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FARMÀCIES DE GUÀRDIA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - PRIMER SEMESTRE DE 2020
2

De dilluns a divendres, de 8,30h a 21h, la farmàcia de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d'agost).
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el següent calendari:
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RESUM DE CONTINGUTS
4-11 -- Opinió, Salut, Música
16 -- Segon ple municipal telemàtic.
Tots els partits prioritzen la lluita contra la crisi.
17 -- Residencial Palau, en el punt de
mira mediàtic.
18-19 -- L'ENTREVISTA /
José Luis Montserrat, director de Residencial Palau.
20-21 -- EL PÒSTER /
Davantals 'made in PsiP
22 -- L'Ajuntament ingresarà 3 milions
d'euros per la plusvàlua de Yamaha.
25 -- Llibres i roses amb mascaretes.
26 -- Colza a colze ja té un centenar
de voluntaris.
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Arquitectes

Barcelona S&C Engineering, SCP
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Partits polítics
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Restauració

Avui cuinem nosaltres

23

Salut

Aten Palau

Ajuntament de Psip

12

Francisco Javier Gonzalez

31

Duran - Molins, Asegurances, SL
Auto taller Taher

Campanya Generalitat
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Sánchez Pinturas
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Materiales Martínez
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Club Tenis Santa Magdalena
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Centro Odontologic Palau
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Gippsa Informatica

Guber Catalunya Serveis
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E. Arbo Climatizaciones

23

Vallas PVC (Cayfi)

29

VK Piscinas

Fumirrat Servicios 2005

Veterinaris
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Tecni servei Palau

Taxis
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Residencial Palau

Electricitat Masó
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Dental Duarte
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Gestoria Monmar

Menja Sa

Roque Lucas Sanchez
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Centre Podològic Solita
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Clinica Dental Valloc
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C/ Comerç, 8 - Palau-solità i Plegamans - 93 010 18 92 / 625 906 726
Nutricionista titulada / nua.estetica@gmail.com

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

AVDA CAtAlUNYA, 189

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

secretaria@gippsa.com
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Taxi Palau - J.M Aguilar
Trans-Radio Taxis
Taxi - X. Caparrós
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EMERGÈNCIES 		
AMBULÀNCIES		
POLICIA LOCAL 		
AJUNTAMENT, OFICINES
ASSISTENT SOCIAL		
CAMP FÚTBOL		
CAN CORTÈS		
CAP. Ambulatori		
CEIP CAN CLADELLAS 		
CEIP CAN PERIQUET 		
CEIP FOLCH I TORRES		
CEIP PALAU 		
IES (Ramon Casas i Carbó)
ESCOLA BRESSOL EL SOL
ESCOLA BRESSOL PATUFET
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA MARINADA		
DEIXALLERIA MUNICIPAL
ENHER - FECSA AVARIES
JUTJAT DE PAU		
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
PARRÒQUIA DE SANT GENÍS
PAVELLÓ D’ESPORTS		

112
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938 649 696
938 648 056
938 643 012
938 649 007
938 644 177
938 649 898
938 644 710
938 643 529
938 648 885
938 645 159
938 649 595
938 649 674
938 645 853
938 649 832
938 648 853
938 643 789
900 770 077
938 645 663
938 648 204
938 648 057
938 645 502

Vols anar un pas més
enllà amb el teu anglès?
... ...
Truca’ns i demana
informació dels nostres
cursos per adults
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nEtEJar
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Acorama
botiga taller

Dibuix i Pintura
Nens i adults

Aprén a desenvolupar la teva creativitat i la teva tècnica.
E s p a i p e t i t , a m b i e n t p r o p e r, a t e n c i ó m o l t p e r s o n a l i t z a d a .
No requereix experiència. Aprens mentre t’ho passas bé!!
Vine a una classe de prova, t’agradarà!!

Acorama
botiga taller

[Al costat parada

vCan Cortés]

ència
ys d’experi
més de 15 an
Av. Catalunya, 183
Palau-solità i Plegamans

2 93 864 46 72

Busca’ns i segueix-nos també:
@trac_dibuixpintura

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

93 864 55 51 / 696 22 92 80

Truca ja per reservar
cita a la
botiga
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ADÉU AMIC.
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Podeu enviar les vostres
cartes a l’adreça de correu
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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.

Mor Josep Perramon,
impulsor del Ball de Gitanes

Amb gran tristesa, avui ens fem ressò de la mort de Josep Perramon, President d'Honor de les Colles del Ball de Gitanes del Vallès
de Palau de Plegamans.
Donem el nostre més sentit condol a tota la seva família, molt
especialment a la Josefina, la Maria Rosa i el Joan.
També volem enviar una forta abraçada a tots els amics i companys de colla que avui ploren la seva pèrdua, especialment al
que ha estat company inseparable del Josep al capdavant de les
Colles des de fa més de 40 anys, el també President d'Honor Joan
Carol. És un dia trist per tota la família de dansaires del Ball de
Gitanes del Vallès.
En Josep serà recordat per tota la família gitanera del nostre poble com l'incansable dansaire que va portar a dins aquesta dansa
tan nostra durant tota la vida, mestre de tants i tants infants i joves
que hem après a ballar-la i estimar-la al seu costat. Per ell tot el
nostre agraïment i record, per una vida dedicada als seus, deixant
petjada en una tradició que, ja per sempre, tindrà com a referent el
Josep Perramon, el 'Riera’.
Al cel sia, descansa en pau Josep.
Colles del Ball de Gitanes del Vallés de Palau de Plegamans
Palau-solità i Plegamans, 21 d'abril de 2020.
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Lluís Villanueva Riera, fill de Caldes de Montbui,
ha mort a Palau-solità i Plegamans el 10 d'abril del
2020 a l'edat de 84 anys.
Els qui t'estimem, no t'oblidarem. Trobarem a faltar
el teu somriure.
El teu fill.
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Coneix l’última hora de
l’evolució de la crisi del
Coronavirus a Palau-solità
i Plegamans
Per estar informat
de tota l’actualitat
de Palau-solità i
Plegamans i per
conèixer l’última hora
de l’evolució de la
crisi del Coronavirus
Covid-19
Consulta:

PUBLICITAT
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Distracció

Des del nostre confinament sentim dir als
mitjans de comunicació que ens avorrim.
I ens repeteixen que ens hem de distreure. Jo, en canvi, vull estar ben atent a una
realitat fins ara única. No em vull perdre
detall ni matís.
- Vull estar atent a la gestió que s’està
fent des dels estaments públics d’aquesta crisi. En les nefastes conseqüències
de les retallades en sanitat. Als països
que ho fan bé i els que ho fan malament.
I a l’absència de la Unió Europea.
- A la corona. I com han convertit el tron
en un pal de galliner que no pot fer de pal
de paller d’una societat, la seva, ara com
ara desmembrada i desorientada.
- A l’església. Que amb la seva gran capacitat d’influència i la seva riquesa superba extreta històricament de les classes més populars es manté muda i amb
les butxaques segellades per ajudar a les
seves ovelles.
- A la militarització de la gestió. A com

ens volen fer veure, com ho veuen ells,
que la democràcia, el parlamentarisme
estan molt bé quan tot és fàcil i plàcid,
però quan la cosa es posa seriosa, cal
que s’exerceixi el poder, directament, des
de les medalles, els cops al pit i l’armament.
- A que el Tribunal Suprem ha pressionat
la junta de tractament penitenciari per tal
de maltractar els presos polítics, posant
en risc la seva salut, i la de tota la població penitenciària.
- I també a com arribarà, i quin abast
destructor tindrà quan aquesta pandèmia
arribi a països de l’Àfrica amb un sistema
sanitari ruïnós, i què farem des del primer
món i des de l’experiència per ajudar-los.
- Sobretot, sobretot, vull estar atent a
que quan l’Estat Social falla des de dalt,
des de baix sorgeix un profund moviment
per tot el país de germanes i germans
que van a mercat, al súper i a la farmàcia
pels avis que no han de sortir de casa,
que cusen bates i mascaretes. Fins i tot

El nostre el web municipal:
• http://palauplegamans.cat

Escolta Ràdio Palau:
• Dial. 91,7FM
• On line: http://www.radiopalau.cat
Les nostres xarxes socials:
• Facebook. https://www.facebook.com/ajpalauplegamans/
• Twitter. https://twitter.com/palauplegamans
• Instagram. https://www.instagram.com/ajpalauplegamans/

#quedatacasa

comunitats xineses, musulmanes, budistes s’han bolcat a ajudar a una societat
de la que formen part que els menysté
i els ignora. També part del nostre teixit
professional i empresarial, que passa i
passarà moments difícils està lluitant pel
bé comú. I recordo: la mediocritat dels
governants, els interessos del gran capital, les retallades en sanitat i els 65.000
milions del rescat a la banca és el que estem intentant compensar horitzontalment
des de baix de tot.
Com en el chapapote, com en l’1 d’octubre, ara el poble s’organitza i ells ens
volen distrets. Per tornar-nos obedients,
acrítics i formats, posant l’exèrcit al carrer
i a les compareixences diàries a la televisió.
Salut, i sobretot, no ens distraguem!

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

HORARI

El nostre canal de Telegram:
• https://t.me/palauplegamans

durant l’estat de confinament

De 9 a 14 h

TENIM OBERT AL PÚBLIC
PROMOCIÓ

d’ajuda al teletreball i escola a casa

Tot anirà bé

Paquet paper de
80gr. A4 500 fulls
Copy Plus

3.34€

7

Cadira ergonòmica Peper
d’alta qualitat. 5 anys garantia

149€
Amb braç
regulable
+22,90€

Servei d’entrega a domicili gratuït a partir de 20€.
Quan s’aixequi l’estat d’alarma el nostre horari serà: de 8.30 - 13.30 h i de 15.30 - 19.30 h.
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Ajuts directes de fins a 1.000€
per a comerços, autònoms i
Pimes que han vist reduïts els
seus ingressos.

Pla de dinamització comercial:
Ajuts indirectes per fomentar
una campanya de compra al
comerç local (un cop finalitzat el
confinament) amb un sistema
de promocions.

Subvencions per finançar
l’adquisició de plataformes
tecnològiques per a la venda
online de comerços amb venda
presencial.

Mantenir la suspensió de les
i taxes ja anunciada mentre
duri el confinament.

Rebaixa de la taxa de
terrasses per la resta de l’any
i increment de l’espai sense
cost si s’estableixen mesures de
distància social.

Pla d’inversió pública:
creació d’un pla extraordinari
d’obra pública per a Pimes i
autònoms locals: lampisteria,
paleteria, fusteria, pintura,
obres, jardineria, etc.

Plans d’ocupació
extraordinaris: creació
de noves places de Plans
d’ocupació destinades a
noves persones aturades.

Nova unitat d’acompanyament
per trobar finançament,
subvencions i ajuts públics
arran de la Covid-19 coordinada
des de Palau Avança.

econòmica de la vila

Les infeccions de transmissió sexual (ITS)
són infeccions que es transmeten a través
del contacte íntim entre persones que tenen relacions sexuals.

ductor i arriben a provocar infertilitat o infeccions greus; altres, com la sífilis, poden
afectar el cor, el cervell o el ronyó. El VIH
requereix tractament durant tota la vida.

QUINES SÓN?
Amb el terme ITS ens referim fonamentalment a: sífilis; infeccions per gonococ,
clamídia, micoplasma i tricomones; VIH;
virus de l’hepatitis B; virus del papil·loma
humà i condilomes; herpes genital y/o
paràsits de la pell: sarna i lladelles.
Segons les pràctiques sexuals que es realitzin, poden afectar a: genitals (cremor o
dolor en orinar, secrecions uretrals, relacions sexuals doloroses o sagnat després
del coit), recte (dolor en defecar, sagnat),
boca y pell (pruïja (sarna), berrugues).

SÓN MOLT FREQÜENTS?
Des de principis dels anys 2000 i fins ara
s’ha observat un augment del nombre
d’ITS. Poden afectar tothom i especialment durant les etapes de la vida amb
més activitat sexual.
Quines són les conductes sexuals de risc?
• El sexe amb múltiples parelles o amb
parelles de qui no se sap si estan infectades.
• No fer ús del preservatiu en les relacions
orals, genitals o anals.
• Activitats sexuals en un context de consum de drogues: es «perden» les mesures
de protecció.

QUÈ PASSA SI NO ES TRACTEN?
Algunes de les ITS poden passar inadvertides, però són igualment contagioses i
poden causar lesions allà on es troben i,
després, estendre’s a altres òrgans. Algunes d’elles poden afectar l’aparell repro-

COM ES PODEN PREVENIR?
Els preservatius femenins i masculins són
la barrera principal per prevenir les ITS.
Cal emprar-los en les relacions genitals,

anals i orals. Cal evitar barrejar les drogues i el sexe. Cal que seguiu els controls
i revisions en funció del vostre risc.
QUÈ FER SI SOSPITEU QUE TENIU UNA ITS?
Consulteu el metge o metgessa per fer
l’estudi necessari. Si es confirma una infecció, seguiu el tractament complet, fins
al final, i eviteu les relacions sexuals mentre el seguiu. És molt important avisar totes les parelles sexuals perquè es puguin
fer les proves i tractar-se i, així, aturar el
cicle infecciós.

Autores: Dolors Fernàndez Campi, Elena
Artal Traveria, Raquel Garcia Trigo i
Carme Roca Saumell
Revisió científica: Mireia Alberny, Grups
VIH i ITS-GERMIAP de la CAMFiC
Revisió editorial: Grup d’Educació
Sanitària de la CAMFiC

Dr. Roque Lucas
Taula per a la
Reconstrucció social
i econòmica de
Palau-solità i Plegamans
Proposem que amb l’acord i participació de tots els grups
polítics i agents implicats es constitueixi la Taula per la
reconstrucció social i econòmica, amb l’objectiu d’assolir
el consens polític i social per identificar els problemes i
necessitats i estructurar l’estratègia de recuperació.
Ara toca començar a preparar la recuperació i més que
mai cal situar les persones i les seves necessitats al centre de l’acció de l’administració pública. Per això apel·lem
una unió de voluntats sense precedents per reactivar la
societat i l’economia locals.

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

Gaudeix dels nostres
POLLASTRES i
PLATS CASOLANS

des de 10 €

psc.palausolitaplegamans

PSC_PalauPleg
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La pesta negra a Catalunya
Basant-me en un escrit del mestre Manuel
Zorrilla als Quaderns de Cultura Qu4trepins
del 2009, m'agradaria fer un recordatori
comparatiu de com s'està vivint el confinament d'aquesta pesta del segle XXI a
la nostra terra i com es va viure en l'edat
mitjana.
La pesta, és un mot derivat del llatí pestis, que amb tota la raó del món vol dir, “ruïna i destrucció”. Està documentat al segle
XIII. En un document de 1507 es cita “Loch
on se muyren de mal de pesta”. Alexandre
Yersin (1863-1943) bacteriòleg suís descobrí l'any 1894 a Hong Kong, el bacil de la
pesta.
El 1345 fou envaït tot el món conegut per
l'epidèmia de la pesta més horrorosa que
registra l'historia, és la coneguda amb el
nom de la “Pesta Negra”. Els mongols al
apoderar-se de Rússia la importaren de la
Índia i de la Xina. El 1346 arribà a Sicília; el
1347 a Constantinoble, Grècia, Malta, Xipre
i Marsella. El 1348 entrà a València, Andalusia, Catalunya, Aragó i Mallorca. França i
Itàlia el 1348. En 1334 entre la Índia i gran
part de Xina moriren més de 13 milions de
persones.
L'origen de l'epidèmia.
Ningú sospitava que l'origen d'aquella epidèmia provenia de les rates, pero en realitat el perill era de les puces que portaven
dins del seu pelatge. La puça infectava a
l'animal i després saltava cap a les persones a les que picava desarrelant la malatia.
Els vaixells amb rates infectades, eren els
medis que els animals tenien de pogué arribar als ports de moltes ciutats. En aquell
temps, la gent desconeixia aquest complex
procés, que no seria descobert fins 400
anys més tard.
A finals d'abril de 1348 hi havia un gran
tràfic mercantil en el port de Barcelona.
Arribaven vaixells provenint de molts ports
del Mediterrani on ja havia arribat la pesta.
Sembla ser que l'epidèmia arribà per mar a
través d'alguna embarcació.
La pesta va trobar un factor propici per
desenvolupar-se dins de la ciutat de Barcelona i de la major part de ciutats i que
eren els carrers freds i humits, estrets i amb
poca llum on era dificil la ventilació: molts
dels pous quedaren contaminats. No hem
d'oblidar la fam, ja l'any 1333 fou anomenat
“mal any primer” i que en la mateixa ciutat
de Barcelona moriren de fam milers de persones. La fam tingué importància al trencar-se una sèrie d'equilibris en el nombre
d'habitants que podien viure en una contrada o en les collites que produïen algunes
terres massa empobrides amb els anys i les
limitacions del comerç amb el proveïment

El triomf de la mort. Detall de l'oli de Peter Brueghel.
de les grans ciutats.
El despoblament de molts pobles suposà
l'abandonament d'extenses àrees de conreu, mancades de braços. Moltes poblacions perderen la totalitat dels professionals
de molts oficis. En algunes ciutats del nostre país quedaven llocs de treball vacants
amb sous superiors als del camp. Molts
camperols aprofitaven per abandonar les
terres, previ pagament d'una quantitat als
seus senyors i acudien a les ciutats per a
practicar algun ofici. Tot aquest èxode de
gent va provocar una minva de les collites i
un augment en el seus preus dels productes agraris i dels salaris dels jornalers. A
Castella i en la Corona d'Aragó van posar
vigilància a la puja dels preus. En les Corts
de Valladolid de 1351 van intervenir per posar fre a la inflació. A Castella va guanyar
importància la ramaderia, en especial l'ovella merina.
Aquest sector de producció tenia la
avantatge de no haver de menester tanta
mà d'obra. Els estralls de la pesta negra va
desfer la majoria dels monestirs del país, bé
per causa de la mort dels seus comunitaris
o bé per la pèrdua de les rentes, deguda
al despoblament dels seus entorns. Al monestir de Sant Benet de Bages hi moriren
l'abat i tots els monjos menys dos.
La contaminació dels aliments i de l'aire
fou una de les raons que tingué adepte a
l'època. En alguns tractats medievals de
preservació i curació de la pesta ho citen.
Alguns dels remeis eren que en el cas que
hi hagués un augment brusc de temperatura, hom recomanava regar la terra amb
vinagre, portar vestits de seda o lli, menjar
aliments freds, beure vi de poc grau i sucs
de taronja o llimona.
Malgrat que com avui dia hi hagué gent
desaprensiva, la majoria de la gent tingue-

ren consciència de la gravetat de l'epidèmia. D'això en resta constància en l'evolució cronològica dels testaments fets en
aquella època. Al final d'aquell mes de maig
de 1348 la situació de Barcelona era desoladora; tendes tancades per defunció dels
propietaris, el que comportava la falta de
queviures, cosa que per sort no ens passa a nosaltres, cases tancades i deshabitades, al contrari d'avui tots confinats i les
cases on hi ha canalla que ja no sap com
passar el temps.
Com avui els temples notaren la pandèmia, al celebra-se la festa del Corpus a la
Seu, la Catedral, es notà la soledat molt
gran per la poca assistència de la gent,
doncs contant els Consellers i el públic no
arribaven a 20 les persones. La campana,
la més gran del temple, la “Tomasa” no
pogué anunciar la festa ja que no hi havia
cap persona que la pogués brandar. Per la
manca de gent, els carrers estaven solitaris
i l'herba creixia arreu.
Avui ens venent d'Orient –tapaboques,
respiradors, articles sanitaris, etc...llavors
també venien productes d'Aràbia, Índia,
Pèrsia, Xina, Java....els experts manipuladors per la elaboració de la “triaca” pulvoritzaven fulles seques, flors, cristalls terrosos
de sals i resines, gerres amb mel o amb vi,
pots amb xarops, ampolletes amb sucs
rars i pots de vidre amb serpents i altres
animals. La seva utilització decaigué amb el
creixement de la farmàcia conventual. I avui
dia per sort hi ha de tot a la nostra sanitat.
Com he mentat al principi, aquest escrit està basat en un estudi fet pel mestre
Manuel Zorrilla i Giné, el qual si encara tinguèssim la sort de tenir entre nosaltres, es
penediria de com va tancar aquest estudi,
que deia així:
"Actualment en el món sempre hi trobarem llocs en que encara s'hi troben casos
d'alguna epidèmia, com és el colera, racons apartats de països asiàtics o africans
en que petits nuclis de població sofreixen
aquests mals, que podrien ser curats si els
països rics els hi fessin arribar la medicina
actual."
Ningú mestre Zorrila podia imaginar-se la
tragèdia que estem vivint en ple segle XXI, i
lo equivocats que estàvem.
Estimats lectors perdoneu que aquest
mes m'hagi oblidat de la música, però crec
que la majoria no estem per a orgues.

Rafael Oliver Oliveras
d'Amics de la Música Clàssica
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Què és el RMEAC?

El Registre Municipal d’Entitats i
Associacions Ciutadanes és una
relació de les entitats ciutadanes
existents al municipi. Permet a
l’Ajuntament conèixer el número
d’entitats, els seus objectius i
la seva representativitats per
tal de realitzar una correcta
política municipal de foment
de l’associacionisme i la
participació ciutadana.

Qui s’ha d’inscriure al RMEAC?

Les entitats ciutadanes que tinguin com
objecte fomentar o millorar els interessos
generals o sectorial de la ciutadania del municipi: associacions de veïns, AMPA, entitats
culturals, esportives, recreatives, juvenils, de
gent gran, socials, educatives, etc.

Per què serveix inscriure’s
en el RMEAC?

Les entitats inscrites en el RMEAC poden
sol·licitar l’ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i formar part de consells i òrgans de participació municipals.

Com modifico les
dades del RMEAC?

Com m’inscric al RMEAC?

Cal presentar la sol·licitud en el Registre general de l’Ajuntament aportant la documentació
requerida:
• Resolució d’inscripció, estatuts i acta fundacional, registrats en el Registre d’Entitats
Jurídiques de la Generalitat (*) o en d’altres
registres oficials
• Targeta d’identificació fiscal
• Composició actualitzada dels càrrecs directius
• En el cas de delegació d’una entitat que no
és de la vila, caldrà el certificat original de
reconeixement de la delegació, de la seu
social i de les persones de contacte.

PUBLICITAT

maig 2020

Obrim
les
de

xarxes wifi
Siguem solidaris

Eliminem
l ’escletxa
digital!

(*) En el cas del Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat no cal presentar cap documentació, l’Ajuntament les
consultarà telemàticament.

Quan es modifiqui algun dels documents
o de les dades presentades, s’ha de comunicar al Registre general de l’Ajuntament.
L’Oficina d’Assistència en Matèria de
Registres recordarà periòdicament a les
entitats registrades l’obligació de comunicar aquestes modificacions.

Qui pot accedir a les
dades del RMEAC?

Les dades del RMEAC són públiques i consultables. El nom de l’entitat, el domicili social, el telèfon, l’adreça electrònica i l’àmbit
temàtic de l’entitat es publicaran a la web
municipal.

L’inici de la 3a avaluació es farà en confinament. Els i les estudiants
han de connectar-se a la xarxa d’Internet per teletreballar.
SI DETECTEM QUE A LA NOSTRA COMUNITAT
HI HA UN/A ALUMNE/A QUE HO NECESSITA.

13

SOL·LICITA'L

a la seu electrònica
del WEB MUNICIPAL

IMPORT MÀXIM

a demanar 5.000€

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

3a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats

SEU SOCIAL
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Calendari Fiscal 2020

2a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats

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

4a Fracció Impost
Bens Immobles
Urbans Domiciliats

a Palau-solità
i Plegamans

afectades per
la CRISI DEL

CORONAVIRUS

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
1a Fracció
Taxa Residus
Domiciliats

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

EMPRESES i persones
TREBALLADORES
AUTÒNOMES

L'AJUNTAMENT

ha habilitat una partida
de 100.000€

T’AJUDEM a fer el tràmit a través del OAC360 - TEL. 93 864 96 93 (dill a div, de 8 a 20 h)
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· 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

Les taxes que fan referència a serveis NO PRESTATS
DURANT L’ESTAT D’ALARMA no es portaran a cobrament.
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SEGON PLE TELEMÀTIC

Tots contra l'enemic comú
Dimecres 29 d'abril, a les
20.05 del vespre, després dels
aplaudiments al personal sanitari, es va celebrar el segon ple
telemàtic de l'era Coronavirus.
En aquesta ocasió, els 17 regidors de Palau-solità i Plegamans van estrenar plataforma.
Es van connectar mitjançant
el servei de videoconferència
de Localret. No hi havia mocions polítiques. Gairebé tots
els punts del breu ordre del dia
estaven consensuats, però així
i tot el ple es va perllongar durant dues hores. Coses de la
telemàtica.
La situació excepcional que
vivim ha fet que tots els partits
polítics del municipi tanquin files enfront de l'enemic comú.
Sis dels set punts del plenari
estaven relacionats amb la crisi del Coronavirus. L'altre era
l'aprovació de l'acta anterior.
Tots set van ser aprovats sense cap oposició.
Tan sols el punt dedicat a
ratificació de les bases per
concedir els microcrèdits al comerç i la indústria local (pàgina

LA VINYETA de Mariano García

22) va suscitar cert debat. Per
part de Primàries, la regidora
Núria Solà, va inquirir sobre el
procediment utilitzat per incorporar al·legacions a les bases.
Solà va preguntar sobre la legalitat de presentar públicament les bases abans que hagin estat ratificades pel plenari.
La secretaria de l'Ajuntament
va donar l'explicació tècnica
corresponent. Abans, el dubte
de Solà va causar una mica de
frec a frec entre la regidora de
Primàries i Laura Navarro, de
JuntsxPsiP, ponent de la iniciativa.

El PSC, que es va abstenir, i Cs també van fer el seu
comentari sobre la qüestió.
Ambdós en la mateixa línia, la
d'apostar també per ajudes directes a fons perdut. Jordi Plaza, portaveu del Govern local,
va dubtar que aquesta opció
fos equitativa i no discriminatòria. I Laura Navarro va afegir,
per part del Govern, que els
microcrèdits no són l'única via
que prepara l'Ajuntament per
fer front a la crisi.
Més enllà d'això, poc més va
donar de si aquest segon ple
virtual contra la Covid-19.

PARTITS POLÍTICS

El PSC proposa
la creació d'una
taula per la
reconstrucció
El Partit dels Socialistes de
Palau-solità i Plegamans ha
llançat la proposta de creació
d'una Taula per la reconstrucció social i econòmica necessària a causa de la crisi del
Coronavirus. El partit que lidera
Marc Sanabria, actualment a
l'oposició municipal, pretén la
creació d'un espai de treball
on s'integrin totes les forces
polítiques del municipi a més
de diversos agents socials i
econòmics locals.
"L'objectiu", apunta la nota
del PSC palauenc, "és assolir
el consens polític i social per a
identificar els problemes i necessitats i estructurar l'estratègia de recuperació". El PSC
considera imprescindible el treball conjunt de tots els partits
i apel·la a l'interès general i a
l'extraordinari de la situació per
aconseguir "una unió de voluntats sense precedents per reactivar la societat i l'economia"
del nostre poble.

Els nens
Primàries
comencen el
renuncia a la
desconfinament seva assignació
Diumenge 26 es va donar el
tret de sortida al desconfinament. Va ser la data en què
els infants, fins a 14 anys van
poder sortir al carrer per primer
cop després de sis setmanes
d'enclaustrament. La sortida,
estava regulada per unes normes que no tothom va complir.
Al nostre poble la Policia Local
va haver de fer alguns advertiments a famílies que van sortir
al carrer amb dos progenitors o
de casos on no es guardava la
distància de seguretat.
Posteriorment, el Govern
central va anunciar les fases
del desconfinament total, que
s'allargarà fins entrat l'estiu.

Primàries PsiP va fer pública
una nota on anunciava que
renuncia a la seva assignació
per tal que l'Ajuntament pugui
dedicar els diners a fer front a
la crisi del Coronavirus. La nota
deia el següent: "Primàries,
davant la greu situació esdevinguda per la crisi de la pandèmia de la Covid19, ens hem
posat des del principi a disposició del Govern Municipal i
hem renunciat, mentre duri la
crisi, a l'assignació que com
a Grup Municipal rebem cada
mes des de l'Ajuntament. Demanem que el total vagi destinat a fer front a les despeses
ocasionades pel virus."
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Residencial Palau,
en el punt de mira

30 dels 60
oficis funeraris
fets a Palau són
de morts per
Coronavirus

Des del 13 de març, a Residencial Palau han mort 35
persones per casos positius
o sospitosos de Coronavirus.
Actualment, dels 153 residents
que tenia a principis de març,
en queden 95. D'aquests, 45
són portadors de Coronavirus i
50 no. Entre els 64 treballadors
del centre hi ha 17 positius.
Aquest és el darrer balanç,
fet públic per l'Ajuntament de
PsiP, fins al 28 d'abril, dia de
tancament de L'Informatiu.
A primers d'abril, l'entrada
del Coronavirus dins el geriàtric va disparar les defuncions.
Alertat per les queixes i inquietuds d'alguns familiars, l'alcalde, Oriol Lozano, va fer diversos requeriments d'informació
a la Generalitat i al mateix centre, però sense poder treure
informació ni xifres clares. Eren
els dies de màxima eclosió de
la pandèmia i tensió als hospitals. Entre el 4 i el 12 d'abril van
morir al voltant d'una vintena
d'interns de Residencial Palau.
Ràdio Palau va informar de
l'elevat nombre de defuncions
en la primera setmana d'abril.
L'emissora va recollir testimonis de familiars i treballadors
del centre que criticaven l'actuació de la direcció. També
alertaven de falta de mitjans i
de possibles irregularitats en la
comunicació i la gestió de les
defuncions.
El director del centre geriàtric,
José Luis Montserrat, es negava a donar dades i detalls als
mitjans. Al·legava directrius de
la Generalitat i remetia a les autoritats sanitàries. El 13 d'abril,
TV3 es va fer ressò de la situació i va col·locar Residencial
Palau en el punt de mira dels
mitjans de comunicació de tot
l'estat. Paral·lelament al ressò
mediàtic apareixien notícies
sobre la possible intervenció

En el període comprés entre el
22 de març i el 24 d'abril, els
serveis funeraris a Palau-solità
i Plegamans van comptabilitzar 60 defuncions. D'aquests
traspassos, la meitat han estat atribuïts, amb diagnòstic o
per probabilitat, al Coronavirus.
Aquest recompte no contempla, òbviament, la totalitat de
morts registrades a Residencial
Palau, ja que molts d'aquests
enterraments no han estat gestionats pels serveis funeraris
del poble.
Segons les mateixes fonts, el
període de màxima mortaldat
per Covid19 va ser entre el 2
i el 12 d'abril. En aquests 10
dies es van registrar 20 morts
al poble per aquesta causa.
La darrera defunció atribuïble

LA CLAU

Els tests
marquen el
punt d'inflexió
El dilluns 13 d'abril, Open
Arms realitza tests PCR a
tots els residents i treballadors de Residencial Palau. A
partir dels resultats d'aquestes proves, Salut va poder
determinar el pla d'aïllament
i de contenció de la infecció
dins del centre.
Catorze dies després de
saber-se els resultats, es va
ordenar una segona desinfecció del geriàtric. Aquell
mateix dia es van determinar
dues grans àrees, una per
allotjar els residents amb positiu de Coronavirus i l'altra
on hi ha els negatius. Des de
llavors el nombre de defuncions s'ha frenat dràsticament.

per part de la Generalitat. També es parla d'investigacions
per part de la Fiscalia de cara
a una possible causa penal.
Des de l'Ajuntament, l'alcalde anava fent públiques totes
les dades que li arribaven, i
demanava més transparència
tant a la direcció del centre
com a la Generalitat. Al geriàtric es comencen a fer proves
que donen un abast real dels
contagis i de la situació dels
interns (vegeu cronologia en la
pàgina següent). Superat el pic
de la pandèmia, la situació es
va anar estabilitzant a la Residència. Després d'una segona
desinfecció es va dividir l'edifici
en dos sectors on estan aïllats
els residents positius.
Al tancament d'aquesta edició, al Departament de Salut
no hi ha notícies sobre la possible intervenció del geriàtric de
Palau-solità i Plegamans, i donada la situació actual, sembla
poc probable que això passi.
Tampoc la Fiscalia de Sabadell no s'ha pronunciat sobre
el cas.

a la pandèmia a casa nostra,
data del 18 d'abril, i fins al
tancament de L'Informatiu (29
d'abril) només s'havia produït
una defunció més per a causes
alienes al virus.
Pel que fa a l'afectació del
virus al nostre poble, fins al 29
d'abril s'han realitzat 345 proves entre la població, amb un
resultat de 126 positius i 219
negatius. El criteri per determinar a qui es fan les proves PCR
el fixa un metge, i generalment
es fa a partir de la detecció de
símptomes. Les dades de la
Generalitat fixen la taxa de positius a PsiP per cada 10.000
habitants en 83,41, una mica
per sota de la mitjana de Catalunya, 94,52.
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JOSÉ LUIS MONTSERRAT - DIRECTOR DE RESIDENCIAL PALAU

"No hem rebut cap diligència de
la Fiscalia des de finals de març"
Dimarts, 28 d'abril. Remarcar la data és important perquè les
notícies sobre Residencial Palau, com totes les que genera la
Covid19, canvien dia a dia. Fem l'entrevista en un despatx del
centre assistencial Palacent. Montserrat surt equipat amb
guants, peücs, mascareta i cara de cansat. El seu geriàtric ha
estat focus d'atenció mediàtic durant tot l'abril. Ha rebut
queixes i crítiques de familiars i d'alguns professionals del
sector. Ell afirma que ha complert tots els protocols.
pep puig

Quina és la situació actual de Residencial Palau?
Bé, el primer que cal aclarir
és el que puc dir i el que no
puc dir. Tenim instruccions de
la Generalitat que diuen que
estem autoritzats a informar a
les famílies respecte a l’estat
de salut dels familiars. Tota la
resta, tenim obligació de comunicar-ho als diferents departaments de la Generalitat i són
ells els qui ho ha de comunicar
a la resta de la gent.
No em dirà quants residents hi
ha? Ni quants han mort?
Jo li puc parlar d’aspectes
generals, però les dades concretes només les pot donar
Salut. De fet ho fa, perquè és
qui dóna les dades a l’alcalde,
com a cap de protecció civil.
(vegeu dades a la cronologia).
Quan reben les primeres directrius per prevenir el Coronavirus?
A mitjans de febrer rebem recomanacions, que no són obligacions. Podem recomanar
a un familiar que no visiti a un
resident, però no li podem prohibir. És el dia 12 de març quan
reben l’ordre de tancament. I el
13 ja no va venir cap visita i el
centre de dia ja no va obrir.
S'aplica ja algun protocol per aïllar als residents amb símptomes
de Covid19?
La directriu era aïllar les persones amb símptomes, però com
que no teníem proves ni tests,
els primers dies no teníem ca-

sos. A poc a poc vam anar
aïllant els que tenien febrícula
o altres senyals. Des del 12
de març fins avui les instruccions han anat canviant i cada
cop amb més restriccions. La
sensació és que no tenien informació, han anat aprenent i
anant dictant mesures.
Quan es produeix la primera defunció probable de Covid19?
Crec que fins a l'abril no va haver-n'hi cap. Hi va haver alguna
defunció el mes de març, però
atribuïble al Coronavirus, jo diria que fins a l'abril.
Quines mesures prenen els responsables del CAP quan supervisen el centre a partir del 26 de
març?
La diferència principal és la visita mèdica. El metge visita tots
els residents simptomàtics,
cosa que fins llavors només
feia la infermera.
Es modifica algun protocol?
Els aïllaments augmenten perquè se'n fan també preventius.
I quan empitjora l’estat d’un pacient, se l’envia a l’hospital? Qui
ho decideix?
Això ho decideixen des de Salut. Nosaltres quan hi ha un
problema avisem, al 061 o al
CAP, i són ells qui decideixen.
Durant els dies de més morts, es
va enviar algun resident a l’hospital?
Jo no en recordo cap. A nosaltres ens van dir que intentéssim donar el màxim de suport
en el mateix centre perquè els
hospitals estaven com esta-

ven. Aquells dies eren molt
més conservadors amb el
tema dels trasllats. També cal
tenir present que en alguns casos poden passar només unes
hores entre que es manifesta la
Covid19 i el desenllaç fatal.
La residència ha rebut crítiques
per la falta de personal. Quins
problemes té en aquest sentit?
El primer problema el vam tenir quan des de Salut es van
començar a donar baixes a tothom que havia tingut contacte
amb algú positiu, encara que
no tingués símptomes. Vam intentar cobrir aquestes baixes,
però ens vam trobar que molta
gent no volia treballar a residències. La Generalitat va haver d'autoritzar que poguéssim
contractar gent sense la formació titulada. Així i tot no cobríem totes les baixes. Llavors
vam contractar persones per
alliberar tasques a altres treballadors del centre i així poder
cobrir-ho tot.
Mentre això passava hi va haver
desatenció doncs.

No, perquè tots hem fet moltes hores extres i perquè vam
marcar prioritats, i la prioritat
sempre són els residents.
Qui comunica la defunció a la família?
Nosaltres, normalment la infermera, i si no, algú de direcció o
la coordinadora del centre.
Es fa seguint alguna pauta?
Nosaltres no podem avisar a la
família fins que el metge no ha
certificat la defunció. Per això
en alguns casos hi pot haver
hores de diferència entre l’hora
de la mort i l’hora de la comunicació, perquè el metge no
sempre està disponible.
Alguns familiars es queixen de
les dificultats per contactar amb
el centre. Com atenen aquesta
necessitat?
Cada resident té un familiar
responsable i nosaltres tenim
obligació de donar la informació a aquest responsable, i
aquest l'ha de comunicar als
altres familiars. A vegades passa que ens truca algú i ens diu
que "tal cosa no la sabia", i és
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perquè el responsable de la família que rep la informació no
els ho ha explicat. No podem
informar a cinc familiars perquè entre ells no es parlen, per
exemple. El mateix 12 de març
ja vam enviar un comunicat a
tots els familiars dient que si
volien informació ens enviessin un correu i nosaltres els
trucaríem, perquè la infermera,
que és qui els ha d'atendre per
explicar l'estat del resident, no
pot estar sempre disponible.
D'aquesta manera, la infermera dedica una estona al dia a
trucar a tota aquella gent que
ha demanat informació.
Creu que s'ha equivocat en alguna cosa, pel que fa a comunicació
o d'atenció a les famílies?
Potser no parlaria tant amb els
mitjans i em centraria més amb
les famílies.
Però no parlar amb els mitjans
no és comunicació sinó incomunicació.
No, em refereixo al fet que comunicaria amb els mitjans amb
notes de premsa, per escrit.
Quan es declara el confinament,
disposen de material de protecció
(EPI) per residents i personal?
Els primers dies subministrem
EPIs per a les persones que
estan aïllades. A mesura que
s'han requerit més equips
no hem tingut problema amb
guants, ni mascaretes. Amb
les bates sí, però com van fer
als hospitals, vam fer servir
bosses d'escombraries que
llançàvem després de cada ús.
Un dia se'ns va dir que s'havia
de considerar aïllades a totes
les persones del centre. Això
implicava que havíem de posar
EPIs a totes les habitacions,
fins i tot a persones que a dia
d'avui, són negatives.
Avui tenen equips per tothom?
Avui sí, demà no ho sé
El 8 d’abril es fa una primera desinfecció. Algunes fonts indiquen
que no es van fer les zones comunes. És així?
No, es va fer tot el centre. Al
Consell de Salut Municipal vaig
presentar l'albarà de què s'havia fet, i allà consta tot, les sales, els passadissos, tot.
La segona desinfecció s’ha fet
igual?
En el cas dels bombers s’ha fet
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13/03 -- La Generalitat decreta el confinament i es tanca la
residència a visites externes. Es tanca el centre de dia.
25/03 -- L'alcalde, Oriol Lozano, contacta amb la Generalitat
per demanar supervisió de Residencial Palau, alertat per la inquietud d'alguns familiars.
26/03 -- Personal del CAP inspecciona i assumeix el control
mèdic del centre. Es fan aïllaments preventius.
30/03 -- A RP hi ha 153 avis, 31 d'ells possibles positius.
01/04 -- José Luis Montserrat reclama tests que no arriben.
02/04 -- Arriba material EPI a la residència, però no el suficient.
Ajuntament i RP es coordinen per a fabricar bates.
04/04 -- Es fan 5 tests i surten 3 casos positius de Covid19
entre els residents.
6/04 -- Ajuntament i RP demanen la desinfecció del centre.
07/04 -- Alguns mitjans informen que la Fiscalia demana informació a diversos geriàtrics, entre ells RP.
08/04 -- Es fa la primera desinfecció. La Generalitat traspassa
les residències d'avis de Benestar i Família a de Salut.
13/04 -- Open Arms realitza tests entre resident i personal.
14/04 -- RP confirma almenys 30 morts. La Fiscalia de Sabadell obra noves diligències, segons algunes informacions.
15/04 -- De 153 residents s'ha passat a 106, 29 d'ells positius
de Covid19.
16/04-- La Generalitat confirma 34 defuncions, 25 d'elles per
Covid19.
20/04 -- Resten 95 residents, d'ells 42 són positius de Covid19,
45 negatius i 8 a l'espera de resultats. Salut comptabilitza 49
morts a RP, 35 d'elles pel virus. La resta de residents han estat
traslladats o són amb les famílies.
21/04 -- Montserrat dona explicacions al Consell de Salut
Municipal. Tots els representants municipals consideren que
s'han respectat els protocols demanats per Salut.
24/04 -- L'alcalde, en roda de premsa, considera que RP està
complint amb tots els protocols que li demana Salut. Comunica que s'han comptabilitzat 35 defuncions de persones per
casos positius o sospitosos de coronavirus. Dels residents actuals, n'hi ha 50 de negatius i 45 de positius. Pel que fa als 64
treballadors, hi ha 17 positius.
27/04 -- Bombers desinfecta de nou RP i Salut marca una nova
sectorització de la residència. No hi ha cap defunció en els
darrers dies.
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també una sectorització, definida per Salut. Es van establir
dues plantes de positius, la 0
i la 1, i dues plantes de negatius, la 2 i la 3. A la planta 0 hi
ha també la gent que ha sortit negativa però que ha tingut
contacte amb algun positiu.
També hi ha un tercer sector
per la gent que va a l’hospital i
torna, perquè facin un aïllament preventiu.
Quina informació li ha demanat la
Fiscalia de Sabadell per la investigació penal?
Cap.
Cap?
A finals de març, principis
d'abril ens arriba el requeriment que envien a totes les
residències, i que bàsicament
demanen nombre de morts i
de positius. Vam contestar el 2
d'abril. Des de llavors no tenim
cap més requeriment. Jo ja he
desmentit això a les famílies,
però no podem estar desmentint tot el que es publica. Jo
no he rebut cap diligència de
fiscalia sobre cap investigació
des de finals de març.
Tampoc li consta que hi hagi
denúncies per part d’alguna
d’aquestes famílies?
No.
Li preocupa que puguin prosperar
aquestes denúncies?
Quan m'arribin sabrem si m'he
de preocupar o no. De tot el
que s'ha dit hi ha tres coses
que ja han quedat aclarides: el
tema del certificat de defunció,
el tema de l'hora de defunció i
el tema de què nosaltres estàvem retenint el certificat perquè
no arribi a la família. El comunicat de defunció se l'emporta
la funerària i és la funerària qui
l'entrega a la família.
De la Generalitat, té noticies sobre una posible intervenció?
Ahir vaig sentir a la consellera
que deia que ja havien intervingut a l’ultima de les residències
que havien investigat, i nosaltres no estem intervinguts.
La situació està estabilitzada?
Ara per ara sí, el problema és
saber quan durarà. Tenim EPIs
i els tests que s’han fet al personal ens ha permés recuperar
gent, i a més tot el personal
que està al centre estem segurs que no té el virus.

L´INFORMATIU
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Són els rostres de la solidaritat, no els únics, però sí representatius. Dones per les Dones, amb alguna ajuda del grup de Ball en Línia i altres companys, han produït 14.800 davantals d'un sol ús que han anat a parar al Clínic de Barcelona. Les palauenques van millorar
fins i tot el patró original que els van enviar des de l'hospital. Els primers 10.000 els van fer amb material cedit per Controlpack Systems, una empresa de La Sénia. La resta, amb borses d'escombraries que els va enviar el mateix hospital.
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ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Microcrèdits sense
interesos contra el
Coronavirus
L'Ajuntament de PsiP dedicarà
100.000 euros a concedir crèdits sense interessos a les empreses i autònoms locals que
tinguin dificultats per a fer front
a lloguer, quotes d’autònom i
altres conceptes que no estiguin subvencionats ni per l’Estat ni per la Generalitat ni per
altres administracions.
Només les empreses i treballadors amb seu social al municipi podran optar a aquests
microcrèdits, que es podran
demanar a partir del 18 de maig
i fins al 2 de juny. La quantitat
màxima que es podrà demanar és de 5.000 €. La quantitat
concedida es prestarà amb un
0% d'interès i a retornar en un
període màxim de 3 anys.
L'objectiu de la mesura és
donar suport a la supervivència de les empreses i persones
treballadores autònomes del
municipi que, per haver tancat
obligatòriament durant la crisi
sanitària de la Covid-19 o per
haver restringit la seva activitat per la mateixa causa, han

vist reduïts els seus ingressos
i veuen perillar la seva continuïtat empresarial i productiva.
Es podran concedir microcrèdits per cobrir despeses
urgents de les quals en depengui la supervivència del negoci,
com poden ser el lloguer del
local, la quota d'autònom o cotitzacions a la Seguretat Social
o altres conceptes dels que no
puguin gaudir d'atres ajudes
institucionals. S'exclouen les
despeses financeres.
L'anunci oficial complert i el
tràmit per fer les sol·licituds es
publicaran a la web de l'ajuntament (www.palauplegamans.
cat). La gestió de la petició
dels microcrèdits es podrà fer
via web, a través de l'espai de
Tràmits i Gestions. Per qualsevol dubte de com fer la gestió via telemàtica, els usuaris
i usuàries disposen de l'OAC
360º per fer consultes del procediment i/o tràmits a seguir.
La tramitació de les peticions
es realitzarà per ordre de presentació.

La deixalleria recupera l'activitat
Divendres 17 d'abril la Deixalleria municipal va reobrir les seves
portes després de quasi un mes de tancament. Ho va fer, però,
només dos dies a la setmana, els dimarts i els divendres de 9 a
14 h i de 16 a 18 h, i seguia tancada la resta de dies (dilluns, dimecres, dijous, dissabte i diumenge). En els dies vinents anirà recuperant la seva activitat normal. Tots els serveis de neteja viària,
excepte la recollida de restes vegetals i voluminosos a domicili, ja
es realitzen amb normalitat.

Us seguim atenent a l’adreça:

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

LITIGI INSTITUCIONAL

L'Ajuntament
ingresa 3 milions
d'euros de Yamaha
L'Ajuntament de PsiP ha acabat cobrant, i amb interessos el
deute que tenia amb Yamaha
des que la fàbrica japonesa va
vendre els terrenys l'any 2011.
La quantitat reclamada era de
2.526.368,36 €, als quals si
sumen els 422.820,38 € dels
interessos de demora.
Quan el 2011 l'Ajuntament
va reclamar el pagament de
la plusvàlua dels terrenys, Yamaha va evitar el pagament
en presentar un contenciós
administratiu contra la demanda del consistori. Finalment, el
Tribunal Superior de Justícia
ha desestimat el recurs de la
marca japonesa i ha obligat a
fer efectiu el pagament de l'impost, amb els corresponents
interessos. Els diners ja són a
les arques municipals.
L'equip de govern de l'Ajuntament ha decidit que l'import
d'aquests diners, no previstos
en l'apartat d'ingressos del
pressupost municipal de 2020,
ha d'anar destinat a les persones. L'objectiu és incrementar
els recursos d'emergència social davant dels efectes de la
crisi provocada pel coronavi-

rus. De fet, en el ple municipal
ja es va aprovar la provisió de
fons per microcrèdits provinents d'aquesta nova partida.
El govern, en un comunicat
fet públic el 29 d'abril, agraeix
la tasca dels equips jurídics de
l'Ajuntament, que han fet possible que finalment, després de
9 anys es pugui comptar amb
aquesta important partida.
El 27 de gener del 2011,
La direcció de Yamaha va comunicar oficialment al comitè
d'empresa de la fàbrica de Palau-solità i Plegamans que havia decidit tancar. La intenció
anunciada era de començar a
reduir la seva producció progressivament a partir de juny
i tancar les portes definitivament el 2012. La multinacional
volia deslocalitzar i concentrar
la seva producció europea a
MBK, la factoria francesa de
Yamaha situada a Saint-Quentin. Al moment de l'anunci del
tancament, a la fàbrica de Palau-solità i Plegamans hi treballaven 417 persones. La darrera Yamaha catalana va sortir de
la línia de producció de PsiP el
31 de març de 2012.

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

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

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans
T: 93 864 82 54
E: info@e-maso.com
W: www.e-maso.com

Més de 40 anys

al vostre servei
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SANT JORDI CONFINAT

Llibres i roses amb mascareta
Sant Jordi confinat ha obligat a
llibreries i floristeries a un sobre
esforç, tant de comunicació
com de distribució. Tot i el Coronavirus, la tradició d'aquest
dia és tan arrelada a casa
nostra que llibres i roses han
acabat arribant a totes les llars
portades per personal amagat
darrere una mascareta.
En el cas de les llibreries, la bona diada de Palau Paper,
contrasta amb la
decepció de Papereria Tècnica. I en el punt mitjà, els dos
quioscs, Roser i Pavelló, que
van viure un Dia del Llibre a mig
gas però que van poder salvar
els números de la jornada. "Nosaltres vam acabar fent un 75
per cent de la facturació d'un
Sant Jordi normal, tot un èxit
donades les circumstàncies",
explica Giovanna Sànchez, de
Palau Paper. Sànchez és l'única que va fer tot el repartiment
a domicili, ja que no pot obrir
la botiga. Això sí, el seu Sant
Jordi ha durat 3 dies.
"Hem fet un centenar de domicilis, més o menys" i en tots
han deixat dos o tres llibres mínim, assegura Giovanna, que
destaca l'agraïment amb què
era rebuda en totes les cases.
Sánchez ha dedicat un percentatge de la facturació a Càritas.
Jesús Crespo, de Papereria
Tècnica, fa un balanç més negatiu de l'atípica jornada. "No
ens van arribar bé les comandes, vam haver d'improvisar
el servei i la comunicació i la
gent veies que no estava molt
motivada", argumenta Crespo,
que diu que just ha arribat a un
15% de la facturació d'un Sant
Jordi tradicional. També van
confiar la comunicació a les
seves xarxes socials i al correu
electrònic, però amb una resposta molt més modesta.
Roser Segura, de Quiosc
Roser, no va fer distribució a
domicili, "però durant tot el
dia vaig tenir gent fent cua per

comprar llibres". Segura no va
fer grans comandes per por
que no li sobressin massa llibres, però finalment va poder
vendre gairebé tot el que havia
encomanat. Pel que fa a facturació, Segura creu que pot
estar entorn del 50% de l'any
anterior. Fa o no fa com la seva
col·lega de Quiosc Pavelló,
Meritxell Grifuls. En aquest darrer cas, sí que van optar per
fer la venda a domicili, però,
segons explica Grifuls, "la majoria de les vendes les vam fer
a la botiga".
Les xarxes socials i el Whatsapp han estat fonamentals per
organitzar la venda d'aquest
any. "Han entrat comandes per
tots els canals, per Instagram,
Facebook, Whatsapp i per te-

és difícil fer llistes. "Com que
no hi ha hagut grans llançaments editorials tampoc hi ha
hagut demandes massives
d'un mateix títol", explica Sánchez. "Les editorials no han
llançat novetats i això ens ha
perjudicat molt també", confirma Jesús Crespo.

lèfon", comenta Sànchez. "La
venda d'un llibre per Whatsapp
es pot complicar molt, sobretot si es tracta de llibre infantil,
perquè la gent demana que li
enviïs fotos," explica Grifuls,
que també agraeix la tasca de
promoció que es va fer des de
l'Ajuntament.
Pel que fa al rànquing de llibres més venuts, aquest any

Flors i Plantes Sílvia, però és
que el nombre de comandes
va ser molt gran. "Nosaltres
vam fer gairebé 250 quilòmetres fent entregues", sentència.
Això sí, en la majoria dels casos, com també afirma Montse
Corcho, de Montse Flower, "la
gent ens rebia molt emocionada i molt agraïda". Corcho calcula que han facturat una quar-

La rosa de Sant Jordi tampoc va faltar a
la majoria de cases.
Les tres floristeries
del poble van treballar de sol a sol, literalment,
per fer arribar a tots els seus
clients les comandes. "Algú
va haver-hi que es va enfadar
perquè li vam portar molt tard",
afirma Sílvia Masegosa, de

ta part del que haurien fet amb
un Sant Jordi normal, "però
amb el doble d'esforç". Tant
Flors Sílvia com Montse Flower
van donar part de la recaptació
a accions solidàries, la primera a la Creu Roja de Caldes i
la segona a Càritas PsiP. Jordi Duran, de Floristeria Duran,
estima que s'han quedat en un
10 per cent respecte la facturació d'anys anteriors.
El subministrament de flors
va arribar just, i en el cas de Floristeria Duran, fins i tot van fer
curt. "Els dies previs el telèfon
i les xarxes no paraven, i anàvem agafant comandes sense
saber si tindríem flors per totes,
però al final va anar tot bé", explica Sílvia, que puntalitza que
totes les seves roses eren de
vivers catalans. També van fer
just de roses a Montse Flower:
"dimecres a la tarda vam intentar demanar-ne més però ja no
va ser possible".
Tot i ser un gremi acostumat
al servei a domicili, les floristes
van haver de reforçar molt la
distribució, ja que no es podia
vendre res en botiga. Canviar el
taulell per la furgoneta i un horari des de les 7 del matí fins a
les 10 de la nit van fer possible
el miracle. "I divendres al matí
encara vam haver de fer algun
repartiment de darrera hora",
explica Montse.
Palau però, no va ser l'únic
punt on van arribar les floristeries palauenques. Ripollet,
Sant Cugat, Sant Feliu, Caldes,
Hospitalet, Mataró, Polinyà,
Sentmenat i molts municipis de la rodalia van ser destí
d'aquestes tres floristeries.
Sobre quina és la reina de
les roses en la diada tampoc hi
ha dubte, la vermella és la que
més demanda té, seguida de
lluny, de la groga. El confinament no ha deixat lluir els seus
colors pels carrers i places del
poble, però a l'interior de cada
casa segur que no hi ha faltat
una flor per fer més lleuger el
fotut confinament.
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Colze a Colze ja té
quasi 100 voluntaris
Colze a colze, la iniciativa per
ajudar a les persones de risc
durant el confinament, ha reunit ja quasi un centenar de
voluntaris que fan diariament
tasques de suport per tot el
poble. Segons explica Norbert
Froufre, un dels coordinadors
de l’organització, els serveis
més demandats són la compra
d’aliments i de medicaments.
Entre els 94 voluntaris del
grup predomina la gent de més
de 50 anys (40 persones), 34
voluntaris tenen entre 30 i 50
anys, i la resta (17) en tenen
menys de 30. Colze a Colze
realitza una mitjana de sis serveis diaris al carrer. “La demanda ha estat constant i regular
des dels primers dies”, explica
Froufre, “però creiem que en
els propers dies es podrà incrementar després que l’Ajuntament hagi repartit totes les
mascaretes entre la gent gran,

perque amb la mascareta els
avis rebien una targeta de Colze a Colze explicant el servei”.
Els coordinadors d’aquest voluntariat apliquen mesures per
optimitzar el servei, com per
exemple que un cop fet el primer servei, el mateix voluntari
s’entén ja amb la persona que
el sol·licita per fer la següent
entrega.
En l’atenció telefònica, la iniciativa la prenen els voluntaris,
que s’encarreguen de trucar
un o dos cops per setmana a
aquelles persones que veuen
més necessitades de conversa o d’atenció telefònica. “Ens
vam adonar que si esperàvem
que ells truquessin era difícil
que ho fecin, en canvi així els
podem fer més serveis i ells
ho agraeixen més", comenta
Froufre.
En el grup hi ha també dos
psicòlogues de PsiP que han

COLZE A COLZE ENFRONT EL COVID-19
•

•
•
•

•
•
•

Et portem la compra a casa perquè ets gran o
estàs en risc.
Et portem medicaments de la farmàcia.
Passegem la teva mascota si tu no pots sortir.
Traiem les escombraries si no pots sortir o
baixar del pis…
Una estona de conversa.
Atenció psicològica.
Que els teus fills i filles sentin un conte per
telèfon per canviar de veu i de “canal”.

TRUCA’NS de 9:00h a 20:00h

COLZE A COLZE

607 703 101
610 329 865

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de

SUPORT EXTERN:

Palau-solità i Plegamans

061 sanitat

900100009 Si pateixes violència de gènere i estàs en quarentena amb l´agressor.
LA SOLIDARITAT ENS FA MÉS FORTES

elaborat un protocol per a
dona suport emocional als mateixos voluntaris. “És important
preveure aquest aspecte, perquè encara que et pensis que
no, al final es donen circumstàncies que t’acaben afectant
encara que no t’ho sembli", explica Froufre. Colze a Colze es

planteja la continuitat més enllà
del confinament, “hem de veure realment com queda tot i de
quina manera ho fem o com
ens reconvertim”, diu Froufre.
També estan prenent moltes
notes per fer una reflexió posterior i treure'n tot tipus de
conclusions de l’experiència.

SERVEIS SOCIALS

Creix el nombre de famílies ateses per Càritas
L'abast de la crisi del Coronavirus és mundial, però el
seu impacte és especialment
dramàtic en els sectors més
necessitats de la nostra societat. Un indicador d'aquesta
afectació és la quantitat de famílies que s'adrecen a Càritas
per recollir aliments. "En pocs
dies vam passar de 87 a 106
famílies, i ara el nombre ha arribat ja a les 119 famílies, un total de 372 persones en total",
explica Eulàlia Soley, coordinadora de Càritas Parroquial de
Palau-solità i Plegamans.
Càritas PsiP ha rebut ja el
subministrament del Banc
d'Aliments que li corresponen
pels tres mesos vinents. Soley creu que els pròxims dos
mesos poden garantir el subministrament normal, però, si

segueix creixent el nombre de
gent afectada, serà difícil donar suport a tothom. Soley explica l'increment de necessitat
a causa de l'impacte del confinament en l'economia submergida: "les persones que fan
feines a les cases, que cuiden
a gent gran o nens, ara de sob-

te s'han quedat sense aquest
ingrés, que en molts casos és
vital per a portar el plat a taula".
Des de la regidoria d'Acció
Social, Patricia Freire destaca
la importància de la ràpida reacció de l'Ajuntament des dels
primers dies del tancament:
"vam fer una primera ajuda de

60 € a les famílies més necessitades i vam reforçar el servei
de Càritas". L'entitat va fer fins i
tot un primer repartiment a domicili. La regidora critica la lentitud de les ajudes de l'Estat,
que en el cas de les famílies en
situació precaria és especialment dramàtica. També apunta que les targetes-moneder
de la Generalitat han funcionat
molt bé i que són un bon sistema per fer arribar les ajudes a
les famílies amb nens.
Freire preveu un empitjorament de la situació, "hem de
pensar que hi ha moltes famílies sense cap ingrés, per això
hem activat el fons de 300.000
euros perquè aquestes persones puguin fer front a lloguers,
hipoteques i altres necessitats
bàsiques".
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VOLUNTARIAT

L'Ajuntament reparteix 7.200
mascaretes selectivament

Nou conveni
municipal amb
Protecció Civil

El grup de voluntàries que va
respondre a la crida de l'Ajuntament per fabricar mascaretes
en va confeccionar en tres setmanes unes 7.200. El consistori, mitjançant la Policia Local,
les va posar a disposició de la
gent gran del poble.
L'operatiu, que per evitar dilatacions i enrenous amb la llei
de protecció de dades, estava coordinat directament per
l'alcalde, Oriol Lozano, es va
anunciar pel dia 8 d'abril però
el repartiment es va començar
finalment el divendres 10, després de resoldre temes logístics i d'esterilització del material.
"El primer que vam fer va ser
donar-les a les farmàcies, ells
en donàven a qui creien que
les necessitava més, no ho
vam anunciar per no provocar
efecte crida", explica Lozano.
Un cop subministrades les
farmàcies, es va planificar el
repartiment als 2.561 veïns de
més de 65 anys que hi ha al
municipi, i "també a aquelles
persones que tenen familiars

amb patologies i que ho haguessin sol·licitat".
Els agents van entregar una
unitat per cada persona sense
mantenir contacte amb la persona receptora. En el paquet
s'incloïa un full amb les instruccions de com i quan utilitzar-la.
Les mascaretes repartides són
reutilitzables si es renten a una
temperatura de 90 graus.
En la tasca d'elaboració de

ONG HARIBALA

Solidaritat internacional
El Coronavirus no perdona ningú. Tots pensem en els centenars de milers de persones
que han mort per aquest virus,
però desgraciadament sempre hi ha hagut altres morts
com a conseqüència de la
fam. A l'Índia rural cada dia va
creixent el nombre d'afectats
de COVID-19 i no hi ha recursos sanitaris per a fer-hi front.
El govern indi va declarar l'estat d'alarma amb confinament
el dia 21 de març. Aquest fet
ha afectat molts milions de
jornalers, famílies molt vulnerables que ha de triar entre
treballar per poder menjar o
confinar-se. L'ONG, Haribala,
està situada en un d'aquests

pobles rurals i ha près la decisió d'ajudar econòmicament
aquestes famílies, perquè tant
les que tenen gent gran com
nens i nenes es puguin alimentar i sobreviure. Haribala ha
fet una crida a la solidaritat de
tots, amb 20 euros podem cobrir les despeses d'una família
durant el confinament. La gent
està responent amb el seu esforç i generositat i ja s'ha pogut
ajudar a 130 famílies. Tantdebó
aquest virus no vagi a més, ja
que juntament amb l'etern problema de la fam, comprometria
de greument la vida de milions
de pobres que viuen a l'Índia.
Donacions: la Caixa
ES86 2100 3132 6922 0010 8187

mascaretes hi participen 133
cosidores, que van utilitzar el
material que va donar l'empresa de Rubí Robin Hat. El mateix alcalde es va encarregar
d'anar a buscar i de repartir el
material entre les voluntàries.
Fet aquest primer repartiment,
l'elaboració de mascaretes va
continuar en previsió que el
subministrament promès per la
Generalitat es demorés.

L'Ajuntament de PsiP i l'Associació de voluntaris de Protecció Civil han signat un nou
acord de col·laboració. Aquest
acord, amb una vigència de 4
anys, substitueix el signat el
2015. El consistori dedica una
partida econòmica de 6.000
euros anuals per cobrir les despeses pròpies del funcionament de l'Associació Protecció
Civil. Això inclou material, equipament, despeses de restauració i altres que justifiquin les
necessitats per cobrir els serveis que els siguin encomanats
per l'Ajuntament durant l'exercici 2020. També s'assigna
nova ubicació al grup de voluntaris, que ara s'instal·laran a la
comissaria de policia en lloc de
la caseta de la Creu Roja.
Protecció Civil compta actualment amb 8 voluntaris a
PsiP. Dani Ruiz, coordinador
de l'entitat, es va mostrar satisfet pel nou acord, i ha destacat
que amb la crisi del Coronavirus ha rebut noves sol·licituds
de voluntaris que permetran
augmentar l'equip.
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El confinament va obligar a
tancar la temporada de caça
abans d'hora i ara la situació
pel que fa als danys a l'agricultura és molt greu. Zarzoso diu
que l'exemple dels senglars
es pot estendre entre guineus,
conills i cabirols, que aquests
dies s'estan acostant també
sense por a les zones urbanes,
"poden provocar accidents i
s'haurà d'anar amb compte".
Pel president dels caçadors
de Palau, és important que es
comencin a donar permisos
especials per a la caça. "La primavera és el moment de màxima expansió demogràfica, ja
comencem a veure femelles
amb garrins i si no ho aturem,
poden tenir conseqüències
nefastes pels agricultors", sentencia aquest caçador.

maig 2020

L'Informatiu 'passa de cuinar'

CAPTACIÓ DE FONS

Caçadors solidaris
La Federació Catalana de
Caça a Barcelona, on s'integra la Societat de caçadors de
l'Alzina de Palau-solità i Plegamans, va posar en marxa una
recaptació de fons entre els
seus socis per a col·laborar
en la investigació de la vacuna
del Coronavirus. La campanya
va durar 20 dies, entre el 25
de març i el 14 d'abril. Entre
els 14.000 socis que integren
les 70 entitats de la Federació
es van recollir 20.406 € (400

a Palau-solità i Plegamans)
que s'han donat al projecte
#JoEmCorono. Aquesta investigació està encapçalada pels
doctors Bonvantura Clotet i
Oriol Mitjà i està centrat en la
recerca de la vacuna contra el
virus i en la creació de fàrmacs
que impedeixin la seva propagació. Segons Joaquin Zarzoso, president de l'Alzina i de la
territorial de Barcelona, es va
escollir aquest projecte per la
seva transversalitat.

L'Informatiu i Passo de Cuinar
(passodecuinar.com), l'empresa de distribució que fa servei a
domicili per a restaurants i comerços de Caldes i Palau-solità i Plegamans, han arribat a
un acord de col·laboració. Passo de Cuinar ha ampliat el seu
àmbit de suport i ara s'ofereix
com a repartidor a domicili de
tots aquells comerços de PsiP,
sigui quin sigui el seu producte. L'acord estableix que, en
els repartiments a domicili que
es facin al nostre poble, s'entregarà també, sempre que el
client no tingui inconvenient,
un exemplar de L'Informatiu.
A canvi, la revista col·laborarà
en la promoció dels serveis de
Passo de Cuinar.
Passo de Cuinar ja operava
a Palau abans del confinament,
però amb la crisi ha decidit fer

un pas endavant. "Oferim els
nostres serveis a tots els comerços sigui quin sigui el seu
producte", explica Marc Coello, gerent de l'empresa. "Amb
el tancament de bars i restaurants ens van baixar molt les
comandes, i vam pensar que
podiem aprofitar la nostra es-

tructura per fer repartiment
d'altres tipus de serveis. Ho
vam proposar als comerços de
Caldes i vam tenir molt bona
acollida, i per això ara ho portem a Palau", explica Coello.
Donar-se d'alta com a establiment en la web de Passodecuinar.com no té cap cost per

al botiguer, "ni de
posada en marxa, ni de quotes, ni de cap mena. Nosaltres
creem l'espai i el comerç posa
el producte. Nosaltres només
cobrarem si fem repartiment,
és a dir, si hi ha venda, si no,
no", diu el responsable del
servei. La comissió per venda
l'acorden Passodecuinar i el
mateix comerç, i pot variar segons les condicions de cadascú. Coello defineix el seu servei
com una espècie d'Amazon
per al petit botiguer, "amb la
diferència que nosaltres som
molt més assequibles".
Coello creu que la seva proposta és una oportunitat més
que té el comerç local per enfrontar-se a la crisi. "Nosaltres
som els primers interessats en
què els comerciants quedin
contents", sentència el jove
emprenedor.

MEDI AMBIENT

La pluja torna a
causar esllavissades
Una nova borrasca que es va
instal·lar sobre Catalunya va
deixar caure pluges persistents
sobretot durant els dies 20 i 22
d'abril. La Generalitat va posar
en alerta el pla Inuncat i l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va procedir a la neteja
dels guals de les rieres en previsió de crescudes. Tot i que
finalment no es van produir,
alguns passos es van precintar
durant unes hores per evitar
riscos a la població.
A conseqüència de la persistència de les precipitacions
es van produir diverses esllavissades i caigudes d'arbres
que van obligar a tallar algunes
carreteres i camins. Així per

exemple, l'Avinguda Navarra, a
l'alçada de la riera, va quedar
tallada durant diverses hores
per culpa del moviment de terres. També el camí de Santa
Magdalena, a uns 200 metres
de la masia, un arbre va caure i va obligar a tallar la via i a
habilitar passos alternatius pels
veïns.
A la plaça 1 d'Octubre es va
produir també un moviment de
terres a causa d'una mala estabilització de les darreres obres
realitzades. L'alcalde, Oriol
Lozano, ja va indicar que en
aquest cas es demanarà responsabilitat a l'empresa constructora donat el poc temps
que fa que es van acabar.
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El confinament pot
agreujar el problema
dels senglars
Cabirols pels carrers dels pobles o ànecs passejant damunt
l'asfalt com si anessin al supermercat han estat algunes de
les imatges curioses que ens
ha portat el confinament. Amb
els humans tancats a casa, els
animals reivindiquen nous espais. Però aquestes imatges
que poden semblar bucòliques, poden tenir conseqüències no tan idíl·liques.
El 14 d'abril el ministeri
d'Agricultura va instar als governs autònoms a mantenir el
control de senglars per prevenir danys en les explotacions
agrícoles i la propagació de
malalties. "És urgent que els
caçadors comencem a actuar", explica Joaquin Zarzoso, president de la societat de
caçadors L'Alzina, de PsiP.
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LES RECEPTES DEL NUA

La cuina, refugi del confinament
La cuina és una de les estances que més convidats ha tingut durant el confinament. I no
només pels àpats, sinó perque
cuinar s'ha convertit en un dels
passatemps amb més adeptes
aquest dies de confinament. El
llevat i la farina, quasi com el
paper higiènic, es van convertir
de sobte en productes cobejats difícils de trobar.
A casa nostra, l'exemple
més clar d'aquest boom gastronòmic el tenim en l'èxit
aconseguit a les xarxes pel cuiner local Albert Nualart, el Nua.
"Alguns amics em van dir si els
podia donar receptes per fer
pastissos i plats sencills per fer
amb els nens, i se'm va acudir
fer-los la explicació en directe.
Poc a poc la gent es va anar
animant i em van començar a
demanar receptes més ela-

borades, i vaig veure que s'hi
anava sumant gent", explica el
Nua, cap de cuina del restaurant Can Joan.
A través del seu compte
d'Instagram va començar a
elaborar una recepta diaria.
"Tirava del que tenia a la nevera i decidia el plat, però la gent
em va començar a demanar
també que cuinés amb coses
que ells tenien al congelador
o a casa seva i així també vaig
començar a rebre suggerències", explica el jove xef. Tira
del receptari propi, i si convé,
improvisa a partir del que el
seu pare li porta del mercat.
"A casa som quatre, estic amb
els meus pares i el meu avi, així
que el que cuino ens ho mengem cada dia".
Cada setmana fa un plat
vegà, "que ara està molt de

MÚSICA I CANT

Video concerts palauencs
L'aïllament personal no ha suposat la
desconnexió dels palauencs de la seva
activitat social i cultural. En el cas de
Palau Grup Vocal però semblava que
el confinament suposaria el silenci fins
a poder tornar al carrer, però no ha
estat així. El dia 16 el conjunt de veus
femenines de PsiP va sorprendre els
seus seguidors amb un vídeo on interpretaven Més enllà d'on hi ha l'iris,
versió en català d'Over the raimbow.
Per gravar aquesta coral telemàtica cadascuna de les components del
grup va enregistrar el seu vídeo amb
la seva veu i va ser després Anna Soley, la directora de la coral, qui va fer
l'assemblatge. Abans, però, la directora va passar els deures a cadascuna
de les intèrprets, que van assajar pel
seu compte abans de gravar les seves
respectives intervencions. El resultat
són dos minuts d'un emocionant miniconcert telemàtic que va servir per
a donar ànims i esperança a tots els
palauencs.
No tan multitudinari, però igualment
emotiu va ser el vídeo presentat pels
Amics de la Música Clàssica de PsiP.
L'associació palauenca va decidir con-

tribuir a pal·liar el confinament amb la
interpretació dels Goigs de Santa Maria, interpretats a la trompeta per Francesc Colomina i al teclat pel Francesc
González. Els dos intèrprets dediquen
la peça especialment a tots aquells
que han patit directament la desgràcia
patir el Covid19.
El tercer en sumar-se a aquest festival és Brian Giner. El youtuber i escriptor palauenc es va animar a fer
un muntatge amb la cançó que s'ha
convertit en l'himne d'aquest confinament, el Resistiré, del Dúo Dinàmico.
Aquest jove col·laborador de Ràdio
Palau va engrescar a una trentena de
palauencs i palauenques perquè gravessin a casa seva la popular cançó,
a l'estil del que han fet
un grup de famosos
del món de la música.
El resultat és un divertit vídeo de 4 minuts en
el que es poden trobar
moltes cares i veus conegudes. Tot plegat una
prova evident que PsiP
té molt talent musical,
sigui quin siguil'estil.

moda". Els caps de setmana
toca arròs, "el de llamantol ha
estat el que més conexions simultànies ha aconseguit, 120
persones". El vídeo d'aquest
arros va acumular de 350 visualitzacions, tot un récord.
Nua no s'esperava aquest
èxit. "Molta gent em comenta
que ha fet la recepta i m'envia fotos, és molt agraït perquè
t'animen i et donen les gràcies", explica. "Fins i tot hi ha
gent que m'ha demanat que
un cop acabi el confinament
segueixi fent directes per les
tardes", assegura. No ho descarta, ni tans sols convertir
aquesta experiència en algo
més sòlid, però ara com ara,
ell es concentra en el seu foc i
en la seva clientela online, cada
cop més nombrosa i cada dia
més satisfeta.

COMUNITAT

El bingo del Coronavirus
Els veïns del bloc d'Avinguda
Catalunya amb carrer de Dalt
han estat notícia per la seva
original forma de combatre
l'avorriment. Armats amb un
megàfon i amb els balcons
com a escenari, cada cap de
setmana han organitzat un
bingo comunitari on participen
tots els veïns del bloc que s'hi
vulguin apuntar.

Els cartons es reparteixen
per Whatsapp, i els números
es canten per l'altaveu. No hi
juguen diners, però cada línia i
cada bingo són una festa i se
celebren amb música i aplaudiments. La idea ha quallat tant
que fins i tot veïns de pisos i
cases circumdants van demanar d'unir-se a aquest original
bingo contra el Coronavirus.

Pintura de fachadas

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

Construcción de
obra de todo tipo

Interiores de viviendas y locales

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

Presupuesto sin coste

más de 30 años
de experiencia

Trabajos en Pladur

Presupuestos
sin compromiso

606 038 654

- Palau-solità i Plegamans

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

VK PISCINAS
Construcción
y reforma de piscinas
Sistemas de
filtración
Electrolisis salina
Bombas de calor
Cubiertas

Victor - 647 068 303 .
vk.piscinas@gmail.com
Palau-solità i Plegamans
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RETRAT LOCAL D'UNA CRISI GLOBAL

El petit comerç en temps
de Coronavirus
La pandèmia de la Covid-19 ha posat cap per avall l'economia
mundial, des de les grans multinacionals fins a l'economia
submergida. EL futur a curt i mitjà termini és incert, amb interrogants i reptes nous. La botiga, el taller, el despatx del costat
de casa, són l'escenari més proper a nosaltres on es representa la lluita per subsistir davant d'aquesta nova i sobtada crisi.
Aquest és un retrat de com viu el comerç de PsiP la situació.
PEP PUIG
"La gent té por, i serà prudent a l'hora de tornar a sortir i
de gastar, no serà fàcil tornar a
aixecar el negoci", diu el Joan.
"Doncs jo espero que sigui al
contrari", replica la Montse,
"espero que aquells que han
mantingut el sou, o els que
tenen diners, surtin a comprar
i gastin, i que ho facin als comerços del poble, perquè així
serà com entre tots ens podrem recuperar". El Joan Malla
té un negoci de distribució de
material ortopèdic. La Montse
Cañadó treballa a Auto Plegamans, el taller mecànic familiar.
A ells no els han obligat a
tancar el negoci, han pogut seguir treballant (excepte els dies
de confinament total), i per això
no es poden acollir a les ajudes públiques. "Jo puc vendre,
però resulta que com que els
meus clients
són residències d'avis i
gent gran, i no
els puc visitar, doncs no
puc vendre",
es queixa el
Joan.
"Nosaltres
podem treballar,
però no hi ha
feina, perquè
la gent no ha

d'agafar el cotxe. En un mes
hem fet cinc reparacions", explica la Montse, que ha hagut
de fer un ERTE al treballador
assalariat que tenen habitualment al taller.
La Maria Rosa Marsal, de
sabateria Petjades, sí que va
haver de tancar a partir del
dia 14 de març. "Un mes i mig
amb la botiga tancada, sense vendre res, i a més tota la
temporada de primavera gairebé perduda", explica la Maria
Rosa, que s'ha posat en mans
de la seva gestoria per mirar
de tramitar alguna ajuda. És el
mateix cas que molts altres negocis i botigues del poble: perruqueries, centres d'estètica,
botigues de roba, de fotografia, de decoració, joieries, clubs
esportius, bars, restaurants i
desenes de petits negocis que
no han pogut desenvolupar la
seva activitat. Philippe Deffarge, de Ferreteria Major, de Can
Falguera,
es lamenta
també de
la
confusió a l'hora
d'informar.
"El
gremi
et diu una
cosa però el
gestor te'n
diu una altra.

Uns poden vendre, encara que
sigui a domicili,
però altres no,
encara
que
tinguem
els
mateixos productes.
Jo
tinc productes d'higiene i neteja
que es poden
vendre, però com sóc una
ferreteria no puc, només puc
atendre a les crides dels clients
que tenen alguna emergència
i necessiten alguna peça urgent", explica Deffarge.
"Les primeres tres setmanes de confinament ens va
desbordar la demanda d'informació", explica Toni Perramon, d'Assessoria Palau. Les
gestories són també un negoci
que ha mantingut l'activitat, tot
i que amb alteracions notables.
"Al principi vam haver de deixar
gairebé totes les tasques per
dedicar-nos a l'atenció telefònica o per mail de l'allau de
consultes que ens van arribar,
sobretot per demanar ajudes i
per gestionar ERTES. A més,
com que cada dia que passava
hi havia novetats, el flux de
consultes era constant", recorda Perramon, que si bé creu
que aquesta feina serà un augment de la facturació a curt termini, tem perquè la crisi suposi

també
la pèrdua de molts
clients.
Des de l'Ajuntament s'ha
fet seguiment també de tota
la informació que podia ser útil
pels comerços. "Hem intentat
estar sempre al dia i posar-ho
a disposició d'autònoms i empreses", diu Laura Navarro, regidora d'Empresa i Ocupació.
"És cert que la informació des
del Govern de l'Estat no ha
estat fluida i clara", es queixa
també Ovidi Popescu, regidor
de Comerç. "Des de les possibilitats que té l'Ajuntament
hem fet un esforç molt gran,
amb el tema dels microcrèdits
i amb tota la reestructuració
del calendari fiscal", explica el
regidor.
Tota ajuda serà poca perquè la tornada a la normalitat
es preveu molt lenta i escalonada. "A més, hi ha un inconvenient afegit per al petit

comerç", apunta Joan
Malla, "i és que molta gent ha
descobert ara que la compra
per internet funciona i serveix
per tot", cosa que, segons ell,
pot treure clientela a les botigues del poble.
Que la venda per internet
ha funcionat en dona fe Mayte
Pla, palauenca propietària de
la firma Disevil Vinos, distribuïdora de begudes alcohòliques
a través d'Internet. "Nosaltres
estem ara com si fos Nadal,
ens ha vingut de sobte molta feina", diu Mayte, "també

hem fet molts
clients nous, però el perfil del producte que venem és
més baix".
Des de l'Ajuntament, tant
Navarro com Popescu en fan
la lectura de l'actualització necessària. "Aquesta crisi ha de
ser també un aprenentatge pel
botiguer, cal treure'n conclusions i cercar fórmules perquè
el petit comerç tingui també
alternatives en el món digital",
comenta Laura Navarro. El regidor de comerç, per la seva

banda, assegura que "en aquesta
línia van algunes de les idees
que s'estan treballant i que
esperem poder presentar com
més aviat millor."
També l'Associació de comerciants treballa per donar
solucions a l'escenari de crisi
que es presenta en els mesos
vinents, "estem debatent idees
però que encara no hem concretat", explica Montse Flores,

la presidenta de l'Associació. "Està clar que el
tema d'Internet ens preocupa, però no és l'única cosa",
diu Flores, que no especifica
en quina línia aniran les propostes de la seva organització.
És clar que en aquests dies
de confinament, també hi ha
negocis que han pogut mantenir el ritme o fins i tot millorar-lo. És el cas de Mari Carmen González, de la peixateria
Carmela: "Nosaltres hem notat
un canvi molt gran, ara venem
més que abans tot i que la
botiga està sempre buida. La
gent demana per telèfon i quan
té la comanda llesta, la ve a
buscar. No volen fer cues".
El confinament també li ha
portat nova clientela, però la
Mari Carmen no confia que
es mantingui un cop passi el
tancament: "quan tornarem
PASA A LA PÀGINA SEGÜENT
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a la normalitat, crec que en el
nostre cas pot ser pitjor que
abans, perquè en un escenari de falta de liquiditat, el peix
serà una de les viandes en les
quals la gent estalviarà". Durant aquests dies no ha tingut
problemes d'abastiment, ni ha
observat que els preus de la
vianda s'hagin incrementat.
Qui sí ha hagut de vigilar els
preus és Imma Perramon, de
Queviures Can Riera. "Els primers dies potser no, però després cada setmana veies que
les coses anaven pujant uns
cèntims." L'Imma també ha fet
clientela nova, i fins i tot ha hagut d'introduir productes que
no tenia. "Hem ampliat l'horari i
la gent ve aquí perquè no ha de
fer tantes cues com al súper.
He hagut de portar més tipus
de llet, begudes alcohòliques
que no tenia, refrescos, alguns
productes de neteja", explica
l'Imma, que aquests dies ha

notat un gran augment de les
vendes.
Les botigues d'alimentació
en general han mantingut el
negoci més o menys estable,
però tothom, d'una manera o
altra, ha patit els efectes del
confinament. La situació ha accelerat el repte que el petit comerç tenia davant l'amenaça
de les grans superfícies i dels
nous hàbits de compra. Ara és
moment de reinventar-se, de
buscar complicitats i de guanyar-se un espai dins del cor (i la
butxaca) del consumidor.
Ara, durant els mesos vinents, sembla que seran difícils
les aglomeracions de gent. És
de suposar, per tant, que les
grans superfícies no podran
ser refugi de compradors. Caldrà veure com s'aprofita això
per reforçar el vincle entre la
botiga, el taller o el despatx i
la gent que hi viu. Cal convertir el #JoEmQuedoACasa en
un #JoEmQuedoAlPoble (per
comprar almenys).
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Palau-solità i Plegamans per la república
Grup municipal de Primàries

Vam dir que ho
votaríem tot, i ara sense

moure’t de casa...
Vés a primariescat.cat, accedeix
al teu perﬁl, i comprovaràs si ets
elector o associat i veuràs què
s’està posant a consulta...i

VOTA!

LLIGA FOTOGRÀFICA
ARTS & FOTO

Foto natura

Les fotografies presentades aquest mes,
relacionades amb el tema Natura, han demostrat tant la grandiositat dels paisatges,
com la bellesa dels detalls de la fauna i
la flora, centrant l’atenció sobretot en la
captació dels aspectes estètics.

-19
COVIDRDA

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

RECO
-te,
otegint tots!
r
p
e
u
q
sa
tegeixe
ens pro ràcies!
G

1r classificat / Joan M. Guimerà - El despertar del delta

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 / Joan Suñé
Espiadimonis

3r classificat /
Pedro Mohedano
Morito

@primariespalau

PrimàriesCat.Palau-s.iPlegamans
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HC PALAU DONA PER TANCADA LA TEMPORADA

TV3 agafa el
relleu amb nova
temporada de
'Les de l'hoquei'

merços i negocis del poble, i
que ara estan patint molt, però
segur que tirem endavant pel
que fa a pressupost", conclou
el president. La pròxima temporada serà dura, amb molts
desplaçaments, i cal estar preparats en tots els aspectes.

Mor Fidel Truyols,
expresident de
l'HC Palau
El dijous 9 d'abril, l'hoquei
català va rebre una notícia
trista i especialment dolorosa
pel HC Palau. Víctima de la
Covid 19 va morir Fidel Truyols, qui va ser president del
club palauenc entre els anys
2000 i 2004.
Truyols va ser també entrenador de l'HC Palau, però la
seva herència principal va ser
la creació del primer equip
femení. D'aquella llavor en
tenim ara el fruit en la formació que milita en l'OKLligaF, la

màxima categoria de l'hoquei
femení espanyol i on hi ha diverses jugadores campiones
del món amb la selecció espanyola.
Truyols va entrenar i coordinar equips com el Sant Feliu,
Mataró -al qual va ascendir a
Nacional Catalana-, Cerdanyola CH i, aquests darrers
anys, a l'HC Castellar.
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Els clubs palauencs aguanten la crisi
i ja pensen en la temporada vinent
NOVA TEMPORADA

raona Colomer. Pel que fa als
patrocinis, Generali i Wurth,
els dos principals aportadors
estan assegurats sempre que
el confinament no s'allargui
més del que sembla previst.
"Ens preocupa més el gruix de
petits espònsors que són co-

maig 2020
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Objectiu: que no ens
falti la Champions
L'Hoquei Club Palau està pendent de la decisió definitiva de
la Federació Espanyola d'Hoquei per saber com es resolt la
temporada d'OKLligaF. Pel que
fa al club, l'opció més desitjable és que la Lliga es doni per
acabada, opció que sembla la
més probable. El que té clar
Joan Colomer, president del
club, "és que sembla que sigui
quina sigui la decisió, nosaltres
tenim assegurada la presència
en la propera Champions, que
és el nostre objectiu principal,
el que més interessa".
En un comunicat fet públic el
18 d'abril, l'HC Palau expressa
el seu desig de jugar però manifesta que veu molt complicat
fer-ho. Pels responsables de
l'hoquei palauenc han de concórrer tres circumstàncies que
són difícils que es donin: seguretat sanitària per jugadores
i cos tècnic; poder jugar amb
públic; i garantir un període de
preparació previ per evitar al
màxim riscos de lesió després
de l'aturada.
En cas de no poder jugar, el
club groc i negre proposa una
suspensió de la competició,
sense guanyadors i sense descensos però sí amb ascensos,
cosa que faria que l'any vinent
hi hagués dos equips més a
l'OKLligaF. Per decidir els llocs
de Champions i altres competicions els palauencs proposen
utilitzar la classificació de la
primera volta. Colomer estima
que "l'escenari de la temporada vinent es presenta molt
complicat, i per tant apostem
per no malbaratar esforços ni
posar en risc l'estat físic de les
jugadores".
L'economia del club està
força sanejada, cosa que dóna
tranquil·litat als responsables
de l'entitat. "Som un club
auster i això ens ha beneficiat
en un moment com aquest",

ESPORTS

Amb tot l'esport aturat, TV3
ha agafat el relleu aquest mes
d'abril. Ha tornat 'Les de l'hoquei', la sèrie protagonitzada
per les jugadores d'un equip
femení i ambientada en molts
espais de Palau-solità i Plegamans.
Aquesta nova entrega consta
de 13 capítols. Incorpora nous
personatges, però manté PsiP
com a plató principal. El pavelló Marià Víctor i la pista on juga
l'HC Palau són imatges recurrents de la sèrie. També molts
indrets del poble són fàcilment
reconeixibles, començant per
la mateixa Casa Consistorial,
en la que te lloc una boda oficiada, de forma fictícia, per l'alcalde Oriol Lozano.

El lligam entre ficció i realitat
el va posar la jugadora palauenca de l'OKLligaF, Berta
Busquets. La capitana de l'HC
Palau no va poder evitar piular les seves ganes de sortir a
competir en veure per televisió
la pista on habitualment patina amb les seves companyes.
"Tio, que veig la pista de Palau
a #lesdelhoqueitv3 i aaaaaghhhhh!!! #FUCKquarentena",
va piular Busquets el 20 d'abril.
Esperem que aviat els patins
de debò tornin a grinyolar sota
el sostre del Maria Víctor.

Els principals clubs esportius
de PsiP tenen ja la mirada
posada en la temporada vinent. Després que el govern
ampliés el confinament fins al
9 de maig, les respectives federacions van anar confirmant
el que tothom tenia molt clar:
la temporada 2019-2020 s'ha
acabat pel que fa a les categories regionals.
La Federació Catalana de
Futbol ho va confirmar divendres 24 d'abril en un comunicat que donava per acabades
les competicions. Deixava en
mans d'un proper referèndum entre clubs com es tancaran les classificacions i si hi
haurà o no descensos. Els dos
clubs palauencs dependents
d'aquesta federació ja estan
fent els deures pel curs vinent.
Agus Silva, president del CFS
Palau, va confirmar a L'Informatiu que ja "tenim bastant
avançat l'organigrama de cara
a setembre, i tenim gairebé un
95 % dels entrenadors confir-

mats". En la mateixa direcció
apunta Francesc Garcia, del
FC Palau: "nosaltres normalment al maig ja comencem a
planificar, i ara tal com estan
les coses, encara més". García
apunta que fins i tot estan pensant protocols d'entrenament
per poder evitar al màxim riscos sanitaris.
En el bàsquet també, s'han
donat les competicions de
categories menors per concloses. Montse Feliu, la presidenta del ACB Palau, creu que
la competició no tornarà, en el
seu cas, fins finals de setembre
o octubre.
La Federació Catalana de
Patinatge ha ajornat les competicions d'artístic fins setembre. Davant d'aquest escenari
el PA Palau, prima mantenir el
contacte amb els seus socis
i esportistes. "Amb l'etiqueta
#jopatinoencasa llancem exercicis i reptes als patinadors, i
mantenim el contacte amb la
nostra gent, explica Ivan Juan",

SALUT I FORMA FÍSICA

Vídeos de exercicis per
mantenir la forma
Aquest any els dies Mundials
de la Salut i de l'Activitat Física,
el 6 i 7 d'abril, s'han hagut de
celebrar tancats a casa. Però
s'han celebrat, i potser amb
més motiu que mai, donat que
l'estat físic en confinament és
una de les preocupacions de
molts ciutadans i de les mateixes autoritats sanitàries. Per
contribuir a aquestes dates i a
la salut dels conciutadans, la
regidoria d'Esports de l'Ajuntament de PsiP ha creat una
sèrie de vídeos per oferir als
veïns i veïnes de la vila exercicis físics per a practicar en els

dies de confinament. Aquests
vídeos s'han creat específicament amb la voluntat de fomentar l'activitat física entre els
diferents grups d'edat.
Els monitors i monitores dels
cursos que es realitzen al Pavelló Maria Víctor, han editat una
sèrie de vídeos amb classes dirigides per a grups de diferents
edats. Cada divendres s'actualitza la pàgina i es publiquen
nous vídeos amb exercicis per
a posar en moviment el cos i
mantenir-nos actius. La pàgina
està accessible a la web palauplegamans.cat.

president de l'entitat.
El PA Palau no és l'únic club
que tira de xarxes per mantenir
el contacte amb socis i jugadors. Totes les entitats han tirat
d'Internet per impartir tutorials,
plantejar jocs, realitzar exercicis físics, mantenir reunions
virtuals i reforçar el vincle entre

tots els socis, seguidors, entrenadors i jugadors.
Pel que fa al vessant econòmic, tots els clubs consultats
confien en poder superar la situació. En alguns casos s'han
aplicat ERTEs i s'han reduït
quotes al mínim per no penalitzar les economies familiars.
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CLUB ATLÈTIC PALAU

Córrer a casa contra el virus
Residencial
Palau
Actualitat
Residencial
Palau

A Residencial Palau tenim cura de les persones i som responsables amb la societat. Estem
en temps de canvis Malgrat això, hem seguit les instruccions primer del Departament de
Treball i Afers Social i ara del Departament de Salut del de la Generalitat de Catalunya.
No obstant això, hem d’afirmar que el compliment de les mesures de prevenció establertes
ha estat complicat, com a conseqüència de la manca de subministrament de recursos. Tot i
això, tots el que formem part de Residencial Palau durant totes aquestes setmanes de
confinament, estem realitzant esforços extraordinaris per suplir la manca d’EPIS i test per a
seguir complint amb la que sempre ha estat la nostra prioritat, la salut i el benestar dels
nostres residents.
Voldríem aprofitar per agrair l’encomiable tasca que en aquests difícils moments està
realitzant tot l’equip humà del nostre Centre, demostrant una gran professionalitat i
compromís.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, per conèixer més sobre nosaltres

Residencial Palau
Residència Geriàtrica
Residencial Palau

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

Avinguda Catalunya, 264- 266
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Telèfon 93 147 90 00

Els socis del Club Atlètic Palau
mantenen viva la passió per
córrer tot i no poder sortir de
casa. Prova d'això és la participació de diversos membres
del club en la iniciativa Correm
a casa, que es va celebrar el
diumenge 19 d'abril. La cursa
casolana es va organitzar per
a recaptar fons per la iniciativa
#Joemcorono, el projecte d'investigació per la lluita contra la
Covid-19 liderat pels doctors
Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet.
Set atletes del club palauencs
van participar en aquest repte,
que consistia a recórrer una
distància lliure en la categoria
que es vulgui: cinta, escales,
passadís, balcó, jardí, etcètera.
El recorregut podia ser de 26,
21 o 11 quilòmetres, segons
les aptituds i limitacions de
cadascú, i s'havia de recórrer
entre les 10 del matí i les 9 de
la nit. Per part del Club Atlètic
Palau van participar en aquest
repte solidari els corredors i
corredores Dolors Canadell,
Òscar Plata, Eva Carreira, Joaquim Esteban, Sandra Colom,
Raquel Sol i Òscar Durango.
Tots ells van aconseguir la seva
meta, fer esport i contribuir a la
lluita contra la pandèmia. I van
demostrar que per a estar en
forma només cal voluntat.

IOGA

Meditar en xarxa
"Ha estat un aprenentatge a
marxes forçades. Teníem les
xarxes una mica abandonades,
però ara ens han donat la clau
per mantenir el contacte amb
els nostres socis i clients", diu
Carolina Corcho, de Maca YogaFit. Els seus comptes d'Instagram i Youtube són cita diària
de molts palauencs aficionats
al ioga i a la meditació. "Hem
doblat el nombre de seguidors,
i la gent ens demana exercicis
a mida", explica Corcho, que
s'ha sorprès de la quantitat de
gent nova que s'ha afegit a les
seves classes: "Hem gairebé
doblat el nombre de seguidors".

ESPORT EN CONFINAMENT

El gimnàs es trasllada a Instagram
El món de l'esport s'ha traslladat de les pistes i el parquet a
les xarxes. Davant la impossibilitat de fer exercici físic al carrer
o al gimnàs, internet s'ha omplert d'iniciatives que conviden
a mantenir-se en forma dins del
confinament. L'equip de monitors i entrenadors de Piscines
Sant Carles va assumir ràpidament el repte i ha convertit el
seu compte d'Instagram en un
dels més dinàmics del poble.
"Així que vam saber que havíem de tancar, els mateixos

entrenadors es van prestar per
fer classes a internet, i entre
tots vam decidir organitzar una
graella i mantenir així el contacte amb els socis", explica
Silvia Bautista, propietària del
complex esportiu. "La veritat
és que estan fent una feina increïble, que cal agrair, i que de
fet la gent també agraeix", comenta Silvia, que ha vist com la
xarxa del club ha doblat gairebé el nombre de seguidors, ja
en són més de 1.500.
"No només va bé pels nos-

tres socis i seguidors, sinó
també per nosaltres mateixos",
explica Meritxell Ortiz, entrenadora de dansa de Piscines
Sant Carles, "ens serveix per a
estar en forma per quan arribi
el moment de tornar". En les
classes d'Instagram s'hi aplega més gent de la que hi ha a la
classe física. "La gent és molt
agraïda, ens envien vídeos fent
els exercicis a casa, ens donen les gràcies... està sent una
experiència molt interessant",
conclou Silvia.
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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

