpieza.
Rosa. 631 842 540
SE OFRECE chica para limpieza y cuidado
de personas mayores. Silvia. 642 548 147
SE OFRECE chica responsable para trabajo
de limpieza por horas. 603 171 644 Lily
S'OFEREIX estudiant de filologia anglesa i
catalana per fer classes de repàs de totes
les assignatures a alumnes de primària i
ESO. 638 655 597 Aleix
SE OFRECE chico de 22 años para cualquier trabajo. Disponibilidad horaria por
las mañanas. Jonathan. 642 568 034
SE OFRECE chica responsable y seria para
trabajo de limpieza en el hogar, en Palau
o Caldes. Con referencias. 603 820 710
Svetoslava.
SE OFRECE Joven responsable para el cuidado de personas mayores. Maribel 602
311 513
SE OFRECE Sra para tareas del hogar, cuidados de niño y personas adultas. Organizada, puntual, con experiencia 642 573
355.Jessica

VARIS
FUSTER
Treballs d'interior i exterior
Reparacions de la fusta
679 104 565

Per anunciar-se
en aquesta secció
Envieu un missatge de
Whatsapp amb el text que
voleu publicar al telèfon

629 262 682

o bé deixeu
l'escrit en la bústia de

Llenceria Selmy,
C/Camí Reial,162.
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Parlem
de...

Espai obert i distès, de “tertúlia, on poder parlar sense tabús sobre sexualitat,
plaer, feminisme, relacions,
cossos, menstruació... Del
que ens vingui de gust!
Dirigit a noies i nois d’entre
13 i 25 anys.
Per saber-ne més pots
trucar-nos o escriuren’s pel
whatsapp al: 693 804 250 (Maria)
o al 696 535 738 (Blanca)

Dia i hora

1r dimecres de cada mes
a les 17h.

Lloc

Espai Jove l’Escorxador

39

L´INFORMATIU

novembre
2020
EL REPORTATGE

Mai perdis el teu somriure

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

¡OFERTA!

50 lts. 5€
Saco tierra
abonada

Dra. Eva Montalvillo
Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral
Postgrau en Periodòncia i Estética Dental
Especialista en Implantologia
Dra. Anabel Montalvillo
Màster en Ortodòncia
Professora de la Universidad de Barcelona
Dr. Oscar Baquero
Màster Implantologia, Màster en Oclusió i
Rehabilitació Oral
Dr. Claudia Sabbadin
Màster en Endodòncia

Primera
visita
gratuïta

Cuidem la salut de
la teva boca,
tenim cura de tu!
Financiació fins a 12 mesos sense interessos

