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Farmàcies de guàrdia a PSIP

4-11 -- Passatemps, Opinió, Salut,
Música
12 -- L'ENTREVISTA /
David Gutiérrez, ballarí flamenc.
14 -- El ple municipal de juny desencalla la biblioteca.
16 -- Picabaralla entre Govern i PSC
per Residencial Palau.
19 -- Inaugurada la variant de la rotonda nord de la C-59.
20-21 -- EL PÒSTER /
Òpera a la fresca.
22 -- Pressupostos Participatius, 268

idees per a 240.000 euros.
24 -- Entrem en la fase de represa, pas
a la normalitat amb mascareta.
26 -- Contes i vals de comprar per
animar el comerç local.
29 -- El confinament revifa la riera.
30 -- La palauenca Aina Civit guanya
un dels premis del concurs Ficcions.
32-33 -- EL REPORTATGE /
PsiP manté el seu atractiu immobiliari.
36-39 -- ESPORTS /
Atletisme, excursionisme, disc volador
i d'altres temes
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Selmy

vesteix el teu interior
#JoVullAnaralaPlatja

Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans
937 494 204 - 660 25 63 18
selmy.palau@gmail.com / @selmy.palau
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Bar l'Esbarjo
Can Falguera
Restaurante Pekin
Avui cuinem nosaltres
Frio Palau
Aten Palau
Centre Fisioterapia Palau
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Antenes Palau
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De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia
de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d’agost).
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:
DILLUNS

DIMARTS

jul-20

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

J. Beatobe: C/Anselm Clavé, 1 - 938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera,
4 - 938 649 830
ago-20
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
D. DILLUNS
Lagarda:
Avda.
Catalunya,
138
-- 938
644 DIUMENGE
896
N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649
680
1 2
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046
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VeNDA A
DoMICIlI

Sistema intens
de massatge
físio-actiu

ReDUCCIÓ De CoNtoRN eN
CUIXes, MAlUC I CINtURA
ELEVACIÓ DE GLUTIS
MIlloRA De l’AsPeCte De lA Pell
ALLEUJAMENT DE LA SENSACIÓ
DE PESADESA A LES CAMES
DesAPARICIÓ De lA Pell De
tARoNJA

Estiu a la
vista!!!
Seguiment
setmanal
gratuït

Pla dietètic
personalitzat

C/ ComerÇ, 8 - Palau-solità i Plegamans - 93 010 18 92 / 625 906 726
Nutricionista titulada / nua.estetica@gmail.com

Complements
alimentaris amb
extractes de
plantes naturals

CAMÍ REIAL, 106 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - 93 864 55 51 / 696 22 92 80
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d’interès
17
18 19
EMERGÈNCIES
		20 21 11222 23
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24 25 26 27 28 06129 30
POLICIA LOCAL 		
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31
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21
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27
ESCOLA BRESSOL EL SOL
649 674
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28
30PATUFET
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 938 649 832
ESCOLA MARINADA		
938 648 853
DEIXALLERIA MUNICIPAL
938 643 789
ENHER - FECSA AVARIES
770 077
oct-20 900
JUTJAT
DE
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938
645 663
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DIMARTS
DIMECRES
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DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
938 648 204
1
2
3
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938 648 0574
PAVELLÓ
645 502
5 6D’ESPORTS		
7 8 9 93810
11
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626 299 333

AVDA CAtAlUNYA, 189

PAlAU-solItÀ I PleGAMANs
Tel.- 93 864 81 75

secretaria@gippsa.com

soM esPecialistes en

neteJar

Cuidem i reparem
el teu ordinador,
també per via remota

PressUPost sense coMProMÍs
AVDA CAtAlUNYA, 189 - PsIP / 93 864 48 58 - 629 020 424
guber@gubercatalunyaserveis.com

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

DISSABTE

www.mowalanguage.com
info@mowalanguage.com

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.

www.acorama.es

Més Informarció de cursos i tallers:
acorama.acoramascp

@
acorama19@hotmail.com
E

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

SERVEI DE CREATIVITAT GRATUÏTA
consulteu condicions
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LA VINYETA de Mariano García

LA SOPA
Bóxer, dàlmata, bulldog,
doberman, pequinès, collie,
chihuahua, pastor alemany,
terrier, terranova.

dificultad (4)
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Poc a poc la nova normalitat!
Tots els membres de la junta
i col·laboradors de l’associació de veïns de Can Falguera
esperem de tot cor que estigueu bé, vosaltres i els vostres familiars i amics. Desitgem
que l’impacte del confinament
l’afrontéssiu amb paciència i
superant poc a poc les situacions de neguit. Aquests dies
hem tingut tots temps de fer
reflexions i molts pensem que
aquesta epidèmia ens farà més
forts com a persones i societat, potser ens ajudarà a crear
un futur millor. Ho desitgem!
Principalment volem enviar un record especial per als
veïns que ens han deixat durant aquests dies. I transmetre
el nostre sentit condol a les
seves famílies i totes aquelles
persones que han perdut algú
estimat. El nostre suport i escalf per als afectats per la Covid-19 i tots els que heu lluitat
per superar la malaltia.
Agrair i enviar una abraçada
forta a totes aquelles persones
que han estat essencials per
a la cura i les necessitats bàsiques. Animar afectuosament
a tots els avis i àvies que han
viscut l’aïllament amb molta
soledat.

Felicitar als infants i joves
que s’han comportat molt pacients durant el confinament i
als pares i mares que han donat molta atenció als fills, de
vegades en situació d’estrès.
Donar molta esperança a totes
les famílies i treballadors que
s’han vist afectats directament
per dificultats laborals i econòmiques. Això millorarà!
Un reconeixement especial a
tots els veïns solidaris que ajuden a les persones vulnerables
més properes. I també a les
iniciatives de l’Ajuntament i als
Voluntaris del Colze a Colze.
Gràcies, Gràcies!
Us informem que evidentment la gestió de la nova AAVV
de Can Falguera també s’ha
vist afectada. Però amb prudència avancem en la desescalada i comencem a treballar
per posar en marxa l’associació i recuperar els projectes
a la vista. Interessats per les
vostres suggerències. Per part
nostre us volem fer saber la
il·lusió i la voluntat de seguir
en aquesta nova normalitat.
Desitgem que tot millori .
Molta salut!
AA VV de Can Falguera
aavvcanfalguera@gmail.com

Acció recaptatòria de l'Ajuntament
Tinc un vehicle de més de 25
anys. Després de més de 10
anys sense pagar l'impost de
circulació, ves per on, ara s'ha
d'abonar. En el meu cas, o millor dit en el cas del Seat 1500
de més de 30 anys, no circula
per temes de salut del seu propietari, el meu pare.
Ara ens trobem que hem

d'abonar aquest càrrec, i amb
recàrrec per estar fora de termini, ja que la notícia de que
ara s'havia de pagar la rebem
per una tercera persona, no
per la pertinent administració,
que no ha enviat cap notificació d'aquest requeriment.

L´INFORMATIU

Carlos Rei

Podeu enviar les vostres
cartes a l’adreça de correu
electrònic psipinfo@gmail.
com. La carta ha d’anar signada i amb el número DNI de la persona que
l’envia. Les cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom
i DNI d’un representant del grup, encara que el text el signi el col·lectiu.
Si us plau, procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters, en cas
contrari Palau Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes
es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran
traduïts.
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opinió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Què, tots bé?

Arreveure Santa Susanna

Gràcies 'Pilà'

Un cop acabades totes les fases del confinament pel coronavirus, hem anat tornant als llocs de sempre, on abans fèiem
la vida. Hem retrobat els que, en la nostra existència anterior,
eren els nostres amics, coneguts, saludats i companys de
feina. La gent amb la qual ens retrobem majoritàriament és
educada i cordial, i ens pregunten:
--Què, tots bé?
I nosaltres que majoritàriament també som educats i cordials, se suposa que els hem de respondre:
--Sí, gràcies a Déu, i vosaltres?
Doncs no em dona la gana. Disculpeu-me si aixafo alguna
guitarra i si afegeixo aigua en algun porró de vi. Però la meva
resposta és que no, que no estem tots bé, i si no agrada la
resposta, no haver fet la pregunta.
Si els nostres sentiments i el nostre estat d’ànim no superen els estàndards exigits en societat, implícitament se’ns
demana que els amaguem. És el positivisme d’Instagram, o
de postureig. S’espera de nosaltres que, com aquell còmic
professional a qui se li acaba de morir un germà, sortim a
l’escenari amb un somriure d’orella a orella a entretenir al
respectable. Doncs no. La ciutadania no som la refotuda orquestra del Titànic.
Se’ns exigeix felicitat i optimisme amb la finalitat de la reactivació accelerada del consum, no ho dubteu. Se’ns exigeix
que passem pàgina, que ho oblidem tot; que no reflexionem
ni analitzem les causes, les conseqüències, els possibles rebrots, les incerteses i, sobretot, la gestió de tot plegat. Hem
de comportar-nos com ho hauríem fet al ‘Món feliç’ d’Aldous
Huxley. Son moltes coses les que no amagaré sota l’estora
de l’infantilisme i papanatisme que exigeixen l’hiper consum i
els governs mediocres, corruptes i venuts.
Per això no us respondré:
--Sí, gràcies a Déu, i vosaltres?
No ho faré per què necessito pair tot el que hem passat
com a individus, com a societat i com a espècie. Dec ser de
digestions lentes, però necessito el meu temps per analitzar
el meu cervell i asserenar la meva ànima. No per flagel·lar-me
sinó per què no puc, ni vull, tancar la fonda ferida en fals.
Penso que tots tenim, més o menys proper, un Quimet
estimat que se’ns ha mort després de quaranta llarguíssims
dies d’angoixa. I no tenim dret, per respecte a ells i al seu
record d’anar-los amagant a cada.
--Què, tots bé?
Així que quan us senti en una conversa «no, tots bé, no»
m’arrencareu un somriure i un brindis a els Quimets de tot el
món que ni s’esperaven ni es mereixien aquest viatge final.

He estat gairebé un any treballant a la Fundació Acollida
Santa Susanna d’educadora
social i just en plena pandèmia
m’ha sortit una oportunitat i he
hagut de marxar-ne. La meva
experiència ha estat molt enriquidora i volia compartir-la públicament.
Des de bon començament
em va meravellar la tendresa
amb la que cuiden les àvies i
els avis. Totes les treballadores
sense excepció (sanitàries, auxiliars, tècniques, infermeres...)
mimen i cuiden els residents
amb molta entrega i estimació.
Acomiadar-me
de
Santa
Susanna en un moment tan
delicat de la pandèmia ha estat
trist. He marxat amb la sensació de deixar el vaixell on tothom està remant a doble torn
per arribar a port sans i estalvis. L’entrega de tot el personal
és absoluta.
Aquest país no sap el que té

Poc s'en parla dels esforços
i dedicació dels mestres en
aquests darrers mesos en que
les escoles estaven tancades i
els alumnes a casa.
Voldria donar les gràcies en
especial a una professora, la
Pilà, de la Escola d 'Adults de
Palau.
Ha mantingut la classe de
Català (i crec que d' altres) activa durant aquest tres mesos,
contactant amb nosaltres, els
alumnes, per tota mena d'aplicacions telefòniques, whatsapp, hangouts, meet... cada dilluns i dijous proposant treballs
i també exercicis divertits, tenint així units tot aquest temps
als alumnes.
Sé segur que em renyarà per
haver escrit aquesta nota, però
Pilà, gràcies per el teu compromís i sobretot per aquests tres
mesos.

Silvestre Entredàlies
‘Finestra oberta’, dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)

amb la gent que treballen a les
residències. És un tresor que
l’hauríem de valorar més entre
tots. Els familiars dels residents
de Santa Susanna ho saben
prou bé i hi confien plenament.
La Fundació Acollida Santa Susanna (i per extensió la
Fundació Santa Susanna i la
Fundació sociosanitària Santa Susanna) hauria de ser un
referent de les residències. Si
l’hagués de
definir amb una sola paraula no
podria perquè Santa Susanna
és tendresa, respecte, atenció,
generositat i, sobretot, EQUIP.
Arreveure i moltíssimes gràcies
per vetllar per la nostra gent
gran.

Anna Harder i Relat

Civisme
Visc a Can Falguera i el diumenge 14 al matí vaig sortir a
passejar la meva gossa. Em
va posar trista com vaig trobar
el parc que hi ha entre l'Avinguda Folch i Torres i el Camí
de la Serra, tot ple d'ampolles i gots de plàstic a terra,
havent-hi dues papereres en
aquest parc. Si el simple acte
de llençar les escombraries a
la paperera o contenidor no
ens surt automàticament, ni ho
trobem necessari, com podem
esperar que es compleixin la
resta de regles de civisme?
Ana Nuño

Carmen Rodas

LLIGA FOTOGRÀFICA
ARTS & FOTO

Tema lliure

Aquest últim mes de la IXa lliga, el tema
ha estat "lliure", fet que donava una oportunitat als fotògrafs i fotògrafes d'escollir
una temàtica que dominaven i on podíem
donar un toc personal. S'han presentat fotografies que variaven des de paisatges, a
macro, bodegons, arquitectura i creacions
pròpies.

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

1r classificat / Pedro Mohedano - Serenor

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·laboren

2n classificat / Oscar Fillola
Explosión

3r classificat / Albert Deulofeu
Albada d'un matí qualsevol
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Un gran compositor, un gran desconegut

Des del PSC denunciem l’abandonament de l’espai
públic, especialment als barris, del govern d’ERC

Des del PSC exigim al govern d’ERC tornar al calendari de recollida
d’escombraries que van heretar de l’anterior govern municipal, un
cop vistes les desastroses conseqüències de les noves mesures
adoptades. D’altra banda, volem reivindicar la neteja i cura dels
carrers i places de la vila, especialment als barris. Durant les
darreres setmanes hem vist com s’instal·laven testos amb flors
als fanals del centre, però en canvi no s’han netejat els escocells
dels arbres, la vegetació que creix per les voreres, ni tampoc s’han
netejat els embornals des de fa mesos a la gran majoria de la resta
dels carrers del poble amb la mateixa celeritat.

juliol 2020

GEORG PHILIPP TELEMANN

L’informatiu dels Palauencs

L’abandonament dels carrers de la vila s’ha convertit en el model de
gestió de l’espai públic del govern d’Esquerra Republicana. Lluny de
reforçar la recollida d’escombraries, com han fet molts ajuntaments
de l’entorn, el govern municipal ha decidit eliminar una de les cinc
recollides setmanals de la fracció orgànica com s’anava fent en els
darrers anys. Aquesta mesura no només no respon a la realitat de la
normalitat de la vila sinó que està presa en el pitjor moment de l’any
on la calor pot agreujar els problemes derivats de l’acumulació de
residus subjectes a descomposició, i obviant que els infants encara no
hi van a l’escola, i molta gent avui dia encara teletreballa i passa moltes
més hores a casa.

MÚSICA

“Abocaments
a les zones de
contenidors que
no es recullen
durant setmanes,
escocells dels
arbres abandonats
afavorint les
plagues d’insectes
o vegetació que
creix per voreres
dificultant el pas
de vianants, s’han
convertit en la foto
habitual de la vila

Hi ha compositors que amb una o dues
obres han passat a la memòria d'aficionats
o no, a la música; Georg Philipp Telemann,
és tot el contrari, va escriure centenars
d'obres i avui dia només el coneixen pràcticament els músics professionals, ja que la
seva inclusió en els programes de concerts
és ben minsa. Per això avui li vull donar un
modest cop de mà perquè sigui un xic més
conegut.
Fill d'un pastor evangèlic, quedà orfe al
cap de 4 anys; inicià els estudis en la seva
vila nadiua i els prosseguí, a partir de 1694,
al Clausthal-Zellerfeld del Harz (Saxònia)
i, des de 1698, en la residència episcopal
catòlica de Hildesheim. Dotat d'un gran talent musical, rebé la seva primera instrucció
musical a Magdeburg. Tal com ell mateix
narra en les seves tres biografies, continuà els seus estudis musicals en secret,
fins que a Clausthal va rebre suport del seu
protector i dels músics aficionats del poble,
cosa que li va permetre estudiar lliurement
i escriure els seus primers motets i les seves primeres Tafelmusiken (perdudes). A
Hilsenheim gaudí d'unes condicions privilegiades, ja que es trobava molt a prop de
centres culturals i musicals com Hannover
i Brunswick, on eren freqüents les òperes
de Lully i Campra; en aquesta època començà a escriure Lieder i petites obres teatrals de les quals se'n conserven poques
dades. Fonamentalment, Telemann fou un
músic fet a si mateix despullat d'esquemes
acadèmics i obert a les influències dels diferents estils i modes de l'època.
El 1701 es traslladà a Leipzig per a estudiar Dret, però sobretot s'entregà a les
activitats musicals. Fundà el Collegium Musicum que més tard va ser fonamental en
la vida musical de Leipzig. El Consell de la
ciutat li encarregà la composició d'una cantata litúrgica cada 15 dies per a l'església
de Sant Tomàs, en alternança amb el kantor Johann Kuhnau, amb qui va establir una
dura competència. El 1704 fou nomenat organista i director musical de la Neue Kirche,
i reuní al seu entorn nombrosos estudiants.
D'aquesta forma, aviat es va fer cèlebre la
seva producció musical de tipus religiós,
entre les que hi abunden més les cantates
solistes que les corals, malgrat que a vegades inclou acompanyament instrumental
concertant. A més de les cantates nupcials,
en aquest període són nombroses les seves composicions operístiques, les àries
virtuosístiques per a les ocasionals execucions del Collegium i les seves aportacions

a l'Òpera de Leipzig, fundada el 1693.
La seva fama es va estendre ràpidament,
i el 1705, a Sorau, fou nomenat mestre de
capella de la cort del comte Erdmann II de
Promnitz, en la biblioteca del qual va poder
enriquir la seva pròpia cultura, i amb el que
viatjà a Polònia, on va poder conèixer els
músics més famosos i escoltar les seves
obres. El 1708 entrà al servei del duc Joan
Guillem de Saxònia-Eisenach, cort molt
oberta a la cultura francesa. Posteriorment
en nomenar-lo mestre de capella, el duc
s'assegurà la seva aportació de composicions originals fins a la seva mort. Durant la
seva estada a Eisenach, Telemann va escriure cantates sacres i profanes, concerts
instrumentals i música de cambra; també
sembla que va entrar en contacte més o
menys directe (o que inclús, mantingueren
certa amistat) amb J. S. Bach, ja que el
1714 fou padrí en el bateig del seu fill Carl
Philipp Emanuel Bach.
El 1712 passà a ser mestre de capella de
l'esglèsia dels Descalços i de Santa Catalina de Frankfurt, per la que componia una
cantata cada diumenge; tingué una intensa
activitat, fundà un altre Collegium Musicum
i patrocinà nombroses execucions de música profana pròpia i aliena en importants
centres, pel que més tard fou nomenat director musical de la ciutat. En aquest període, la producció de Telemann és tan vasta
que li valgué una gran fama internacional.
Els seus serveis se'ls disputaven els ducats de Bayreuth, Gotha i Weimar, així com
la ciutat de Leipzig, en la que renuncià al
càrrec de Thomaskantor, que d'aquesta
manera aquest passà a un jove J.S. Bach,
el 1722. Telemann fou nomenat el 1721
Kantor del Johanneum i director de música de les cinc esglésies més importants

d'Hamburg.
Comparat directament amb J. S. Bach,
Telemann, mentre va viure, fou considerat
igual o superior a ell, malgrat que més tard
fou injustament considerat. En el segle XX,
amb el renaixement de Bach, la crònica tornà a replantejar les seves posicions i, malgrat considerar-lo menys gran que aquell,
destacà la seva gran talla com a innovador.
La seva música, que formalment és barroca, presenta una gran varietat estilística i
expressiva que sovint recorre a fórmules
melòdiques i rítmiques eslaves, restant
també oberta a un elegant descriptivisme.
A pesar de les seves múltiples edicions, la
seva producció a voltes presenta llacunes,
el que ha donat lloc a llargs i complicats
estudis destinats a ordenar i sistematitzar
l'edició de la seva òpera Omnia. Moltes de
les seves obres s'han conservat dintre de
misses, en copies més o menys autèntiques, parts de les quals foren destruïdes
en el transcurs de la Segona Guerra Mundial. Per això, qualsevol llista d'obres que
es doni sempre serà molt aproximativa.
Amic personal de Bach i de Händel, fou
considerat en el seu temps el compositor
més important d'Alemanya. Per alguna correspondència que Telemann mantingué
amb Händel, sabem de la seva afició a la
botànica i a les plantes exòtiques, que cultivava al seu jardí d'Hamburg.
I aquesta és, en síntesi, la biografia d'aquest
gran compositor, que modestament hom
creu que hauria de sovintejar més en els
programes de concert.

Rafael Oliver Oliveras
d'Amics de la Música Clàssica
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LA CONSULTA

Sol sí, però amb molta precaució!
Elisenda Paluzie reelegida Presidenta de l’ANC
amb un 85,1% dels vots, en el
PLE constitutiu del Secretariat
Nacional.

“Cal tornar a posar l’independentisme al centre del discurs...”
“Ens hem de preparar per aconseguir el 50%+1 dels vots a les properes eleccions i acabar el que vàrem
començar el 2017... fer efectiva la independència de Catalunya”

L’Assemblea, entitats, sindicats i partits
polítics, insten l’Estat espanyol i el Tribunal
Constitucional a complir els dictàmens i
resolucions d’organismes i ONG
internacionals que alerten sobre la
vulneració de drets humans i reclamen la
posada en llibertat immediata dels dirigents
independentistes.
“A la nova normalitat”, la repressió no
s’atura. Informes de la GC, la Fiscalia i
L’Audiència Nacional imputen i citen a
declarar més persones.
La maquinària repressiva de l’Estat
espanyol continua colpejant persones i
institucions, vulnera principis democràtics
i té la finalitat de desmobilitzar-nos.

patir-lo.
Protegir-se del sol
i del coronavirus

Els para-sols ajuden a evitar
l’exposició solar directa, així
com l’ús d’ulleres de sol i barret. Durant els últims anys
també s’ha estès l’ús de roba
especialitzada que suma protecció davant dels rajos ultraviolats.

Els protectors solars són un
altre ajut imprescindible, també quan sortim al carrer. S’ha
d’utilitzar un factor de protecció adequat per cada tipus de
pell, aplicar-los 20 o 30 minuts
abans de l’exposició al sol i
després de cada bany o si se
sua molt.
Aquest any, caldrà integrar en aquestes rutines l’ús
de mascaretes, la higiene de

mans i la distància social de
seguretat. Es recomana tenir
especial cura de les mascaretes, per evitar que estiguin en
contacte amb la humitat i poder utilitzar-les posteriorment.
Preferiblement s’han de guardar en un embalatge de paper
i, després, en algun embolcall
impermeable.
I recordeu que, l’autoexploració és una pràctica clau a
l’hora de poder detectar precoçment molts tipus de malalties, també el càncer de pell.
En cas d’identificar alguna piga
o taca que canviï (color, mida,
volum...), cal que contacteu
amb nosaltres pels canals habituals.

Equip d’Atenció Primària
Palau-solità i Plegamans
Institut Català de la Salut.

Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
Concert amb les principals
mútues
Consultes de dilluns a
divendres amb cita prèvia:

93 864 41 33

C/Pau Casals, 28 - Palau-solità i Plegamans

Ens personem com a acusació popular i donem suport a col·lectius indefensos, tant en la
defensa dels drets humans com de la causa independentista. Donem una resposta
ofensiva jurídica a tota mena de vulneració de drets i atacs feixistes. Fem costat a
totes les víctimes de la repressió de l’Estat espanyol i els oferim acompanyament.
OBJECTIU independència

Aquest any, a causa del confinament com a mesura per
lluitar contra la COVID-19, la
pell no ha pogut adaptar-se de
forma natural al sol com acostuma a fer els mesos previs a
l’estiu. Això la fa encara més
vulnerable i susceptible a patir
cremades, fet que augmenta
el risc de desenvolupar càncer
de pell.
Per això, des del CAP Palau-solità i Plegamans, volem
fer una crida perquè a l’hora
de prendre el sol ho féu de
forma progressiva i eviteu les
hores compreses entre les 12
i les 16h, quan la radiació arriba amb la màxima intensitat.
Aquest aspecte, juntament
amb l’aplicació freqüent de
protectors solars, és clau per a
la prevenció del càncer de pell,
ja que l’exposició excessiva
a la radiació ultraviolada és el
factor de risc més important de

Informació Canal de Telegram ANC Palau
Contacte: palausolitaplegamans@assemblea.cat
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DAVID GUTIÉRREZ
BALLARÍ DE FLAMENC

el vaig fer en col·laboració amb
el Barcelona Flamenco Ballet.
És un espectacle en el qual segueixo parlant de la meva vida,
on explico la meva experiència
vital amb dansa, interactuant
amb el públic.

"Actuar davant
2.000 persones
amb mascaretes
va ser inquietant"

Com van ser les darreres
actuacions a la Xina, quan
ja era oficial la pandèmia de
la Covid -19?
Vaig estar a la Xina des del 3
de desembre fins al 23 de gener i em va agafar de ple el
creixement del virus. Els últims
dos dies vam actuar al Teatre
Nacional de la Xina, a Pequín.
Llavors estaven ja confinant a
la gent a casa seva. Sortir a
actuar i veure 2.000 persones
amb mascaretes va ser cosa
inquietant. Jo vaig tenir la sort
de poder venir en un dels últims vols a Espanya. Vaig poder acabar la meva gira sense
problemes, però per hores
gairebé no puc tornar a Barcelona.

Va néixer a Barcelona (21/09/1994). Va venir a PsiP amb 3 anys.
Del teatre de la Vila va fer el salt als escenaris internacionals.
La primera part d'aquesta entrevista es va fer abans del confinament, quan tot just acabava de tornar d'actuar a Pequín,
al Teatre Nacional de la Xina. Tenia previst tancar la gira del
seu espectacle 'Atrapado en el tiempo' a Palau, a casa seva. La
Covid-19 li ho va impedir, i ara ho farà el proper 17 de juliol al
teatre Victoria de Barcelona. També té ja llest un nou espectacle que espera presentar a l'octubre als Estats Units.
pep puig

Quant de temps ha estat de
gira amb el seu últim espectacle?
Dos anys i mig. Amb Atrapat en
el temps he girat per mig món.
He estat a la Xina, Armènia, Letònia, un munt de països.
I sempre guarda una actuació per a Palau-solità i Plegamans, ¿per què?
És la meva casa, el lloc on he
crescut com a artista, emocionalment, encara que anem als
millors teatres del món, és una
satisfacció tornar a casa, amb
la família, amb els amics.
Quin record té de la seva infància al poble?
Palau és un poble petit, abans
érem més de sortir al carrer,
anar al parc, a fer esport, tinc
aquí grans amics amb els que
segueixo en contacte. Els
meus pares viuen aquí, sempre
és bonic tornar a casa.
Balla des dels 4 anys, qui li

va ficar el cuquet en el cos?
A la Casa d'Andalusia, de la
qual el meu pare va ser president durant bastants anys, van
apuntar a la meva germana
com una extraescolar. Llavors
era moda ballar sevillanes. Jo
la veia, em feia gràcia i la intentava imitar. A partir d'aquí em
van anar posant a ballar sense
que jo me n'adonés. A poc a
poc vaig començar a interessar-me pel ball, a documentar-me, i va anar passant de
ser un passatemps a una opció professional.
Com va ser aquest salt de
l'afició a la professió?
La veritat és que no ho vaig
planejar. Em va venir tot sol.
Vaig treballar cada dia. Quan
era nen potser no vaig tenir una
infància com els altres, perquè
quan tots anaven al parc a mi
em tocava ficar-me a la sala
d'assaig, o passar-me els caps
de setmana ballant, però a poc
a poc te n'adones que el ball
és una part important de tu,
que va ocupant més hores en
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la teva vida i que és el teu camí.
A la seva pàgina oficial destaca diverses vegades la
humilitat, la gratitud, el sacrifici. ¿Són aquests els valors que l'han portat a l'èxit?
Sí, és clar. Aquesta professió
és bonica però també és dura.
Toquem l'èxit moltes vegades,
però també caiem de l'èxit
moltes vegades. Això et fa fort,
et fa madurar molt més ràpid
i veure la vida d'una altra manera. Com que tenim èxit som
referent per a moltes persones
i per això hem de donar exemple de sensatesa, de tocar de
peus a terra.
¿Quin consell li donaria al
nen o nena que comença a
donar els seus primers zapateados i somia amb viure
de la dansa?
Li dic que gaudeixi del que fa,
que s'ho passi bé, que se'n
vagi a dormir cada nit somiant
cada pas que ha fet i que no
corri, que es deixi portar, que
el que hagi d'arribar arribarà

sol. I que és una professió molt
bonica, que la cuidi i que la respecti molt, sobretot això, que
la respecti molt.
Fa tres anys va crear la seva
pròpia productora després
de treballar per importants
companyies. Està satisfet
d'haver fet aquest pas?
El tema és que ara els artistes ja no només som ballarins,
som també empresaris. Produir el meu primer espectacle
va ser el més estrany, perquè
no només t'has de preocupar
de fer el que millor saps, que
és ballar, sinó que també hi ha
una gestió econòmica, amb el
personal, un treball d'oficina.
Va ser una cosa nova però
molt satisfactòria. Gràcies a
això he pogut créixer molt més.
Ara tinc un equip enorme, on
treballem tots a una.
Quants espectacles ha produït ja?
Atrapat en el temps és el segon
espectacle propi, el primer va
ser Temps nou. Aquest segon
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Ja té a punt el proper espectacle?
Sí, des que vaig tornar de la
Xina, estem ja treballant en el
nou espectacle, amb el qual
calculo que estarem també
dos anys i mig de gira. El produeixo juntament amb el Barcelona Flamenco Ballet i estem
comptant amb nombroses
col·laboracions especials de
ballarins i artistes d'alt nivell
mundial. Es diu Luxuria. Serà
molt innovador. És un espectacle que ja no parla de mi. Parla
de la luxúria en el sentit més
ampli del terme, més enllà del
desig sexual.
Com els ha afectat la pandèmia?
Teníem data d'estrena a Sibiu,
Romania, el 13, 14 i 15 de juny.
Estàvem molt il·lusionats. També teníem gires previstes per
Bulgària, Sèrbia, Macedònia i
altres països de la zona, però
ho hem hagut de suspendre
tot. Són moments difícils per a

la gent de l'espectacle perquè
per desgràcia no ens sentim
recolzats. Jo tinc 22 persones
treballant en el meu equip, són
autònoms que estan patint una
situació molt complicada. La
sort en el nostre cas és que no
estem cancel·lant res sinó que
ho estem ajornant. Hem pogut
traslladar molts compromisos
pel 2021.
Quina data posa per la seva
tornada als escenaris?
Estem treballant per tornar a
l'octubre, ja amb el nou espectacle, Luxuria. Estarem dues
setmanes als Estats Units, a
Nova York, Texas i Miami. I al
novembre anirem a Bulgària i
a Corea del Sud. Planifiquem
amb aquestes dates, tot i que
encara hi ha molta incertesa.
Esperem tenir un bon final
d'any sempre que no hi hagi
un rebrot que ho espatlli.
Com veu la situació del sector de l'espectacle?
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Jo per fer un espectacle faig
una inversió en llums, escenografia, vestuari, promoció, una
important inversió en molts
sectors, i fins i tot a l'estranger,
perquè sortim de gira, però a
la fi som l'últim sector a reactivar-se. La cultura està sent
l'últim i no hauria de ser així.
Jo puc entendre que hi ha altres prioritats, si en una casa
no hi ha diners per menjar, no
es comprarà una entrada pel
teatre, però tot i això caldria intentar que no es perdi aquesta
força cultural.
Quan creu que el podrem
tornar a veure a l'escenari
del teatre de la Vila?
Jo crec que el 2021. Encara que ens ho estem prenent
amb una mica més de calma.
Per mi actuar a Palau és una
mica més emocional que una
altra cosa, i ara he de prioritzar les actuacions en un sentit
econòmic. Però espero poder
venir el 2021.
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Palau-solità i Plegamans EN MARXA, FEM-HO JUNTS
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Primer any de govern independentista:
molta feina feta i molta més per endavant

Finalitzada la millora del transit de
la rotonda C-59, una llarga reivindicació dels municipis afectats

Dintre del programa de la Fira de
Santa Llúcia 2019 i com a gran
novetat, es va posar en marxa a
mitjans de desembre la pista de
gel sintètic com una activitat més
per dinamitzar el comerç i incentivar que les compres es fessin al
poble, aconseguint un gran èxit
durant les dues setmanes que va
està instal·lada.

#stopCOVID-19. Excel·lent campanya per assegurar la supervivència de la petita i mitjana empresa
desenvolupada per l’equip de
Palau Avançà que ha merescut
el reconeixement i difusió per a
altres municipis de la Diputació
de Barcelona

@juntsperpalau

PLA DE SALUT. S’inicien els
treballs de redacció del Pla, de
vigència prevista 2020-2024, amb
finançament de la Diputació de
Barcelona, buscant la màxima participació possible. S’actualitzarà el
diagnòstic de les necessitats de la
ciutadania relatives a salut fet prèviament i es redactarà el Pla amb
les polítiques a seguir per donar-hi
resposta. D’aquests treballs s’haurà
d’evidenciar la necessitat del CAP
24 hores o bé altres solucions que
millorin la situació actual.

Projecte de nova Biblioteca Municipal. S’han mantingut reunions
amb la Diputació de Barcelona
per avançar en el ﬁnançament,
després de l’endarreriment del
projecte per variacions substancials en el pressupost. S’ha
aconseguit el compromís d’una
aportació per part de la DIBA
d’un milió d’euros.

#stopCOVID-19. Des de l’Àrea
de Salut Publica i Sanitat s’ha
desplegat un esforç extraordinari
en condicions de teletreball per
garantit una informació ràpida, veraç i contrastada en tot el
referent a les indicacions de les
autoritats sense desatendre les tasques de controls d’aigües, plagues
i les de desinfeccions on ha estat
necessari.

#stopCOVID-19. Des de l’Àrea de
Comerç s’ha desplegat una intensa
activitat per difondre la campanya
dels serveis essencials a domicili
dels nostres comerços, elaborant
la llista d’establiments oberts i un
canal de compra pels veïns. Similar campanya es va fer per Sant
Jordi impulsant la venda de llibres
i roses.

@juntsperpalau

@juntsperpalausolita

jxpsip.cat
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PLE ORDINARI DE JUNY

La biblioteca es desencalla
La biblioteca ja té finançament
i el projecte ha superat l'aprovació del ple. Aquesta és la
moció més significativa del ple
ordinari celebrat al juny, un ple,
que per quarta vegada, es va
celebrar telemàticament. Eva
Soler, regidora de Cultura, va
ser l'encarregada de presentar
els nous números del projecte:
4.753.447 euros per a la construcció i 330.048 euros per a la
urbanització de l'entorn.
En total el nou equipament
tindrà un cost de gairebé 5,1
milions d'euros, un milió i mig
més de l'inicialment previst.
S'ubicarà al carrer Nostra Sra
de Montserrat, 30, on ara hi ha
les pistes de petanca i inclou
també la remodelació de l'avinguda Sant Genis en una àrea
de vianants. El projecte entrarà
ara en una fase d'exposició pública i al·legacions durant 30
dies. Als baixos de l'Ajuntament
i a la web municipal es podran
veure els detalls. En cas de no
donar-se nous entrebancs el
nou edifici podria començar a
construir-se el primer trimestre
del 2021. Tenint en compte que
la durada prevista de les obres

és d'un any i mig, PsiP podria
estrenar biblioteca l'estiu o la
tardor del 2022.
Altres tres resolucions del ple
de juny tenen a veure amb escoles del poble. La primera és
la que va culminar amb la cessió de terreny a l'escola CEIP
Palau per l'ampliació del pati.
Ajuntament i Generalitat s'hi
han posat d'acord per a satisfer
aquesta vella reivindicació del
centre. El consistori permetrà
que CEIP Palau ampliï la seva

zona d'esbarjo cedint els terrenys de la Rambla del Sol que
són propietat municipal.
També es va aprovar el preu
del servei de menjador de les
escoles bressol municipals, que
serà de 6,20 euros. I la tercera resolució sobre escoles va
suposar el bateig de l'escola
d'adults municipals. A partir
d'ara aquest centre passa a
anomenar-se d'Escola de Persones Adultes L'Auleda, nom
que ha estat refrendat pels ma-

teixos alumnes del centre en el
darrer curs. Una auleda és un
alzinar, un bosc d'alzines.
El ple de juny va donar poc
més de si. Tret d'un suau estira-i-arronsa entre el cap del
PSC, Marc Sanabria, i el regidor
d'Economia, Sergi Plaza, sobre
els criteris de gestió de l'aigua,
i dels retrets que l'alcalde, Oriol
Lozano, va llançar als regidors
de Ciutadans per no haver retirat les seves mocions, no hi va
haver gaire més a escriure.

LLUITA CONTRA LA CRISIS

OCI

El Pacte de Poble contra la crisi
s'aprova malgrat alguns retrets

La Festa Major post Covid serà
segura i durarà 4 dies

En el ple de juny es va veure
com l'alcalde, Oriol Lozano, retreia als regidors de Ciutadans
que no haguessin retirat de l'ordre del dia les mocions relatives
a la crisi de la Covid-19. Segons
sembla, així s'havia acordat
prèviament en la junta de portaveus i així ho van fer PSC i
Primàries. La idea era que totes
aquestes propostes s'emmarquin dins del Pacte de Poble.
La reprimenda va quedar en
això, i ni aquest enfrontament ni
altres que s'han viscut aquest
mes (pàgina següent), han estat
obstacle perquè les cinc forces

L'alcalde, Oriol Lozano, va
anunciar una Festa Major segura, amb la salut de les persones
com a prioritat, però que podrà
gaudir d'alguns dels actes més
tradicionals. Ho va fer durant
una compareixença pública via
Facebook, en la que va respondre a les preguntes dels ciutadans.
La festa durarà 4 dies, del divendres 28 al dilluns 31 d'agost.
La pista coberta serà el punt
central de les festes. Aquest
espai, segons va explicar Lozano, és el que millor permet
les desinfeccions posteriors a

polítiques amb representació al
consistori hagin decidit tirar endavant l'anomenat pacte.
ERC, JxPsiP, PSC, Cs i
Primàries han signat un document que estableix els objectius i les bases de treball per a
elaborar un pla de recuperació
econòmic i social de Palau-solità i Plegamans. La proposta té
en compte els diferents agents
econòmics i socials de la vila.
També està prevista una fase
de participació ciutadana. Els
impulsors preveuen sotmetre a
votació del ple el pla acabat a
finals de setembre.

cada acte, i a més de ser a l'aire lliure permet també el control
d'aforaments. Les festes s'obriran amb el tradicional pregó i
es tancaran amb un castell de
focs.
A banda d'això, Lozano va
anunciar que es podran dur
a terme actes com el concert
de l'orquestra Maravella, les
havaneres i el concert de jazz.
També és molt probable que
es puguin celebrar, tot i amb
restriccions, els correfocs (el
d'adults i el dels petits), la ballada de gegants i la tradicional
cursa Maria Víctor.
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PARTITS POLÍTICS

OCUPACIÓ

Picabaralla entre Govern i
PSC per Residencial Palau

Palau Avança
ofereix
assessorament
laboral a persones
aturades

La pàgina de publicitat que el
PSC de PsiP va publicar en
L'Informatiu de juny va fer enfadar força l'alcalde, Oriol Lozano, i a tot el Govern municipal.
En la pàgina, el PSC local plantejava tres qüestions: per què
l'alcalde no va signar una carta
conjunta amb altres 13 alcaldes
que demanaven ajuda per desinfectar la residència? Per què
no es va demanar la intervenció
de la UME? i per què no es va
sol·licitar la medicalització de la
residència?
En un comunicat publicat directament a la web de l'Ajuntament i difós per les xarxes del
consistori, Lozano donava detalls sobre les tres qüestions,
alhora que acusava els socialistes de "malintencionats" pel fet
d'utilitzar la publicitat per llançar
falses acusacions. En una roda
de premsa posterior, l'alcalde
va ser més contundent i va dir
més explícitament que la intenció del PSC era "tirar merda sobre els ajuntaments que no són
seus".
Segons Lozano, la carta conjunta promoguda pel Consell
Comarcal del Vallès, presidit pel
socialista Ignasi Giménez, batlle
de Castellar del Vallès, no es va
tramitar degudament i no anava dirigida a totes les autoritats
pertinents. Lozano va explicar
que es va demanar que la carta
s'adrecés també a la Diputació
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Volem saber què s’ha fet a les residències i què podem fer per
prevenir situacions semblants
Des del PSC volem saber què ha passat, on han estat els errors i les disfuncions. Volem saber què s’ha fet
bé, però sobretot volem saber què podem fer per prevenir futures situacions semblants.
Si agafem les dades facilitades pel departament de salut, des de l’inici de la pandèmia han mort 4.000
persones a les residències catalanes, 13.000 han estat infectades, i 33.000 tenen símptomes d’haver estat
infectades, i 3.000 professionals estan de baixa.
I aquí a Palau, perquè l’Alcalde es va negar a demanar per carta el dia 31 de març a la Generalitat
ajuda per a la desinfecció de la residència de la vila, com sí van fer 13 alcaldes i alcaldesses de la
comarca del PSC, Junts-Pdecat, Comuns-Podem, TxT i AC?
Perquè tampoc es va sol·licitar suport a la Delegació del govern, demanant la intervenció de la
UME per a la seva desinfecció?
Perquè no es va sol·licitar des del govern municipal la medicalització de la residència atès que
residents malalts no s’estaven derivant a l’hospital?
Com a principal partit de l’oposició volem que s’esclareixi el que ha succeït, però també com a representants públics del conjunt de veïns i veïnes, que han patit la pandèmia, que han perdut familiars, als qui
enviem tota la nostra solidaritat. Ciutadans i ciutadanes que han estat infectats o infectades, professionals que s’han deixat la pell treballant en condicions molt difícils i que estan al peu del canó en els pitjors
moments. A tots ells i elles el nostre reconeixement.

psc.palausolitaplegamans

PSC_PalauPleg

062020_palauinfo_40.indd 8

de Barcelona i al Govern d'Espanya, però això no es va considerar i el Consell Comarcal va
decidir enviar-la. Fins i tot va haver-hi ajuntaments que no van
tenir temps ni de donar resposta al requeriment del Consell.
Pel que fa al cas concret de
Residencial Palau, el batlle de
PsiP va argumentar que en tot
moment s'havien seguit els protocols marcats pel Govern i per
la Generalitat. Tanmateix Lozano va explicar que el mateix
PSC havia rebut totes les explicacions que havia demanat a la

28/5/20 0:54

junta de portaveus i en els consells de Salut i de Benestar, per
la qual cosa no s'entenia que
publiqués en forma d'anunci
unes qüestions que podia haver
demanat en directe i així obtenir
en directe les respostes des del
mateix Govern.
Preguntat sobre la reacció
del Govern, Sanabria va invocar
la seva condició d'oposició i la
seva obligació, com a tal, de
fiscalitzar la tasca del Govern,
"no és una qüestió de fer les
preguntes en un espai o en un
altre".

ENSENYAMENT

Palau en Comú es queixa de falta
d'informació des d'Educació
Palau en Comú de Palau-solità i Plegamans ha fet públic un
comunicat en què es queixa de
la falta d'informació pel que fa
a la situació dels centres educatius del municipi. Els comuns
palauencs asseguren que la
tornada a les classes s'ha fet

de manera poc eficaç i "sense
diàleg i amb tota la comunitat
educativa en contra; a més la
reobertura és poc viable tècnicament". La formació que dirigeix Àngels Marcuello assegura que no ha rebut informació
sobre el procés ni l'estat dels

diferents centres, malgrat haver-la demanat a la regidoria
d'Educació. Segons el comunicat, van adreçar vuit propostes
al regidor, Ignasi Fargas, que no
han tingut resposta.
Palau en Comú, que aquesta
legislatura no té representació
al consistori, demana una reunió amb els responsables municipals d'Educació i exigeix més
transparència.

Palau Avança, el servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ha posat en marxa un
nou servei d'assessorament
laboral adreçat a les persones aturades del municipi. Els
principals beneficiaris d'aquest
servei seran aquells que s'hagin vist més afectats per la crisi
de la Covid'19. Laura Navarro,
regidora d'Ocupació, assegura
que aquest servei respon a "la
necessitat sorgida a partir de la
crisi de la Covid-19, que ha fet
que molta gent s'hagi d'enfrontar a situacions laborals i preguntes que són noves i que no
saben com afrontar".
El treball es coordinarà amb
el Departament de Serveis Socials. La derivació es fa a escala tècnica i consensuat segons
necessitats de les persones
sol·licitants de l'assessorament.
S'ofereixen consultes o dubtes sobre els ERTOS, ERES o
acomiadaments, orientacions
legals, etcètera. Les peticions
d'informació no es podran fer
presencialment fins que el servei de Promoció Econòmica
Palau Avança estigui obert. Per
tant, les sol·licituds s'han d'enviar preferentment per correu
electrònic: ocupacioempresa@
palauplegamans.cat o bé per
telèfon 93 864 53 16. Qualsevol consulta s'atendrà per ordre
d'arribada. Les respostes pertinents s'enviaran als interessats
cada dimarts. Caldrà que la persona faciliti el màxim de dades
per a poder entendre i detallar
bé la demanda d'informació, la
qual es farà arribar a una gestoria perquè donin la seva opinió de com caldria gestionar la
problemàtica. Qualsevol gestió
que s'hagi de fer posteriorment,
resultat de l'assessorament
previ, l'haurà de fer la persona
que hagi fet la consulta.

PUBLICITAT

juliol 2020

17

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans
T: 93 864 82 54

CONSULTI LES
NOSTRES OFERTES

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

Més de 40 anys

al vostre servei

• Pressupost sense compromís
• Instal·ladors autoritzats aire
condicionat domèstic
• Diverses marques i models
• Ens adaptem a qualsevol tipus d’instal·lació
• Càlcul per poder demanar la potència adequada en cada cas
• Càrregues de gas, desinfecció, neteja de ﬁltres i posada a punt
RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

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

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)

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

Pintura de fachadas

Interiores de viviendas y locales
Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654

- Palau-solità i Plegamans
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#FEMPALAU

La nova biblioteca municipial més a prop
El Ple Municipal de juny va aprovar amb un ampli consens, cap vot en contra i
només dues abstencions, el projecte executiu de la biblioteca i arxiu municipal.

Pacte per la reconstrucció social i econòmica post covid-19
Els darrers mesos han deixat palès que cal treballar de forma transversal per donar resposta
a la crisi social i econòmica que està provocant la Covid-19. Des del govern, i en consonància
amb els diferents grups municipals, s’ha acordat la creació d’un pacte polític on han de
participar no només actors polítics
sinó també socials i econòmics del
municipi. L’objectiu d’aquest pacte,
doncs, ha de ser definir l’estratègia
a seguir en l’etapa post covid-19 per
fer front amb èxit a la reactivació
econòmica, la lluita contra l’atur i la
millora en la qualitat de vida de tots
els palauencs i palauenques.

ERCPsiP

ERCpalau
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El grup municipal
Oriol Lozano

Eva Soler

@uri_roca

@evacric

Jordi Plaza

Patricia Freire

@Jordipn

@PatryF74

Ignasi Fargas

Sergi Plaza

@SerIgnasi

@SergiP_palau

Recaptats 1,6 milions d’euros per
pagar la fiança de Josep Maria
Jové i Lluis Salvadó
L’any 2018 l’anterior equip de govern va anunciar el projecte guanyador per a la nova
biblioteca municipal i, des d’aleshores, s’han continuat tots els preparatius per fer realitat
el projecte. El nou equip de govern sorgit de les eleccions del 2019 teníem clar que aquest
era un projecte de poble, un projecte que no entenia de colors polítics i que, per tant, havia
de seguir el seu recorregut, malgrat que potser hi havia algunes qüestions en què diferíem.
Cal recordar també que la construcció d’una nova biblioteca municipal adherida a la Xarxa
de la Diputació era una de les prioritats d’ERC des de feia molts anys, i és quelcom que la
ciutadania organitzada ha demanat reiterades vegades. A finals de l’any 2019 ens arriba la
notícia, dolenta sense dubte, que per part dels arquitectes el cost total de la construcció
havia ascendit als 5M€, quan el projecte inicial estava pressupostat en 3M€. Aquest fet
ens fa aturar el projecte temporalment per estudiar quina és la millor forma de continuar,
perquè el que teníem clar és que calia tirar-ho endavant sí o sí. I així ho fem, anunciem que
els 2M€ que ens falten per arribar al cost total els buscarem a través de subvencions i que la
Diputació s’ha mostrat disposada a finançar el que faci falta. Finalment arribem al moment
que ens fa més il·lusió, el passat 25 de juny el ple aprova per 15 vots a favor el projecte
executiu de la biblioteca i l’arxiu municipal, fet que representa un pas fonamental de cara
a la construcció de l’equipament. Un projecte de poble que va molt més enllà de cap força
política i que entre tots i totes hem fet possible. Felicitem-nos!

INFORMACIÓ GENERAL

El TSJC va processar al febrer els diputats d’ERC
i ex-secretaris de la Generalitat pel referèndum
de l’1-O i els va imposar una fiança de 4,5 milions
d’euros, una de 2,8 milions per a Jové i una
altra d’1,6 milions compartida a ambdós. Sota
l’amenaça de l’embargament de béns a ells i les
seves parelles, el termini per dipositar la fiança
finalitzava el 25 de juny. Una onada de solidaritat
ha fet possible recaptar els 1,6 milions d’euros que
faltaven en un temps rècord, gràcies a l’esforç de
moltes persones que hi han posat el seu granet de
sorra. Des d’aquí un fort agraïment a totes elles!

A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS,
AMB ORGULL!
28 de juny - Dia de l’alliberament LGTBIQ+

MOBILITAT

Inaugurada la variant de la rotonda nord de la C-59
El dijous 11 de juny es va obrir
al trànsit el ramal exterior de
la rotonda nord de la C-59.
Aquesta variant permet que els
vehicles que van en direcció a
Caldes de Montbui no hagin
d'entrar a la rotonda, evitant
així les retencions degudes a
aquesta maniobra. La inauguració oficial es va fer dijous 25 de
juny amb l'assistència de representants de la Generalitat i dels
alcaldes de Caldes de Montbui,
Isidre Pineda, i de Palau-solità i
Plegamans, Oriol Lozano.
L'obra arriba amb sis mesos de retard, en part degut a
l'aturada pel confinament però
també al retard que va patir la
licitació del tram. El maig del
2019 es va anunciar que es començaria a treballar al setembre, per poder tenir acabada
la variant abans d'acabar l'any.
La realitat però, és que el movi-

ment de terres va començar a
primers de desembre, i que els
tres mesos que havia de durar
la construcció es van allargar
fins a mitjans de juny del 2020.
Aquesta via ha suposat una inversió de 621.000 €.
Hi ha també dibuixada una
segona fase d'aquest desdoblament que preveu un altre
carril segregat per facilitar la
sortida de Palau en direcció
Barcelona. Abans d'abordar
aquesta fase, però, els responsables de la Generalitat volen
analitzar l'impacte de l'actual
modificació per avaluar la urgència d'aquesta nova obra.
Per la rotonda hi passaven
diàriament 25.000 vehicles.
Abans de la variant, els embussos eren gairebé diaris, al
matí en direcció a Barcelona, i
a partir de les 6 de la tarda, en
direcció a Caldes.

CAN PARERA

Ubicació de la passarel·la

LA PASSAREL·LA DE CAN PARERA, PEL 2022

La inauguració oficial del carril segregat de la rotonda va servir per a conèixer novetats importants sobre les diverses actuacions que Ajuntament i Generalitat estan negociant sobre
el territori palauenc. La primera novetat confirmada és que ja
està en fase de licitació la construcció de la passarel·la per a
vianants i ciclistes que unirà el barri de Can Parera amb l'altra
banda de la riera de Caldes. Si es compleixen tots els terminis,
aquesta obra, d'1,2 milions de cost, s'entregarà a primers del
2022. Aquesta actuació forma part de la negociació que ambdues parts estan duent a terme per a la cessió al municipi de
l'Avinguda Catalunya, el tram de l'antiga C-59. Segons van comentar l'alcalde, l'acord està molt avançat i podria arribar aviat.

COMERÇ I INDÚSTRIA

L'Ajuntament rep 31 sol·licituds
pels microcrèdits sense interessos

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

L'Ajuntament de PsiP ha rebut
un total de 31 peticions de microcrèdits de comerços, autònoms i petites empreses del poble. Aquesta iniciativa, llançada
des de la regidoria d'Empresa i
Ocupació, té un fons previst de
100.000 euros per a concedir
crèdits de fins a 5.000 euros
sense interessos. Segons la re-

gidora de l'àrea, Laura Navarro,
de JxPsiP, "el fons serà suficient
per cobrir totes les peticions,
ja que un cop revisades totes i descartades aquelles que
no compleixen els requisits, la
quantitat total no suma més de
100.000 euros".
Segons fons de l'Ajuntament,
s'han presentat 24 persones

autònomes, 6 empreses i una
cooperativa. Els motius més
comuns al·legats per la sol·licitud són el pagament de lloguers, proveïdors i per fer front
a la quota d'autònoms. Una
comissió municipal ha revisat
la documentació de les sol·licituds i ha analitzat cas per cas
cada demanda, comprovant
que cap de les peticions tenia,
per exemple, deutes amb l'administració central ni amb la
Generalitat.

"Això ha fet que el procés administratiu s'hagi allargat molt,
massa pel meu gust", explica
Navarro, que es mostra molt
satisfeta per la feina feta per
Montse Montpeyó i Roser Alegre des de Palau Avança. En
els dies vinents es tancarà la
llista de persones beneficiades i
quantitats concedides i es procedirà al tràmit final per fer-ne
entrega. Els beneficiats disposaran de 3 anys per tornar la
quantitat del préstec.
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La pluja va estar a punt de frustrar el primer acte cultural presencial organitzat a Palau-solità i Plegamans després del confinament. Finalment el xàfec no va arribar al Parc de l'Hostal del Fum i es va poder celebrar amb normalitat una nova edició del Liceu a la fresca. Es
va projectar la Carmen, de Bizet, en versió de Calixto Bieito. La trobada, això sí, es va fer amb totes les mesures de seguretat corresponents a la nova normalitat: aforament limitat a 160 places, identificació de les persones, mascaretes i distàncies de seguretat.
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

268 idees per a 240.000 euros
La primera fase dels Pressupostos Participatius ha recollit 268 idees per a invertir els
240.000 euros que aquest any
té de pressupost aquesta iniciativa municipal. L'Ajuntament
ha propostes de 102 ciutadans,
244 per via telemàtica i 24 de
forma presencial. De les 244 telemàtiques, 125 són de l'àmbit
social i 119 de sostenibilitat. El
període de proposta es va obrir
el 2 de juny i es va tancar el 22
d'aquest mes.
Ara comença la segona fase
del procés. En aquest punt,
una comissió de seguiment
analitzarà totes les idees per
tal que compleixin els requeriments preestablerts: que siguin
idees lligades a un dels dos
àmbits d'actuació (sostenibilitat
i àmbit social); que siguin pro-

postes viables tècnica, jurídica
i legalment; que no tinguin relació amb actuacions que ja
s'estiguin duent a terme; i que
no contravinguin actuacions o
plans de l'Ajuntament ja exis-

TRANSPORT

SEGURETAT

Les línies de bus
a Barcelona i
Sabadell tornen a
operar els festius

L'Ajuntament
convoca noves
places de Policia
Local

Amb l'aixecament de l'estat
d'Alerta i la represa de l'activitat, el transport públic ha anat
també recuperant el ritme i les
freqüències que tenia abans de
la pandèmia. Així, el diumenge
21 de juny,, Sagalés va tornar
a circular en dies festius en les
seves línies cap a Barcelona. El
diumenge següent, 28 de juny,
ho va fer també amb el servei
que enllaça PsiP amb Sabadell.
Durant les primeres setmanes
el volum de serveis s'adequarà
a la demanda, de manera que
encara no es recuperen el cent
per cent dels horaris. Cal consultar la web de Sagalés (sagales.com) per assabentar-se dels
serveis disponibles. Sagalés
disposa també d'una aplicació
per mòbils on es pot fer la consulta instantània de totes les seves línies i horaris.

L’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans va obrir el 4 de juny
el procés selectiu per a cobrir
tres places de Policia Local. El
termini es va mantenir fins el 23
de juny. D’aquestes tres places,
dues són mitjançant oposició
lliure (una d'elles reservada per
a dones). La tercera plaça es fa
mitjançant concurs de mobilitat,
destinada a agents que ara són
en altres destinacions.
La reserva d'una plaça per
a dones ve donada arran de la
modificació de la llei 16/91 de
les policies locals que així ho
determina.
A més d'aquestes tres convocades per concurs, l'Ajuntament va anunciar una plaça
més en comissió de serveis. Un
cop cobertes aquestes convocatòries la Policia Local passarà
dels 19 efectius actuals a 24.

tents. El grup de seguiment
està integrat pel regidor de Participació Ciutadana, Ignasi Fargas, per una persona representant de cada grup municipal,
representants de les entitats de

la vila i els tècnics municipals
de les àrees relacionades amb
les temàtiques que són objecte
d'actuació.
Les propostes que superin
aquest filtre seran considerades
prefinalistes i seran debatudes
en un fòrum amb participació
ciutadana. D'aquest debat en
sortiran 10 propostes finalistes
en cadascun dels dos àmbits
d'actuació.
La votació final es podrà fer
telemàtica i presencialment,
en dies i llocs que seran prèviament informats per l'Ajuntament. Un cop fetes les votacions, en el termini màxim
d’una setmana des del moment
en què finalitzin, es procedirà al
recompte final dels resultats i a
la proclamació de les propostes
guanyadores.

VISITES
CONCERTADES
AVInGudA CATALunYA 217
Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 302 53 94
665 93 45 50

juliol 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

23

MedIACIÓ

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

Jaume Oliveras Malla
Dret civil
Separacions, Divorcis,
Parelles de fet,
Incapacitacions, Herències,
Adopcions, Tutela,
Reclamacions dineràries,
Arrendaments urbans,
Desnonaments,
Contractes…

advocat

Dret penal
Judicis per delictes lleus,
Querelles criminals,
Denúncies, Reclamacions
d’accidents de trànsit,
Alcoholèmies, Defensa i/o
acusació lletrada,
Assistència lletrada
al detingut...

Protecció Civil torna a donar suport
Un cop renovat el conveni amb l'Ajuntament, el grup de Protecció
Civil de Palau-solità i Plegamans torna a estar a disposició de la
vila, sempre en coordinació i sota les directrius de la Policia Local
del poble. Aquest mes, amb la represa de la nova normalitat, se'ls
ha pogut veure a la nit del Liceu a la Fresca i la nit de Sant Joan.
Durant la revetlla van haver d'intervenir ajudant a sufocar petits
incendis, com el de la fotografia, recol·locant mobiliari urbà malmès o, fins i tot, evitant una baralla. En cap cas hi va haver danys
personals.

C/Barcelona, 43 - Palau-solità i Plegamans
Dilluns a dijous, de 17 a 20 h. També hores concertades o via telemàtica
93 864 40 77 - info@jaumeoliveras.cat
www.jaumeoliveras.cat
@jaumeoliveras_advocat
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COVID-19 EN FASE DE REPRESA

Pas a la normalitat amb mascareta
El divendres 19 de juny Palau-solità i Plegamans, com la
resta dels territoris catalans,
va entrar en una nova fase del
desconfinament, la coneguda
com a etapa de represa. A partir d'aquell dia els nens i nenes
del poble van tornar a gronxarse i a gaudir dels parcs infantils.
Això sí, respectant les següents
mesures de seguretat: mantenir
la distància de seguretat d'1,5
metres o, si no es respecten,
utilitzar mascareta els majors
de 6 anys; rentar-se les mans
abans i després de pujar a les
instal·lacions i netejar les joguines que es portin de casa.
Aquesta és la nova normalitat
pel que fa a l'oci dels més menuts.
La resta de l'activitat va fer
també un pas endavant. D'entrada es van aixecar totes les
restriccions de mobilitat en te-

rritori català. També van quedar
anul·lades, a partir del 25 de
juny, les franges horàries que
delimitaven l'activitat física per
edats.

També es van autoritzar les
reunions familiars i activitats
socials, incloent-hi la pràctica
esportiva no professional, de
manera preferent entre perso-

nes que mantenen una relació
i un contacte propers de forma
habitual. Pel que fa a comerç
i restauració, es va autoritzar
l'ocupació en bars i restaurants
d'un 50 per cent en interior i un
75 per cent en espais exteriors.
És obligatori l'ús de mascaretes
en espais tancats i sempre que
no es pugui mantenir la distància de seguretat. Igualment es
recomana la desinfecció recurrents d'espais comuns, com
ara canviadors, barres de bar, o
accessos per garantir el màxim
d'higiene.
Al tancament d'aquesta edició, el total de casos de Covid-19 a Psip era de 136 positius confirmats i 623 casos
sospitosos. El darrer cas registrat va ser el 13 de juny. La taxa
d'infecció al nostre poble és de
9,50 casos per cada 10.000
habitants.

COMERÇ

Som especialistes en
Bodes i Comunions

AAVV CAN CORTÉS

Reivindicació
L'Associació de Veïns de Can
Cortés segueix amb la seva
reivindicació de què el carrer
Folch i Torres torni a ser de direcció única. Un cop passat el
confinament, han tornat a emplaçar la pancarta, aquest cop
a la plaça del Molí. En el seu dia
la col·locació d'aquest cartell a
la plaça de la Vila va provocar
un enfrontament entre els veïns
i el govern municipal.

El cap de setmana,
esmorzars de forquilla
ELS
GAUDEIX D
A L’AIRE
IS
A
P
NOSTRES ES
US
EBRA ELS TE
LLIURE, CEL
B
M
A
LS
IA
PEC
DIES MÉS ES IA
IL
LA FAM

Ens trobem a
Ctra. de Sabadell a Granollers, km 6,7
Palau-solità i Plegamans

93 864 40 95

FEU LA VOSTRA RESERVA ARA: 938 644 937

consulteu la nostra carta a
www.restaurantcanburgues.com

Som a C-59, km 5,4 - Palau-solità i Plegamans

Milord

Torna el mercat
Unes 50 parades de roba i complements van tornar a ocupar el
dissabte, 12 de juny, la plaça
del Molí. Després de tres mesos
sense poder sortir a vendre.
Les parades de producte fresc
es van mantenir a la pista coberta per poder garantir la distància entre parades. Aquesta
separació va fer que l'afluència
de públic retorn no fos la d'un
dissabte com els d'abans.

Ja som oberts en el nostre horari habitual

BAR-RESTAURANTE .

ES TIEMPO DE

EL

PUBLICACIÓ

Índex històric

El número 40 Quatrepins és un
índex històric de tot el publicat
durant els 30 anys d'existència
de la revista. Aquesta publicació, centrada en aspectes socials i culturals del nostre poble,
suma més de 3.000 pàgines
publicades, entre els 40 números i els diferents monogràfics
editats. L'índex classifica més
de 1.800 entrades, per autors,
per seccions i per números de
revista. També inclou la fotografia de tots els autors que han
col·laborat en la publicació durant aquests anys.

MONTADITOS

PRIMERO,GRATIS CON LA BEBIDA.
LOS DEMÁS, ENTRE

1,5€-2€
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Arquitecte Falguera, s/n | Reservas: 930 165 248 | Palau-solità i Plegamans

Estem a la Plaça Ernest Lluch
Tel.- 665 539 186

anys Creient en la bona cuina
de Palau-solita i Plegamans

Vine ja a provar la nostra
nova carta de gelats
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

EDUCACIÓ

Contes i vals de
compra per a animar
el comerç local
L'Associació de Comerciants
de PsiP ja ha pogut, per fi, distribuir entre tots els palauencs
el conte que va editar per Sant
Jordi i a causa del confinament no ha pogut arribar a les
botigues fins al mes de juny. A
Palau-solità i Plegamans tot és
possible és un conte il·lustrat
pel dibuixant Alberto Sastre i
amb guió de Susana López, de
l'editorial Excellence. Ainet és el
nom de la nena protagonista,
que s'encarrega de recórrer diversos comerços del poble per

tal de fer realitat una idea. Durant les darreres setmanes tots
els clients dels establiments
associats han pogut disposar
gratuïtament d'un exemplar,
com a mostra del lligam entre el
comerç local i la ciutadania.
També durant aquest mes de
juny aquesta associació ha repartit els vals de comprar entre
els guanyadors del concurs de
dibuix que va posar en marxa
durant els darrers dies del confinament. L'entitat va convocar
petits i grans a dibuixar allò que

INFORMACIÓ GENERAL

OBERTS

més els agradés del poble. Entre tots els participants es van
escollir 20 dibuixos guanyadors
que se'n van endur 100 euros
cadascú en vals de comprar
per a gastar en els comerços
de l'associació.
Aquestes són dues de les
accions que l'Associació de
Comerciants de PsiP ha posat

en marxa per tal d'ajudar el
comerç local en la represa de
l'activitat. El confinament va impedir la celebració del Comerç
Fest, la principal acció d'aquesta entitat, que ara, en coordinació amb l'Ajuntament, ha
decidit invertir aquells recursos
en la dinamització directa dels
establiments del poble.

Entre el 17 i el 23 de juny es van dur a terme les matriculacions
les escoles bressol municipals. Un cop acabat el termini, l'àrea
d'Educació de l'Ajuntament havia rebut un total de 42 sol·licituds,
una xifra lluny de les 61 places disponibles. Segons el regidor de
l'àrea, Ignasi Fargas, hi ha algunes famílies que no han fet la matrícula dins el període establert, però que així i tot tindran ocasió
d'inscriure als seus fills donat que sobren places. A PsiP hi ha dues
escoles bressol de gestió municipal, El Patufet i El Sol.

FORMACIÓ

L'Escola d'Adults obra matrícula

Els confinament
complica els
cursets i la
mostra de Nadal

FESTES POPULARS

Revetlles casolanes i de 20 en 20
cionats amb la nit de Sant Joan.
D'una banda va fixar l'hora de
tancament de bars i restaurants
a les 3 de la matinada. Més enllà d'aquesta hora no hi podia
haver cap local obert.
El segon ban va ser per restringir l'encesa de fogueres. El
document municipal establia
que no es podien encendre
focs en terrenys forestals o
camps de conreu; en terrenys

TORNEM A SER AMB VOSALTRES

61 places d'escoles bressol

PESSEBRISTES

La revetlla de Sant Joan va estar marcada per les limitacions
de seguretat imposades pel
desconfinament. L'Ajuntament
de PsiP va suspendre la celebració popular. Tampoc es va
fer la tradicional foguera. Les
revetlles van ser casolanes i limitades a grups de 20 persones, el màxim que permeten
les normes sanitàries. L'Ajuntament va emetre dos bans rela-
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que es trobin a menys de 500
metres d'una zona forestal; a
menys de 15 metres de qualsevol edificació, vehicles i de qualsevol tipus de mobiliari urbà; a
menys de 100 metres d'espais
que puguin representar un perill
especial; sota línies elèctriques,
telefòniques, etcètera; o en les
urbanitzacions que no tinguin
continuïtat immediata amb la
trama urbana.

L'Associació de Pessebristes
de Palau considera que les restriccions sanitàries poden posar
en perill la principal activitat de
l'associació, que no és altra
que l'escola de pessebrisme
i l'exposició de Nadal. Els responsables de l'entitat i tots els
seus membres es mantenen en
contacte per a coordinar treballs i agenda, però la situació
no els permet ser molt optimistes. Tal com diu un comunicat
de l'associació, "les restriccions
imposades pel bé comú, amb
tot i que sembla que ara es comença a veure llum al final de
túnel, no ens permeten poder
assegurar altra cosa, només
que el nostre compromís per
seguir treballant i poder oferir,
en les condicions que ens sigui possible". Els pessebristes
ja han suspès gairebé totes les
activitats i viatges que tenien
programats per aquest any.

ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ,
AMB O SENSE VIVENDA,

RESTAURANT A PLE RENDIMENT
Molta i excel·lent clientela, fàcil aparcament, jardí, terrasses i bones
vistes. Amb oferta de cuina de mercat amb producte de qualitat.
Avda. Folch i Torres, 8 - Palau-solità i Plegamans
INTERESSATS TRUQUEU AL

625 474 896

L’Escola d’Adults ha obert al juny la inscripció i matrícula per al
curs 2020-21. Les dates per formalitzar els tràmits són del 22 de
juny al 6 de juliol, i de l'1 al 10 de setembre. El tràmits es poden
fer de manera telemàtica des de la web de l'Ajuntament, o bé,
adreçant-se al carrer Dom Bosco, 31-33 per a entregar la seva
sol·licitud presencialment. A més de la formació, l’Escola d’Adults
organitza sortides culturals per l’alumnat durant el segon i tercer
trimestre del curs, festes tradicionals i la setmana cultural. Aquesta
té lloc l’última setmana de final de curs.

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €
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P l e g a m a n s

A
DONEM VIDe

Comerciant,
encara
no ets soci?

Associa’t, la unio fa la força!

al nostrrç!
come

pra
Aquest juliol donacio a Caritas en vals de com
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El confinament revifa la riera
El confinament ha suposat un
canvi en la vida dels humans
i també en la flora i la fauna.
Aquestes setmanes de quietud,
de gens de trànsit, de silenci han coincidit també en una
època fantàstica per a la natura com és la primavera. Totes
aquestes circumstàncies han
tingut uns resultats que per als
ulls d'un especialista en la natura no passen desapercebuts, i
que són ideal per apropar la natura a la majoria de la ciutadania de la ma d'aquests experts.
Aquest és el cas del president
de l'entitat local Associació Catalana de Recerca Ecològica i
Social, ACRES, Joan Daranas,
que fa uns dies va compartir a
les xarxes socials la gran varietat de fauna que havia localitzat
a la riera de Caldes.
Daranas va explicar que la

llista de fauna observada s'assembla a les de 2006 i 2007,
els anys amb més diversitat de
vertebrats a la riera de Caldes,
segons el seu registre. Aquesta
primera setmana de maig va localitzar tres ànecs de collverd,
tres polles d'aigua, dos bernats

pescaires, tres rossinyols bords
i dos teixidors Remiz pendulinus. Tots envoltats d'una discoteca d'ocells de fins a 25
espècies i sota l'atenta mirada
dels conills.
La que podria ser la gran notícia ornitològica és la presència

tardana d'una parella de teixidors. Joan Daranas ha explicat
que el fet que estiguessin molt
vinculats a un salze durant tota
l'estona en el mes de maig fa
pensar fins i tot en una possible
nidificació, que seria la primera
a Santa Perpètua.

per gastar al comerç associat!

Aquestes són les pròximes activitats que tenim programades per aquest 2020:
Diversos sorteigs fins desembre amb un mínim de 6.000€ en premis a gastar en el comerç associat
Bosses reutilitzables per regalar als clients
Fora estocs
Black Friday
Decoració de Nadal corporativa
Concurs d’aparadors de Nadal
Accés al directori Slowshopping.cat i el marketplace Cliccat
... i moltes més sorpreses que estem preparant!
Entra a la nostra web, hi trobaràs tota la informació de l’Associaicó www.comerciantspalau.com
Telèfon 608 99 64 45 · info@comerciantspalau.com

Creiem en el comerç de proximitat!
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INSTAL·LACIONS I

CASA en Can Falguera de 190 m. Piscina parcela de 700 m.. 285.000€

PISO EN PALAU CENTRO 75 m2. 3 h.
al lado de zona piscinas..155.000€

ÀTICO EN PALAU Duplex. 160 m2
Excelentes vistas. 260.000€

CASA adosada en Can Mallot. 5
dormitorios dobles. 259.900€

CASA Can Falguera. 220 m2. 5h 2b.
500m de parcela 310.000€

CASA PRECIOSA en Palau. 250 m2.
6 h.Buen estado. 325.000€

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

CASA EN CAN DURAN 200m2. 5 h. 2
baños. Buen estado. 395.000€

REPARACIONS DE MOTORS
I PORTES DE TOT TIPUS
650 53 93 61
- jordimares@telefonica.net
@maresinstal.lacions_oficial
Palau-solità i Plegamans
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EL RELAT GUANYADOR
Així comença el primer capítol La vida d'un record, el
conte amb el que l'Aina Civit
ha guanyat el premi territorial de Ficcions:

“

Va mirar a banda i
banda, però el que veia era
idèntic al que segons enrere els seus ulls estaven
presenciant: somriures i felicitat.

Amplia gama de productos para
el mantenimiento
de Piscinas.

Altra vegada aquell silenci
regnava a la seva oïda...

La palauenca Aina Civit guanya un
dels premis del concurs Ficcions
Aina Civit Soler, alumna de tercer d'ESO de l'escola Marinada
de Palau-solità i Plegamans, ha
estat la guanyadora del Premi
Territorial Vallès Occidental del
concurs literari Ficcions. Aquest
certamen està organitzat per
l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC).
Enguany s'ha celebrat la 12a
edició. L'Aina ha guanyat el
premi d'entre tots els alumnes
del Vallès Occidental amb el
conte La vida d'un record.
Ficcions és un concurs de
relats curts dirigits a joves estudiants d'entre 14 i 18 anys.
Els organitzadors proposen
cinc principis de novel·les d'altres autors i els alumnes han de
crear una nova història a partir
del que els inspiri aquest text
inicial. "El que més em va cridar
l'atenció va ser un del llibre Kafka i la nina que se'n va anar de
viatge. Em vaig documentar sobre Franz Kafka i sobre el parc
del qual parlava la novel·la. I em
va venir la idea d'ambientar-ho
en un camp de concentració,
perquè Kafka era jueu," explica
la jove autora.
El text de l'Aina és una història que barreja amor, tendresa, patiment i esperança, protagonitzada per un jove Franz
Kafka. "La idea de convertir-ho

en una història d'amor se'm va
acudir perquè és una manera
d'enganxar a la gent, però a mi
m'agrada que els meus escrits
parlin de temes reals i propers".
La vocació literària d'aquesta
jove palauenca està més que
confirmada. L'Aina porta tres
anys seguits guanyant els premis Sant Jordi que organitza
l'Ajuntament de PsiP, però el
premi que més il·lusió li ha fet
fins ara és el que va guanyar
"quan vaig participar en els premis Pilarin Bayés, quan anava a
sisè, i que el va il·lustrar la ma-

Més de 1.500 obres
participants
La 12a edició del premi Ficcions es va tancar el passat
31 de març amb una participació de 3.660 alumnes de
277 centres educatius provinents de Catalunya, País
Valencià, les Illes Balears,
l'Aragó, Andorra, Catalunya
Nord i altres territoris.
El jurat, format per persones vinculades al món literari
i de l’educació, va haver de
seleccionar els guanyadors
entre més de 1.500 històries
presentades.

teixa Pilarin Bayés".
L'Aina és una gran lectora,
a més d'escriptora, "m'agrada
molt llegir, sobretot històries
dramàtiques amb base real, tot
i que ara estic escrivint molta
poesia". "Escric des de segon
de primària, des que vaig guanyar un concurs de Sant Jordi
de l'escola, i intento fer-ho dos
o tres dies per setmana, però
m'agraden també molt els números, eh", adverteix.
Ara no té cap projecte en
marxa, tot i que té algunes
idees per a fer alguna novel·la,
però el que si li agradaria fer és
una recopilació de totes les històries que ja ha escrit, "que són
moltes", diu.
Susanna Lloret és la mestra
de l'escola Marinada que va
animar a l'Aina a participar en el
Ficcions d'aquest any. L'escola
ja és el tercer any que participa
en aquests premis. Susanna,
que és també la coordinadora
del Club de Lectura del Taller de
les Arts, creu que aquest tipus
de certàmens són molt importants per incentivar "la curiositat
i la creativitat dels adolescents
en una edat en la qual tendeixen a allunyar-se de la lectura". "Són concursos molt amables, estan molt ben pensats",
sentència Susanna.

www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

¡Cadenas de
Motosierra a medida y
Reparación de máquinas!

Els crits, el plor, una nena
ajaguda a la sorra, un tret,
un so curt però fort, una
pausa al temps, un vell record.

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

Franz va tornar a obrir els
ulls. Què era allò que havia
vist? Qui era aquella nena?

Martes a viernes: de 9 h. a 13.30 h. i de 16 h. a 20 h.
Sábado: de 9 h. a 14 h. i de 16.30 h. a 19 h.
Domingo: de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

Altre cop el silenci i el plor.
Un record. Un vell record
guardat al fons del cap del
Sr. Kafka que tenia ganes
de sortir a l’exterior. Això no
era una bona senyal... Alguna cosa passava a dins o a
fora el seu cos. Per una mil·lèsima de segon va tenir la
sensació que tornava a respirar aire amb olor de pólvora, amb olor de guerra.
Feia ja uns seixanta anys
d’aquell record i també en
feia uns quants que havia
decidit oblidar-se’n i seguir vivint sense pensar
en ell. Volia tornar a viure,
començar de nou. S’havia
jurat no mirar enrere, tot i
seguir amb la religió, l’única
cosa viva que li quedava.
Franz havia tingut una vida
dura, plena de patiment, on
havia viscut amb pèssimes
condicions i amb el risc de
mort sobre l’esquena.

”

Podeu llegir el text complert a la web
https://www.ficcions.cat/ficcions/historia_detall.php?id=105991

FÀCIL APARCAMIENTO

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

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

>>

CERTAMEN LITERARI

Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698

Antenes terrestres i parabòliques / Porters automàtics
Comandaments TV / Informàtica / TV - Vídeo- Hiﬁ - Dvd /
Sistemes de televigilància
Comunitats, particulars, empreses...

SERVEI OFICIAL

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

PsiP manté
el seu atractiu
immobiliari
Després de tres mesos sense poder sortir de
casa, el mercat immobiliari ha vist com s'han
tornat a obrir les portes. La reacció de la gent
era una incògnita. La majoria dels comercials
del sector tenien previsions més aviat pessimistes. S'esperava una reacció de contenció i
pep puig

Els mesos de confinament no
han passat factura a l'atractiu
de Palau-solità i Plegamans
com a poble residencial. Més
aviat al contrari. La represa de
l'activitat comercial pel que fa al
sector immobiliari ha estat sorprenentment positiva, i per alguns fins i tot molt positiva. Són
vàries les immobiliàries amb les
quals ha parlat L'Informatiu que
estan vivint una represa molt
per sobre de les millors expectatives. I totes elles celebren, amb alleujament,
que l'activitat no se
n'ha ressentit malgrat
els mals auguris.
"El problema de Palau
és que és massa atractiu
per a la gent de fora, és un
poble molt llaminer per la seva
tranquil·litat, per l'entorn, no
té aglomeracions ni massificacions". Ho diu Francesc Sapes, de Finques Palau, quan
comenta l'èxit de les escasses
promocions d'habitatge nou
que hi ha al poble. Això també
serveix per explicar l'escassa
oferta, de venda i, sobretot, de
lloguer.

prudència. Però sembla que no ha estat així,
almenys pel que fa a Palau-solità i Plegamans.
La vila conserva intacte el seu atractiu i les
immobiliàries del poble han recuperat ràpidament els nivells d'activitat que tenien abans de
la pandèmia.

Ildefons Rosa, d'Immobiliària
Farnés, corrobora aquesta veritat amb la frenètica activitat que
ha dut aquests dies de juny. "Hi
ha hagut una allau de trucades
de gent que busca lloguers de
cases de 1.000 a 1.500 euros.
Són el que estan pagant ara
per un pis a Barcelona, i amb el
confinament s'adonen que pagant el mateix poden tenir una
casa amb pati o terrassa a 30
minuts de Barcelona". Ildefons
creu que el confinament ha re-

valorat
els balcons les
terrasses i els espais oberts i que la
gent, pagant el mateix, està disposada
a invertir més temps
en el desplaçament fins a
la feina.
També pot ser, que tal com
explica Juani Baeza, d'Immo-

sort Palau, l'opció del teletreball
hagi ajudat moltes parelles a fer
el pas cap a fora de la ciutat.
"A mi m'ha trucat molta gent
que busca casa fora perquè
ara diuen que amb el teletreball només han d'anar a l'oficina
un o dos dies a la setmana, i
això els compensa", explica.
Juani assegura que aquest juny
ha rebut tanta demanda com
en els millors dies del boom
immobiliari. En el seu cas el
producte més cobejat són les
cases a quatre vents, en urbanitzacions, d'entre 250.000 i
350.000 euros.Fins i tot en un
parell de casos, Baeza ha detectat comercials d'altres immobiliàries de Barcelona que
es fan passar per potencials
clients per veure cases del
poble, i qui sap si intentar
captar-les per la seva
cartera.
Bea Miranda,
del grup ReMax
Immobiliaria,
és
més continguda en
els seus comentaris. "Sí
que hi ha potser més trucades
del que és habitual, però moltes són gent que tanteja, que
vol veure si pot arribar a fer el
canvi, però que quan rasques

una mica t'adones que són
operacions que no sortiran, almenys pel que fa al nostre sector de producte, que són cases
de 350-400.000 euros", diu
aquesta comercial del sector. El
que sí que confirma Miranda és
que l'activitat d'aquest mes de
juny és equiparable a la del juny
de l'any passat.
Rosa Pérez, de Torra Argemí,
"pensava que la feina es pararia
però per sort no ha estat així i
de moment demanda n'hi ha".
"Sí que potser ha pujat una
mica la petició de cases, però
la feina en conjunt és més o
menys la mateixa que abans del
confinament", diu Pérez. Fins i

tot les vendes que van quedar
aturades es van poder salvar:
"nosaltres teníem tres signatures pendents a l'inici del confinament i al final les hem pogut
tancar les tres". Menys sort va
tenir Carles Aleu, de Fincas Ray,
que va perdre un parell de vendes gairebé tancades a causa
de la crisi del coronavirus. "Un
d'ells era un músic, que com et
pots imaginar s'ho va repensar
en veure el que li queia a sobre". Tot i això, Aleu es mostra
molt satisfet del moviment del
mercat post confinament.
A Finques Palau també tenien
por de com reaccionaria el mercat després del confinament.

"Teníem el pensament que la
gent a partir d'ara seria reticent
a fer canvis, tant de venda com
de lloguer, o que s'esperarien
a veure com evolucionava la
cosa, però la veritat és que no
està sent així", explica Francesc
Sapes. "Nosaltres fins i tot hem
pogut mantenir i tancar la majoria d'operacions que teníem
en el moment del confinament",
confesa Sapes.
Pel que fa als preus, la resposta és unànime en totes les
consultes fetes per L'Informatiu. Totes les fonts coincideixen
a dir que de moment es mantenen estables i no sembla que
s'hagin de moure en els mesos

vinents, ni a l'alça ni a la baixa.
"El que ens diuen els taxadors
és que cal ser prudents, perquè
no se sap ben bé el que acabarà passant", diu Rosa Pérez,
de Torra Argemí.
Sobre el preu dels lloguers
Miranda apunta una casuística que podria fer-los anar a
la baixa, però que és molt improbable que afecti Palau. Es
tracta del fet que molt lloguer
de temporada, vista la situació
del turisme, es passi a lloguer
de llarga durada, cosa que augmentaria l'oferta i abaixaria els
preus. Ildefons Ros, de Farnés,
ho veu poc probable al nostre
poble, i apunta en una altra

direcció: "gent que se'n va a
l'estiu a una segona residència
es pot plantejar llogar la seva
casa amb piscina per setmanes
i treure's un extra".
El que també cal tenir en
compte és com evoluciona el
mercat immobiliari a la capital i
a les grans ciutats. Juani Baeza
apunta que si l'oferta de pisos
a Barcelona comença a créixer,
això farà baixar els preus, i per
tant rebaixarà les expectatives
de la gent. Sigui com sigui, el
que sembla evident és que viure a Palau-solità i Plegamans és
vist com una bona inversió tant
pels que ja hi són com pels que
busquen un canvi.
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EXCURSIONISME

El CEPSiP planta la bandera
al cim del Balandrau
El dissabte 20 de juny, alguns
membres del Club Excursionista de Palau-solità i Plegamans
(CEPSiP) van plantar la seva
bandera al cim del Balandrau.
Aquest pic, de 2.585 metres
d'altitud, separa les valls de Ribes de Freser i de Camprodon.
Els participants en l'excursió
van cobrir un desnivell de 1.500
metres, recorrent uns 18 quilòmetres de distància en unes 9
hores aproximadament.
El recorregut va partir des de
les Gorges del Freser i el Serrat

del Talaiador tot i que hi havia
l'opció, per aquells que no estaven tan en forma, de pujar des
de Tregurà. Aquesta segona
opció, amb un desnivell de 600
metres, era menys exigent que
el recorregut principal. L'expedició palauenca va sortir de
Can Cortés a les 6:30 del matí.
El CEPSiP organitza regularment sortides a les que s'hi pot
apuntar tothom, i en cas de no
disposar de llicència federativa
el club en tramita una de temporal per només 5 euros.

INSTAL·LACIONS

AJUDES

Divendres 26 de juny, una part
de les instal·lacions esportives
municipals de Can Falguera es
van tornar a obrir al públic després del tancament obligat per
la pandèmia de la Covid 19.
L'horari d'obertura s'ha ampliat
respecte a l'hivern. Les pistes
estan obertes des de les 9 del
matí fins a les 9 del vespre.
El complex esportiu té disponibles els següents espais: pista
poliesportiva, pistes de petanca, tenis taula i pista de tenis.
L'obertura al públic d'aquest
equipament va néixer al mes
de febrer d'aquest any amb la
voluntat que tota la ciutadania
pogués fer-les servir per a fer
esport.
Arran de la propagació de la
Covid 19 aquest i altres equipaments van haver de tancar.
Ara cal seguir les normes de
prevenció per a evitar el contagi de la Covid 19, evitant les
aglomeracions i no superant les
limitacions en l'aforament. És
obligatori l'ús de mascaretes,
si no es pot mantenir el distanciament social. No està permès
realitzar-hi festes ni competicions esportives (excepte les
autoritzades per l'Ajuntament).

Arran de la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament ha decidit
destinar 15.000 euros a proporcionar ajuts econòmics que
permetin la pràctica de l'esport
entre aquells nens i nenes de
Palau-solità i Plegamans amb
menys recursos.
El departament de Serveis
Socials de l'Ajuntament serà
l'encarregat de gestionar la
concessió de les ajudes entre
les famílies que ho sol·licitin.
Aquest projecte està orientat
a famílies amb infants i adolescents que pateixen una situació
socioeconòmica i familiar vulnerable. L’objectiu és oferir suport
econòmic, de manera que l’accés a l’activitat esportiva quedi
garantida, promoure la igualtat
d’oportunitats i prevenir situacions de risc d’exclusió, potenciat per la pandèmia.
Els fons destinats a aquests
ajuts provenen de les partides
inicialment dedicades a la recuperació de la festa del Guirigall
que s'havia d'haver celebrat
aquest mes. L'alcalde i també
regidor d'Esports, Oriol Lozano,
va anunciar aquesta decisió en
la roda de premsa que va celebrar el 12 de juny.

Atletes desconfinats
Amb l'arribada de la Fase 2 i 3
de la desescalada, els atletes
del Club Atlètic Palau han tornat
a una certa normalitat en quant
a sortides i entrenaments.
Aquest darrers dies destaquen
un parell de recorreguts sortint
des de la població de Sentmenat. El primer va tenir com a
destí el Pic del Vent pel Bosc
de Can Munnet. Es tracta d'un
recorregut de 18 quilómetres
amb 630 metres de desnivell
positiu.
El segon traçat, en aquest
cas sortint des del Castell de
Sentmenat, va ser un recorregut de 14 quilómetres passant
per algunes fonts de la zona de
Guanta. Aquestes sortides han
estat capitanejades pels especialistes en trail running, coneixedors de camins i corriols
de la zona com són l'Oscar Plata i en Sergio Oria.

Reobertes les
15.000 euros per
pistes esportives garantir cap nen
de Can Falguera sense esport
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PROVA ATLÈTICA

Se suspen la
Milla Urbana de
Sant Pere

La Milla Urbana de Sant Pere,
que se celebra cada any a La
Sagrera a finals de juny, s'ha
suspès davant l'evident risc sanitari que suposa una convocatòria d'aquest tipus. El comitè
organitzador, format per l'Ajuntament, l'Associació Revetlla de
Sant Pere, i els clubs atlètics
Palau i Calderí van comunicar
la decisió el 24 de juny a través
de les xarxes socials. Aquesta
havia de ser la novena edició de
la Milla palauenca. Els organitzadors pensen ja en l'edició del
2021.
L'Associació Revetlla de Sant
Pere va fer el mateix amb les
tradicionals festes i trobades
que es realitzen a finals de juny.
La Junta de l'Associació va valorar l'ajornament dels actes,
però finalment va decidir la suspensió total davant la incertesa.

FLYING SQUIRRELS

El disc torna a volar
CLÀUDIA BERNABÉ.- Per
culpa del confinament, els Flying Squirrels van haver de parar la seva trajectòria esportiva i
adaptar-se a la nova normalitat.
Durant les primeres setmanes
de confinament van estar entrenant el físic a casa, mitjançant
videotrucada per ajuntar-se tot
l'equip i ajudar-se entre tots.

Quan ja vam entrar en fases de
desescalada, van començar
a ajuntar-se els diumenges al
parc de l'Hostal del Fum per
jugar partits i fer altres tipus
d'activitats per fer cohesió. Els
pròxims torneigs que tenen ja
són a partir de setembre, esperem que tinguin sort i hi puguin
assistir.

DEL CAMP
A LA TAULA

VeNDA D’HoRtAlIsses
Palau-solità
i Plegamans

PReUs Molt eCoNÒMICs - 93 864 90 47

M ASIA
C AN R IERA
B OTIGA
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Ja tenim les inscripcions per la temporada 2020/2021, si ets nascut entre el 2004 i el 2015 i vols gaudir del futbol a l’aire lliure no t’ho pensis i vine a jugar amb nosaltres. Tots els components del cos tècnic del club estan
amb més ganes que mai de poder iniciar la nova temporada, on tindrem diversos equips en totes les categories,
des de veterans ﬁns als debutants. Tots amb opcions d’optar a les posicions més altes de la taula classiﬁcatòria, i
tots amb el primer objectiu que és aprendre i gaudir del futbol. Al mateix temps la categoria de debutants disputarà una lliga interna entre setmana en les nostres instal·lacions per tal que l’acompanyament en aquesta fase
inicial sigui el més progressiu possible tant per jugadors i pares, podent així gaudir dels caps de setmana sense
compromisos futbolístics.
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Persones de risc
demaneu que us
facin la compra.

Utilitzeu mascareta

Impost Bens
Immobles Urbans
No Domiciliats

del 4/05/2020 al
1/09/2020 (Noves dates)

1a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats

4/05/2020
AJORNAT al 1/07/2020

2a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats

1/07/2020
AJORNAT al 1/09/2020

3a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats

Feu cues a l’exterior
de l’establiment.

Feu servir guants
d’un sol ús per
agafar els aliments

1/10/2020
AJORNAT al 2/11/2020

4a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats
Impost Vehicles
tracció mecànica

1/12/2020

del 2/03/2020 al 4/05/2020
AJORNAT al 2/06/2020
del 4/09/2020 al
05/11/2020 (Noves dates)

Taxa Residus
No Domiciliats

Per pagar, feu-ho
amb targeta.

1a Fracció
Taxa Residus
Domiciliats

Toqueu el mínim
els aliments. No els
torneu a deixar
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Respecteu distància
de seguretat
(1,5-2 metres).

AI
G

Calendari Fiscal 2020

Consells per anar a comprar:
UNA persona per
anar a comprar.

1/07/2020
AJORNAT al 1/10/2020

2a Fracció
Taxa Residus
Domiciliats

2/11/2020
AJORNAT al 1/12/2020

El cobrament de les següents taxes s’ha PRORROGAT FINS EL 20 DE MAIG

Quan torneu a casa:

Renteu-vos les mans
amb aigua i sabó.

· Taxa del mercat setmanal del 4t trimestre de 2019

· Activitats Esportives de Febrer i mig Març

· Escola Bressol de Desembre i Gener

· Taxa de teleassistència del 4t trimestre de 2019

· Escola de Música de Desembre, Gener i Febrer

Netegeu els envasos
amb desinfectant i
elimineu embalatges.

Per netejar fruites i
verdures afegiu unes
gotes de lleixiu a
l’aigua.
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modificacions del

AB
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L

No abaixem la guàrdia

PUBLICITAT

FE
BR
ER
M
AR
Ç

PUBLICITAT
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Les taxes que fan referència a serveis NO PRESTATS
DURANT L’ESTAT D’ALARMA no es portaran a cobrament.
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IMMOBILIARIS
Actualitat Residencial Palau

Residencial Palau dona la benvinguda a l’estiu i a la represa

ADOSADO DUPLEX EN
PALAU CENTRO 120
m2. 4 h. alquilado hasta
junio 2021. 298.000€

PARCELA EN CAN
MALLOL 120 m2. en
zona urbana, para hacer 3
viviendas. 159.000€

CASA EN PALAU CENTRO
A REFORMAR 85 m2.
3 h. jardín en la parte
trasera. 150.000€

IMMOSORT PALAU
C/Sant Miquel, 318
Tel 605 39 17 14

OCUPACIÓ
Ja ha arribat l’estiu i amb ell la nova etapa, la represa. A Residencial Palau seguim totes les
normes que estableix l'autoritat sanitària i ja hem reprès les trobades amb les famílies, les
quals han omplert d’alegria als nostres residents. Els canvis de fase durant aquest últim
més han estat molt ràpids i ens hem hagut d’adaptar a la nova normalitat.
Tot i que l’estat d’alarma ha finalitzat, encara hem de mantenir les mesures de seguretat
establertes pel Departament de Salut, ja que no podem baixar la guàrdia en cap moment,
és per aquest motiu que continuem realitzant totes les activitats, en especial a l’aire lliure i
mantenint la distància física de seguretat.
Tot i que ens trobem en la represa, continuem tenint molt present les persones que ens
han deixat en aquesta difícil etapa, és per aquest motiu que el proper dia 16 de juliol, ens
adherirem a l’Homenatge Nacional a les víctimes de la Covid mitjançant un acte
commemoratiu, amb l’aforament que les Autoritats Sanitàries ens autoritzin.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, per conèixer més sobre nosaltres

Residencial Palau
Residencial
Palau
Residència
Geriàtrica

Residència Geriàtrica

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

SE OFRECE Señora extranjera para toda
clase de tareas: niñera, acompañante,
cocina, organización de fiestas y eventos,
etcétera. 671 303 838 Julia.
S'OFEREIX Mestra per donar classes de
reforç per alumnes de Primària i E.Infantil.
Moltaexperiència. Isabel.676024525
SE OFRECE chica responsable para el cuidando personas mayores o dependientes , acompañamiento y aseo personal.
Lily. 603 171 644.
SE OFRECE Chico de 22 años se ofrece
para cualquier trabajo. Disponibilidad por
las mañanas. Jonathan 642 568 034.
SE OFRECE chica para tareas de limpieza.
Elieth 631842540
SE OFRECE chico para cuidado de personas mayores o labores de limpieza. Juan
Carlos 631 22 99 29
BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidados de
niños o adultos. Lourdes. 640 216 252
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar,
cuidado de personas mayores o niños.
Dsiponibilidad total. 640 21 62 52. Lourdes
SE OFRECE chico para el cuidado de personas mayores, para el cuidadode la casa o
jardinería. Disponibilidad total. Alejandro.
632 32 70 46
S'OFEREIX Sra per neteja de cases i per
planxar. Mari. 662 148 396
S'OFEREIX noia, amb Educació Infantil i
amb molta experiència, per cuidar nens,

o portar-los a l'escola. Silvia 686 869 776.
SE OFRECE enfermera colombiana para
limpieza y cuidado de personas mayores
por horas, a media jornada o a jornada
completa. Camila. 612 224 331
SE OFRECE Sra para trabajo por horas de
limpieza, para cuidar personas mayores o
para llevar niños al colegio y recogerlos.
Yaneth. 633 461 721
SE OFRECE Sra. de Bolivia, con mucha experiencia y referencias, para cuidar personas mayores, Guadalupe. 634 835 849.
S'OFEREIX estudiant de filologia anglesa i
catalana per fer classes de repàs a alumnes de primària i ESO. 638655597. Aleix.
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. 631798648.
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.
S'OFEREIX habitació en una casa amb jardí gratuïta per una dona a canvi d'ajudar
a cuidar la meva dona de 50 anys, tindrà llibertat per treballar on sigui. Àlex.
606212809
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
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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.

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

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

ARREGLO DE PERSIANAS
Cambio cintas y motores de persiana
Experiencia. Económico.
JORDI - 649 524 967
SE PRECISA CAMARERA
Para restaurante en Palau-solità i Plegamans
Media jornada, de miércoles a domingo.
625 474 896
LAMPISTA PROFESIONAL
Se ofrece para hacer arreglos a domicilio
MANUEL -662 16 06 42.

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.

L´INFORMATIU

juliol
2020
EL
REPORTATGE

CONSULTI TOTS ELS NOSTRES PRODUCTES A WWW.FRIOPALAU.COM

Mai perdis el teu somriure

NOU SERVEI A DOMICILI

PA, PIZZES, CARN, PEIX, CONGELATS, POSTRES I MOLT MÉS
PROTOCOL COVID-19 SENSE CONTACTE

PAGAMENT

ENTREGA GRATUÏTA A PARTIR DE 25 €

EN 24-48 HORES

INFORMACIÓ I COMANDES: 93 864 52 51
DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 9 A 14 HORES

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

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

¡OFERTA!

50 lts. 5€
Saco tierra
abonada

