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               és el lloc

"El mèrit d'aquest 
equip és que no s'ha 

fragmentat"

ENTREVISTA A MIQUEL BUSQUETS, 
EX TÈCNIC DEL GENERALI HC PALAU
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RESUM DE CONTINGUTS

Telèfons d’interès
EMERGÈNCIES   112
AMBULÀNCIES   061
POLICIA LOCAL   938  649  696
AJUNTAMENT, OFICINES 938 648 056
ASSISTENT SOCIAL  938 643 012
CAMP FÚTBOL  938 649 007
CAN CORTÈS  938 644 177
CAP. Ambulatori  938 649 898
CEIP CAN CLADELLAS   938 644 710
CEIP CAN PERIQUET   938 643 529
CEIP FOLCH I TORRES  938 648 885
CEIP PALAU   938 645 159
IES (Ramon Casas i Carbó) 938 649 595
ESCOLA BRESSOL EL SOL 938 649 674
ESCOLA BRESSOL PATUFET  938 645 853
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA   938 649 832
ESCOLA  MARINADA  938 648 853
DEIXALLERIA MUNICIPAL  938  643 789
ENHER - FECSA AVARIES  900 770 077
JUTJAT DE PAU  938 645 663
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 938 648 204
PARRÒQUIA DE SANT GENÍS 938 648 057
PAVELLÓ D’ESPORTS  938 645 502

Farmàcies de guàrdia a PSIP
De dilluns a divendres, de 8,30h a 22h, la farmàcia 
de guàrdia és J. Beatobe (excepte el mes d’agost). 
Els caps de setmana de 9h a 21h consulteu el se-
güent calendari:

J. Beatobe:  C/Anselm Clavé, 1 -  938 648 047
L. Lacorzana: C/Sagrera, 4 - 938 649 830
D. Lagarda: Avda. Catalunya, 138 -- 938 644 896 
N. Muntada: C/Secretari Gil, 21 - 938 649 680
Can Cortés: C/Camí Reial, 4 - 938 640 046
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N. Muntada C/ Secretari Gil n. 21
Can Cortès Camí Reial n. 54 

J. Beatobe C. Anselm Clavé n. 1
L. Lacorzana C. Sagrera n.4
D. Lagarda Av. Catalunya n. 138
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  PRIMER SEMESTRE DE 2020
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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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4-11 --  Passatemps, Opinió, Salut, 
Música
13 -- Tercer ple municipal telemàtic. 
S'aprova el nou manual d'imatge de 
l'Ajuntament.
14 -- PsiP entra en fase 1 de desconfi-
nament.
17 -- Residencial Palau, el calma però 
a l'espera d'esdeveniments.
18-19 -- EL PÒSTER / 
El mercat desconfinat.
21 -- Canvis en la recollida d'escom-
braries.
22 -- 30 anys de música sense parar.

24 -- Alerta amb el mosquit tigre.
26-27 -- EL REPORTATGE / 
Adéu a Can Lluís, desapareix definiti-
vament un local històric al poble.
28-29 -- L'ENTREVISTA / 
Miquel Busquets, ex entrenador del 
Generalli OKLligaF.
36-39 -- ESPORTS / 
Ivan Jaquierz, nou tècnic de l'HC 
Palau .
El FC Palau vol fer campus d'estiu i 
encara la propera temporada amb 
optimisme.
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Sector Anunciant Pàg. Sector Anunciant Pàg.
Advocats Farnés advocats 1 Partits polítics PSC PALAU 8

Jaume Oliveras i Malla 7 ERC 10
Jaume Oliveras i Malla 9 Primàries PsiP 12
Torra Argemi 9 Assemblea Nacional Catalana 20

Ajuntaments Ajuntament de Psip 32 Restauració Masia Julia 23
Arquitectes Barcelona S&C Engineering, SCP 15 Bar l'Esbarjo 23
Asegurances Duran - Molins, Asegurances, SL 15 Avui cuinem nosaltres 23
Automòvil Tallers Mateu Vila,  SL 3 Can Burgués 23

Auto taller Taher 25 Frio Palau 36
Comunicació Campanya Generalitat 5 Salut Aten Palau 3
Construcció Construcciones Gutiérrez 17 Clinica Dental Valloc 11

Sánchez Pinturas 17 Centre Podològic Solita 11
Marbres Aguilar 25 Roque Lucas Sanchez 11
Materiales Martínez 36 Menja Sa 23

Decoració Acorama 3 Residencial Palau 34
Entitats Associació de Comerciants 16 Dental Duarte 36
Esports Club Tenis Santa Magdalena 17 Centro Odontologic Palau 36
Estètica Bosa 1 Serveis tècnics Gippsa Informatica 3

Naturhouse 3 Guber Catalunya Serveis 3
Nua 3 74_ Bugaderi autoservei 11

Ferreteria Ferreteria Major 15 25 E. Arbo Climatizaciones 15
Gestories Assesoria Gestoria Palau S.L 9 Electricitat Masó 15

Gestoria Monmar 15 Fumirrat Servicios 2005 17
Ruisan Assessors 15 Antenes Palau 25

Idiomes MowaLanguage 3 Vallas PVC (Cayfi) 25
Immobiliàries Immobiliaria Farnes 1 Tecni servei Palau 25

Juani Baeza 7 Sub. d'Aigua Can Padro 35
Finques Palau 15 MRW 36

Pirotècnia Petardos CM 31 Taxis Taxi Palau - J.M Aguilar 23
Moda Selmy 2 Trans-Radio Taxis 23
Papereria Jorbachs 7 Taxi - X. Caparrós 23

Veterinaris Centre Veterinari Palau 11

REDUCCIÓ DE CONTORN EN 
CUIXES, MALUC I CINTURA

ELEVACIÓ DE GLUTIS
MILLORA DE L’ASPECTE DE LA PELL
ALLEUJAMENT DE LA SENSACIÓ 

DE PESADESA A LES CAMES
DESAPARICIÓ DE LA PELL DE 

TARONJA

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

N U A
N Ú r i a  M a Ñ a s
ESTÈTICA & NUTRICIÓ

Sistema intens 
de massatge 

físio-actiu

Estiu a la 
vista!!!

Pla dietètic 
personalitzat

Seguiment 
setmanal
gratuït 

Complements 
alimentaris amb 
extractes de 
plantes naturals

CAMÍ REIAL, 106 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  -  93 864 55 51 / 696 22 92 80

Av. Catalunya, 183 
Palau-solità i Plegamans

Acorama
botiga   taller

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

Busca’ns i segueix-nos també:

@trac_dibuixpintura

Dibuix i Pintura
Nens i adults

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

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

 espai de Acorama
botiga   taller

més de 15 an
ys d’experiè

ncia

Selmy
vesteix el teu interior

#JoVullAnaralaPlatja

Camí Reial, 162 - Palau-solità i Plegamans
937 494 204 - 660 25 63 18

selmy.palau@gmail.com /       @selmy.palau

626 299 333 
info@mowalanguage.com
www.mowalanguage.com

anglès-alemany-italià-francès

Cuidem i reparem 
el teu ordinador, 

també per via remota

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

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

soM especialistes en 

neteJar
pressUpost sense coMproMÍs

Tallers Mateu Vila, SL

Vehicle de substitució gratuït per a qualsevol reparació

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

ECOSPORT
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NormalDifícil Molt difícil

10 pobles del Vallès  occidental

SUDOKU

LA SOPA

de Mariano GarcíaLA VINYETA SOLUCIONS

LES 8 DIFERÈNCIES
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10 POBLACIONS VALLES OCC
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SABADELL
RIPOLLET
CERDANYOLA
ULLASTRELL
VILADECAVALLS
MATADEPERA
SENTMENAT
POLINYA
TERRASSA
VACARISSES

 dificultad (4)          © 2020 olesur.com     

LA SOPA
Sabadell Ripollet Cerdanyola 
Ullastrell Viladecavalls Ma-
tadepera Sentmenat Polinya 
Terrassa Vacarisses
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286573914
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541629387
673192548
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Dificultat: Mitjana
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234579168
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982176435
534298167
143625879
659837214
827419653
295741386
461583792
378962541

Dificultat: Molt Alta
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Ells sabran el que es fan
Vaig llegir que Zara i Mango, conglomerats multinacionals 
tèxtils de primer ordre, havien fet donacions generoses du-
rant les primeres fases de la pandèmia. Recordem que no hi 
havia mascaretes ni bates per als professionals, i que molts 
voluntaris d’arreu es van posar a cosir com mai ho havien 
fet. Aquestes dues empreses, amb gran capacitat material, 
personal i logístic, eren de les més indicades per a donar una 
forta empenta i ajudar la societat que tant els ha fet créixer. 
I així ho van fer, segons alguns mitjans de comunicació. En 
altres mitjans, en canvi, podem llegir que aquestes dues cor-
poracions són el dimoni mundial de l’explotació laboral i el 
que han fet és una operació de propaganda.

Llegim i llegim. Aquests mesos que hem estat més reclosos, 
més preocupats, hem devorat notícies, sobretot a l’inici del 
confinament. Certament s’ha escrit de tot: veritats, mentides, 
mitges veritats i mitges mentides.

Isak Andic i Amancio Ortega tenen grans coneixements i ha-
bilitats, d’altra manera no haurien bastit aquests imperis. Són 
gats vells i a nosaltres, ens poden enredar. I, tot sabent molt 
de costura, el que no tenen ni idea és que mai han d’engan-
yar una màquina de cosir, ni a una sola. Se’n guardaran com 
de pixar-se al llit. 

I, m’explicaré. De ben segur heu sentit a parlar alguna vega-
da de la intel·ligència col·lectiva. És el que fa que una formi-
ga o una abella actui no com un individu independent, sinó 
com a part d’un «superorganisme» que és la colònia. Cada 
un dels insectes es nodreix i forma part, d’alguna manera 
d’una xarxa de coneixement i comunicació que engloba la 
seva comunitat, i potser en certs aspectes, la seva espècie. 
També haureu sentit a parlar d’algunes persones que estan 
interconnectades amb el seu germà bessó, per més quilòme-
tres que els separin.

Doncs bé, el fundador de Zara i el de Mango ni saben ni es 
creurien que tots els milers de màquines de cosir que tre-
ballen per a ells estan connectades emocionalment entre si, 
de punta a punta de món. I que una màquina que està co-
sint uns texans a Bangladesh sap si una altra màquina d’A 
Corunya està fent una toga, una sotana o un tanga. També 
totes coneixen les condicions laborals de les seves cosidores 
i el seu estat anímic. Si una màquina cus una mascareta o 
una altra està aturada per què han fet fora el seu treballa-
dor, totes, totes ho saben. Si Amancio n’enganya una, totes, 
totes se n’assabenten. I de cop i volta es pot trobar amb 
milers d’agulles que es trenquen, fils que s’enreden, pedals 
que s’espatllen o motors que es cremen; tot a l’hora i sense 
causa aparent.

Ells sabran (o no) el què es fan.

SilveStre entredàlieS
‘Finestra oberta’, dimarts a les 20.00, a Ràdio Palau (91.7 Fm)

Podeu enviar les vostres 
cartes a l’adreça de correu 
electrònic psipinfo@gmail.

com. La carta ha d’anar signada i amb el número DNI de la persona que 
l’envia. Les cartes signades per col·lectius han de dur almenys el nom 
i DNI d’un representant del grup, encara que el text el signi el col·lectiu. 
Si us plau, procureu que el text no sobrepassi els 1.800 caràcters, en cas 
contrari Palau Informatiu es reserva el dret d’escurçar-les. Les cartes 
es publicaran en català. En cas d’arribar textos en altres idiomes seran 
traduïts. 
Les opinions expressades en les cartes, així com en tots els espais d’opi-
nió d’aquesta publicació són responsabilitat exclusiva de qui les firma.
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Sentit comú
Ara que la COVID-19 ha fet acte de presència, és hora de valorar 
les nostres creences, inquietuds i valors. També, prioritzar com 
volem que sigui la nostra vida i, potser redefinir i descobrir què 
és allò que alguns diuen “sentit comú” en algunes parcel·les de 
la nostra vida, com és el cas del nostre comportament com a 
veïns i veïnes. No és el mateix per a tothom, però hi ha una sèrie 
d’accions que em sembla són universals o almenys molta gent 
les hauria de compartir.  
Sentit comú és i hauria de ser...
 No deixar que el gos faci les seves necessitats al camp. Els 
camps són per conrear i no és agradable veure caques per tot 
arreu. Malgrat que pugui ser adob, quan s’acumula en determi-
nats llocs pot ser perjudicial. Penseu que el pipí també crema 
allò que està plantat. Així doncs, no beneficia a ningú. I afegeixo 
que si l’animal fa caca, cal recollir-la! És la nostra responsabilitat i 
compromís quan decidim tenir un animal a casa.
 Per altra banda, és important tancar o deixar dins de casa l’ani-
mal que borda a qualsevol hora i per qualsevol cosa perquè mo-
lesta als veïns que no poden ni parlar ni descansar.
 Suposo que si tots i totes féssim coses de sentit comú, no 
hi hauria tantes restriccions o advertències: cartells avisant de 
les multes per si no es recullen els excrements de gos, cartells 
d’abocadors clausurats, barreres per minimitzar la velocitat... co-
ses de sentit comú que si no es fan per sentit comú, s’han de
fer per prohibicions i advertències.
 Ara que la nostra convivència i maneres de comunicar-nos s’ha 
vist afectada per aquest virus, és un bon moment perquè nosal-
tres actuem amb més responsabilitat i respecte. En tot cas, tots i 
totes podem canviar. Ho podem fer... si volem.
Endavant les atxes!

Meritxell Mañosa Albuixech

Gràcies pel condol
El passat 21 d’abril ens va deixar el nostre estimat Josep; 
marit, pare i avi, i gran col·laborador cultural del poble.
Volem agrair a tota la gent les mostres de condol que ens han 
fet arribar, molt especialment a la colla dansaire del Ball de 
Gitanes de Palau.
Degut al moment en que ens trobem, no ha estat possible 
fer l’acompanyament que ens hagués agradat, és per això 
que celebrarem una cerimònia de comiat quan la situació ho 
permeti.
L’estimarem i el recordarem sempre.

Família Perramon-Vilardell

C/Barcelona, 43 - Palau-solità i Plegamans
Dilluns a dijous, de 17 a 20 h. També hores concertades o via telemàtica

93 864 40 77  -  info@jaumeoliveras.cat
www.jaumeoliveras.cat           @jaumeoliveras_advocat

Jaume Oliveras Malla

Dret civil
Separacions, Divorcis, 

Parelles de fet, 
Incapacitacions, Herències, 

Adopcions, Tutela, 
Reclamacions dineràries, 
Arrendaments urbans, 

Desnonaments, 
Contractes…

Judicis per delictes lleus, 
Querelles criminals, 

Denúncies, Reclamacions 
d’accidents de trànsit, 

Alcoholèmies, Defensa i/o 
acusació lletrada, 

Assistència lletrada 
al detingut... 

Dret penal
advocat

TERRENO en Can Falguera de 390 m. 
Bien situado.  97.000€ 

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

CASA EN ALQUILER  en Can Rovira. 5 dormitorios. 2 baños completos. Garage. 200 
m2 de vivienda y 600m2 de parcela.  900€ /mes

CASA EN CAN FALGUERA 240m2. 5 
h. 2 baños. Buen estado. 285.000€ 

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

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

CASA en Can Riera. 85 m2. 2 h. 450 
m2 de parcela. 279.000€ 
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psc.palausolitaplegamans PSC_PalauPleg

Maig 2020 - Número 334
L’informatiu dels Palauencs

Volem saber què s’ha fet a les residències i què podem fer per 
prevenir situacions semblants

Des del PSC volem saber què ha passat, on han estat els errors i les disfuncions. Volem saber què s’ha fet 
bé, però sobretot volem saber què podem fer per prevenir futures situacions semblants. 

Si agafem les dades facilitades pel departament de salut, des de l’inici de la pandèmia han mort 4.000 
persones a les residències catalanes, 13.000 han estat infectades, i 33.000 tenen símptomes d’haver estat 
infectades, i 3.000 professionals estan de baixa.

I aquí a Palau, perquè l’Alcalde es va negar a demanar per carta el dia 31 de març a la Generalitat 
ajuda per a la desinfecció de la residència de la vila, com sí van fer 13 alcaldes i alcaldesses de la 
comarca del PSC, Junts-Pdecat, Comuns-Podem, TxT i AC? 

Perquè tampoc es va sol·licitar suport a la Delegació del govern, demanant la intervenció de la 
UME per a la seva desinfecció? 

Perquè no es va sol·licitar des del govern municipal la medicalització de la residència atès que 
residents malalts no s’estaven derivant a l’hospital?

Com a principal partit de l’oposició volem que s’esclareixi el que ha succeït, però també com a represen-
tants públics del conjunt de veïns i veïnes, que han patit la pandèmia, que han perdut familiars, als qui 
enviem tota la nostra solidaritat. Ciutadans i ciutadanes que han estat infectats o infectades, professio-
nals que s’han deixat la pell treballant en condicions molt difícils i que estan al peu del canó en els pitjors 
moments. A tots ells i elles el nostre reconeixement.

Veient com estan els jardins i el 
camp aquests dies, l'esclat de 
les plantes i el créixer de les es-
pigues dels sembrats, hom oblida 
per una estona aquest voltor que 
ens amenaça (la Covid 19), i m'ha 
vingut a la memòria la figura d'a- 
quell músic que posava música a 
la creació: Olivier Messiaen.   
 Si hi ha cap figura que plani so-
bre la música del segle XX amb un 
llenguatge molt personal, contem-
porani, però alhora ancorat en la 
tradició i que, amb tot, ha meres-
cut el més gran respecte fins hi tot 
de les escoles més radicals, aquest és Oli-
vier Messiaen (1908-1992). Autor d'obres 
monumentals, bastides, però, amb una pà-
tina íntima i delicada. Messiaen transmet en 
les seves creacions un món personal i uni-
versal a parts iguals que el fa un dels més 
grans compositors de la història.
Un llenguatge modal propi
 Messiaen nasqué a Avinyó (Provença), en 
el si d'una família culturalment refinada. La 
seva mare, Cécile Sauvage, poetessa, ha-
via predit en els seus poemes l'avenir mu-

sical del seu fill. El seu pare, Pierre, traduc-
tor de Shakespeare, li transmeté l'avidesa 
per la lectura i la fantasia. La infantesa de 
Messiaen transcorre entre Avinyó, Greno-
ble (durant la Gran Guerra) i finalment a Pa-
rís, on el compositor acompleix els estudis 
musicals amb mestres de molta categoria, 
dels qui heretà, la llarga tradició organística 
francesa, l'interès pels modes grecs i orien-
tals i l'exquisidesa en l'orquestració. Amb 
22 anys d'edat és nomenat organista de La 
Trinité de París, càrrec que ocuparà fins a la 

mort i des d'on comença a desen-
volupar una tasca creativa ingent. 
Ja aleshores crea un llenguatge 
modal propi que el caracteritza i 
que li donarà anomenada interna-
cional. Fet presoner pels alemanys 
durant la Segona Guerra Mundial, 
de retorn a París compagina l'ac-
tivitat compositiva amb l'ensenya-
ment a les noves generacions de 
compositors, entre els quals des-
taquen Boulez i Stockhausen.
 Entre els seus alumnes també hi 
ha la pianista virtuosa Yvonne Lo-
riod, que esdevindrà la seva sego-

na muller i principal intèrpret i destinatària 
de les seves obres. Retirat a un poblet del 
Delfinat, és al final de la seva vida que es-
criu les seves obres mé corprenedores i 
significatives.
 Messiaen va ser un home a qui agradava 
expressar l'amor universal, la religió, els co-
lors, els ocells,.. i molt d'amor; avui li costa-
ria entendre el que li passa a la humanitat.

Rafael Oliver Oliveras
d'Amics de la Música Clàssica

L'esclat primaveral

GUIA D’ADVOCATS
Relació de despatxos d'advocats de 

Palau-solità i Plegamans oberts al públic

Col·legiats 1.346, 2.304, 2.386 i 2.642

FARNÉS ADVOCATS
Avda. Catalunya, 241. - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 89 56 - Fax 93 864 93 35

farnes@farnes.cat - www.farnes.cat

Col·legiat número: 1578 (des de 1989)

CARMEN TELLEZ LÓPEZ
C/Sant Galdrich, 23 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 56 51 - www.gestoriapalau.es

Col·legiat número: 1471

JAUME OLIVERAS I MALLA
C/Barcelona, 43 - 08184 Palau-solità i Plegamans 

Tel. 93 864 40 77 - Fax 93 864 48 18
j.oliveras@jaumeoliveras.cat

TORRA ARGEMÍ
Camí Reial, 115 bloc 2 local 2 (Porxada) - Palau

Tel. 93 222 13 98 - 622 910 487
info@torraargemi-advocats.com · www.torraargemi-advocats.com

Sentint-ho molt, davant la situació que estem 
vivint, el 14 de juny no podrem celebrar el 
41è Aplec de la Sardana. Haurem d'esperar 
al 2021. Anirem informant si es poden fer les 

ballades que teníem preparades per enguany. Desitgem que 
tot passi el més aviat possible i puguem retrobar-nos amb 
tota la il·lusió de ballar i escoltar sardanes. Cuideu-vos molt. 
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SEU LOCAL

Carrer de Plegamans, 3B

palausolitaiplegamans@esquerra.cat

El grup municipal d’ERC-AM renuncia a l’assignació econòmica i la 
destina a polítiques socials

Decret de l’Ajuntament Mesures econòmiques

ERCPsiP ERCpalau

“En moments excepcionals, decisions excepcionals”. Això hem fet des 
d’Esquerra Republicana, posar el nostre granet de sorra, i per això, hem 
renunciat a l’assignació municipal mentre duri l’Estat d’Alarma. Els grups 
municipals reben una compensació econòmica segons la representació 
obtinguda a les eleccions amb la finalitat de cobrir les despeses relacionades 
amb l’activitat que es desenvolupa. La quantitat recaptada, actualment 
3.323,61 euros, es destinarà íntegrament a l’emergència social i econòmica per 
ajudar a aquells col·lectius del municipi que més estan patint aquesta crisi.

bategarFEM 
EL COMERÇ LOCAL!

La Diputació de Barcelona retalla 
el programa de garantia social

La decisió del govern de la Diputació de 
Barcelona de reduir el programa de garantia 
al benestar social implicarà que el nostre 
municipi percebi 3.875,21 euros menys que 
el 2019, una mesura que s’esdevé quan els 
Ajuntaments més necessitem aquests recursos 
per donar cobertura als nostres veïns i veïnes 
davant aquesta crisi sanitària, econòmica i 
social. Aquesta línia d’ajuts té la finalitat de 
contribuir  a l’adequada cobertura de  les 
necessitats socials bàsiques de la ciutadania, 
reforçar els equips professionals de serveis 
socials i atendre situacions d’urgència, entre 
d’altres coses.

365 dies d’una victòria històrica
El passat 26 de maig va fer un any de la celebració de les eleccions municipals, 
que vam guanyar amb 1.946 vots (27%), i que van suposar ser el grup majoritari 
amb 6 regidories. 
Ens vam presentar amb molta il·lusió per canviar el tarannà dels darrers 
governs municipals, amb una candidatura plural i diversa, d’homes i dones 
que s’estimen el poble, i amb un programa clar: fer polítiques a partir dels 
valors del republicanisme, la llibertat i la igualtat d’oportunitats.
Ara fa un any que vam assumir les tasques de govern; amb moltes ganes de 
liderar els reptes actuals i de futur, i amb molts projectes que vam presentar 
en el Pla d’Actuació Municipal. La pandèmia que patim, però, ha estroncat 
bona part d’aquests projectes i ens porta un nou repte; recuperar el nostre 
poble del sotrac social i econòmic que ha patit. No dubteu que aquest és ara 
el nostre objectiu prioritari i que no defallirem per assolir-lo.

3.323,61€* 
*Fins al mes de maig

Presos i preses polítics 2019
          34.163,34€

             2020
         30.288,13€

Volem tenir un record per als presos i preses 
polítiques, que han hagut de passar el 
confinament a la presó a causa de l’amenaça 
de prevaricació que el Tribunal Suprem va fer 
als funcionaris de les juntes penitenciaries, 
condicionant així la seva decisió de no permetre 
que el passessin a casa. No ens cansarem de 
demanar la seva llibertat i el retorn de les 
persones exiliades.

#Reimpulsem   #FemPalau

LA CONSULTA

Autors: CAP Larrard i Elvira Zarza
Revisió científica: Joan Lozano; GRAPAT
Revisió editorial: Lurdes Alonso; Grup 
d’Educació Sanitària de la CAMFiC

DEIXAR DE FUMAR ÉS POSSIBLE I 
VAL LA PENA.
Millora la teva qualitat de vida, la teva ca-
pacitat física i la teva salut en general i es-
talvies molts diners.
Si has decidit deixar de fumar ¡Felicitats! 
Has près la decisió més important per la 
teva salut. Per aconseguir-ho, cal fer un 
esforç personal, tenir una ferma decisió i 
una mica d’imaginació.
Tria una data per deixar- ho: dia “D”,mi-
llor, abans d’un mes. A la majoria de per-
sones els resulta més fàcil deixar-ho total-
ment i de cop, és com s’aconsegueixen 
més èxits. 
ABANS DEL DIA “D”
Mentre prepares aquesta data:
• Fes una llista amb els teus motius per-
sonals per deixar de fumar.
• Pensa què faràs quan tinguis ganes de 
fumar.
Explica a la família i als amics la teva deci-
sió, i demana’ls ajuda i recolzament. De-
mana’ls que no fumin prop teu. 
El dia “D”: Pensa només en avui i posa 

en marxa les alternatives que tens prepa-
rades per als moments difícils.
ALTERNATIVES A UNA CIGARRETA
• Si tens un desig molt fort de fumar: in-
tenta relaxar-te (respira profundament), 
beu aigua o sucs, menja xiclets sense 
sucre... aquest desig només dura uns ins-
tants.
• Recorda les raons per les quals vas de-
cidir deixar-ho.
• Les ganes de fumar seran cada cop me-
nors i menys freqüents.
• Renta’t immediatament les dents des-
prés de menjar.
• Si estàs irritat, dona un passeig, escolta 
música...
• Busca noves distraccions (cinema, lec-

tura...).
• Si tens insomni, evita el cafè (a la tarda) i 
altres estimulants i fes més exercici.
• Evita les situacions que et provoquen 
ganes de fumar. Tingues sempre alguna 
cosa per mantenir les mans ocupades.
• No pensis “no fumaré en tota la vida”, 
pensa “AVUI NO FUMARÉ”.
• Deixar de fumar i mantenir el pes és 
possible: Menja més fruita fresca i verdu-
ra, evita els aliments que engreixen i realit-
za més exercici físic. 
PER NO RECAURE
• Una sola cigarreta et pot fer tornar a fu-
mar.
• Evita falses seguretats “per una no pas-
sa res” i les recaigudes en festes, sopars...
• Una recaiguda és un revés momentani, 
no un fracàs. Aprofita l’experiència per a 
propers intents.

Com deixar de fumar

Dr. Roque Lucas
Medicina general privada
Concert amb les principals 
mútues

Consultes de dilluns a 
divendres amb cita prèvia:
93 864 41 33

C/Pau Casals, 28 - Palau-solità i Plegamans
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GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES-PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

   12 mesos d’agraïment a qui ens va fer confiança a les eleccions del 2019. 
   1 any d’oposició constructiva . 
   12 mesos vetllant per la participació i la transparència. 
   1 any de preocupació pel benestar de la ciutadania. 
   12 mesos defensant els drets humans i fonamentals de les persones. 
   1 any reivindicant la llibertat del poble català. 
   12 mesos denunciant les polítiques repressives de l’Estat espanyol. 
   Seguim...només ha passat ¼ de la legislatura. 
   No ens desdirem dels nostres objectius, de la nostra raó de ser. 

   
 

➢ Ens ocupa i ens preocupa l’excepcionalitat que ha produït el COVID-19 a tots els nivells: municipal, 
de país i d’estat. 

➢ S’ha de fer front amb energia i recursos a les crisis sanitària, econòmica i social que marcaran el futur 
dels nostres joves i infants. 

➢ Reivindiquem una solidaritat estable i duradora, per part de les institucions. 
➢ Reivindiquem polítiques públiques que redueixin la pobresa i la desigualtat. 
➢ No podem acceptar la polarització social que viu el col·lectiu humà. 

  
     ALGUNES PROPOSTES I REFLEXIONS PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL 
❖ Ple suport a les polítiques de reactivació aplicades pel Govern Municipal. 
❖ Implementació de targetes moneder o vals intercanviables a les botigues i establiments de Palau-

solità i Plegamans, per a persones afectades pel Covid-19 o amb especial vulnerabilitat. 
❖ Implementació  de la Brigada de Protecció Civil per donar suport en totes aquelles accions que pugui 

necessitar l'Ajuntament i el Cap Salut, durant la pandèmia. 
❖ Creació d’una línia de bonificacions de fins a 500€, per a autònoms, empreses, comerços i entitats 

locals destinades a pal·liar els efectes del coronavirus, prèvia justificació de la necessitat i insolvència 
a través de l’OAE. 

❖ Subvencions promoció econòmica: Les bases de subvencions haurien de tenir com a condició el 
manteniment de l’empresa, la contractació de nous llocs de treball o la no eliminació de llocs de treball 
en els propers 6 mesos. 

❖ Subvenció del 10% dels aparells de purificació i desinfecció de virus en l’aire, aptes per la lluita anti 
Covid-19, per a comerços, tallers, oficines i establiments industrials. Amb un màxim de 250€. 

❖ Endarreriment del calendari de tributs a la tardor per facilitar la liquiditat durant els mesos de més 
dificultats econòmiques. 

❖ Bonificació dels tributs que afectin a les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) 
afectades, en més d’un 70%, per la crisi del Covid-19 i a col·lectius de persones vulnerables. 

❖ Exempció de les taxes municipals, durant el període que estigui en vigor l’estat d’alarma, als 
establiments comercials i industrials que s’hagin vist afectats per la impossibilitat d’obertura al públic 
decretada pel Govern: Taxa de terrasses, taxa de recollida d’escombraries, taxa del mercat  setmanal...   

 

El ple municipal de maig, el 
tercer per via telemàtica, es va 
celebrar el dimecres 27 a les 
18.30 de la tarda. Tot i que la 
crisi sanitària encara marca 
l'agenda municipal, es va no-
tar una certa distensió i una 
tornada als debats pre vírics. 
I això que, per decisió de tots 
els grups, els plens no inclouen 
encara mocions de caràcter 
polític.
 Es va guardar un minut de 
silenci en homenatge a les víc-
times de la Covid19. Fet això i 
aprovada l'acta del ple anterior, 
es va abordar la segona moció, 
que donava compte del nome-
nament de Francesc Pallerols, 
actual cap de Recursos Hu-
mans, com a interventor mu-
nicipal interí. Pallerols, que va 
arribar al consistori en comissió 
de serveis al març, assumirà la 
baixa de l'anterior interventor 
Esaú Soto. Tots els grups, i el 
mateix Pallerols, van coincidir 
en desitjar que aquest desdo-
blament sigui temporal i que 
aviat es pugui tornar a comptar 
amb la figura d'un interventor.
 Aquesta moció va donar 
pas a un paquet d'exposicions 
econòmiques, defensades pel 
regidor d'Economia, Sergi Pla-
za. El jove regidor d'ERC va ex-
plicar en primer lloc una modifi-
cació de crèdit que, entre altres 
coses, destinava 15.000 euros 
a ajudes per l'esport i 14.400 
a la socialització de llibres. 
Aquestes quantitats sortien bà-
sicament de la suspensió d'ac-
tivitats i festes populars que fi-
nalment no es podran celebrar 

enguany, com ara el Guirigall. 
També va exposar una partida 
de 12.000 euros destinats a la 
compra d'equips de protecció 
individual (EPIs).
 Plaza també va desglosar 
com s'han repartit els 300.000 
euros de superàvit que el Go-
vern ha destinat la lluita contra 
la crisi del Coronavirus. 10.000 
€ s'han invertit en compra 
d'EPIs, 15.000 € en compra 
d'aliments i productes bàsics, 
15.000 € més en ajudes di-
rectes per lloguers i habitatge, 

220.000 en ajudes a famílies 
necessitades i 40.000 € per la 
contractació d'un reforç a l'àrea 
de Serveis Socials.
 Després que Plaza parlés de 
números es van succeir un pa-
rell de mocions menors fins a la 
presentada per la regidora de 
Comunicació, Eva Soler, que 
mereix un capítol a part (vegeu 
requadre). El torn de precs i 
preguntes, molt llarg, va estirar 
el ple fins a les dues hores i vint 
minuts.
 Dues xifres més per tancar la 

crònica. El ple de maig va posar 
preu al llibre Plomes i becs, edi-
tat per l'Ajuntament: 8 euros. 
L'obra es va presentar l'estiu 
passat i està signada per Jau-
me Ventura, Abel Julien, Jordi 
Segalés. Fins avui encara no es 
pot comprar perquè faltava po-
sar-li preu. I l'últim número: 28. 
És el màxim de persones que 
van seguir simultàniament el ple 
en la retransmissió en directe 
per Youtube. La videoacta està 
disponible a la  web de l'Ajunta-
ment.

La pandèmia 
ja no és l'únic 
tema del ple 
municipal

TERCER PLE TELEMÀTIC

El ple de maig va revelar qui-
na era la pista sobre la nova 
imatge corporativa de l'Ajun-
tament que es va colar en la 
presentació del Pla de Govern 
al febrer: la gla (en la imatge). 
El fruit de l'alzina (un altre em-
blema de PsiP) és l'objecte es-
collit pel nou equip de govern 
com a símbol de Palau-solità 
i Plegamans. I el símbol anirà 
acompanyat d'un lema: 'Un 
poble viu'.
 Eva Soler, regidora de Co-
municació, va ser l'encarrega-
da d'exposar aquest punt de 
l'ordre del dia. Segons les se-
ves paraules, la gla "és el fruit 
que simbolitza el naixement, la 
vida" al mateix temps que "re-
cull la tradició agrària del nos-
tre poble". Soler va explicar 
que el canvi d'imatge s'ha fet 

després d'una anàlisi de l'ac-
tual imatge corporativa. L'es-
tudi va determinar que l'actual 
estètica municipal està obso-
leta pel que fa a símbols i co-
lors, i que calia una adap-
tació als nous entorns 
digital i audiovisual.
 A més d'intro-
duir el símbol i 
el lema, el nou 
manual d'iden-
titat corporativa 
estableix una paleta 
de colors inspirada, 
segons la regidora, en 
els colors de l'entorn de 
PsiP. L'adaptació de tota 
la senyalística i comunicació 
municipal serà progressiva i 
farà que convisquin les dues 
imatges durant un temps.
La moció no va comptar amb 

el suport unànime del ple. Els 
tres partits de l'oposició van 
coincidir en assenyalar que 
una cosa tan transversal com 
el símbol i el lema del poble 
haurien d'haver estat sotme-

sos a l'opinió de 
la ciutadania. 
Soler va argu-

mentar la falta 
del reglament 
de participa-
ció, encara no 
aprovat, per 
eludir aques-

ta opció, tot i 
que va assegu-

rar que arribat el 
cas, quan es pugui 

fer una consulta reglamenta-
da, no hi haurà cap problema 
en sotmetre la gla a l'escrutini 
popular.

Una gla per 'Un poble viu'
NOVA IMATGE MUNICIPAL
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Telèfons 24h: 93 864 68 40 - 93 864 56 94
sat-manaut@earboclimat.com

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

RI 08/154652
Carnet:
CRC-1139-B

Calderes adaptades 
a la normativa RITE

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

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · GAS 
CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT

Més de 40 anys
al vostre servei

Us seguim atenent a l’adreça:

C. Comerç, 27
Palau-solità i Plegamans

T: 93 864 82 54

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

RUISAN ASSESSORS. SL
Assessorament d’empreses

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

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

E-mail: administracion@ruisanassessors.es

A mitjans de maig, el Jutjat de 
Pau i registre civil de Palau-so-
lità i Plegamans va reobrir les 
seves portes per a fer atenció 
presencial amb cita prèvia i per 
tràmits indispensables. La resta 
de tràmits s'han de seguir fent 
amb atenció telefònica. L’horari 
d’atenció al públic és de 9 a 13 
hores i per sol·licitar informació 
o demanar cita prèvia es pot 
trucar al telèfon 93 864 56 63 o 
enviar un correu a: jp.palau-soli-
taiplegamans@xij.gencat.cat
 Seguint les normes de segu-
retat actuals, es demana la uti-
lització de la mascareta perso-
nal de cada persona que hi vagi 
i que es mantingui la distància 
de seguretat de dos metres.
 Els tràmits que es podran fer 
són: expedició de llicències 
d’enterrament, matrimonis in 
articulo mortis, inscripció de 
naixements i fe de vida.

Ambulàncies Egara ha estat 
l'empresa guanyadora del con-
curs públic resolt aquest mes 
de juny per la contractació dels 
serveis preventius sanitaris de 
l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans. Ivemon Ambulàn-
cias Egara S.L., amb seu a Te-
rrassa, es va endur l'adjudica-
ció gràcies sobre tot a la seva 
proposta econòmica, que li va 
atorgar 74 punts davant dels 70  
del seu rival més proper. 
 L'import de l'adjudicació es 
de 10.730 euros. La durada del 
conveni és d'un any a partir de 
la signatura del contracte entre 
les dues parts. Ambulàncies 
Egara posarà dos vehicles me-

dicalitzats per a donar cober-
tura a les activitats esportives, 
culturals i de participació  orga-
nitzades o subvencionades per 
l'Ajuntament palauenc. L'an-
terior concesionari d'aquest 
servei era Ambulancias Group 
Excellence, de l'empresari Dani 
Ruiz, que va fer aquest servei 
a la vila durant els darrers sis 
anys.  
 Es dóna la circumstància que 
la licitació d'aquest concurs es 
va fer telemàticament, per pri-
mer cop en la historia del con-
sistori del nostre poble. La mesa 
de contractació es va emetre en 
directe pel canal de Youtube de 
l'Ajuntament., i la gravació està 

disponible en aquest canal.
 Microsoft Teams ha estat la 
plataforma a través de la qual 
els participants han connectat 
telemàticament. Les futures 
meses de contractació es po-
dran celebrar de manera no 
presencial, emprant aquests 
mitjans electrònics que garan-

teixen la identitat dels membres 
de la taula d'assistents, el con-
tingut de les manifestacions, la 
interactivitat i la intercomuni-
cació entre els membres de la 
taula i en temps real. D’aquesta 
manera, les empreses hi po-
dran accedir sense necessitat 
de desplaçar-se a l’Ajuntament.

El 25 de maig, Palau-solità i Ple-
gamans, juntament amb Barce-
lona, i les zones metropolitanes 
nord i sud, va entrar a la fase 
1 de la desescalada. Aquell dia, 
l'alcalde, Oriol Lozano, va sig-
nar un ban municipal amb les 
mesures que es podran seguir 
dins d’aquesta nova fase. A 
més de les mesures generals 
que marca el decret del govern 
central, el comunicat de l'auto-
ritat local especificava diverses 
ordres relatives a espais i ser-
veis del nostre municipi.
 El ban municipal, per exem-
ple, establia que des d'aquell 
dia quedava obert sense res-
triccions el Parc de l'Hostal 
del Fum. Es recordava, però, 
que s’ha de mantenir la distàn-
cia de seguretat de 2 metres, 
respectar les franges horàries 
establertes per a la circulació i 
l’esport, ique no es poden utilit-
zar els WC.
 També es van obrir els 'corre-
cans' de la vila. En aquest cas 
es recorda que només pot ha-
ver-hi un aforament màxim de 

10 persones i que cal mante-
nir la distància de seguretat de 
2 metres, a més de l’ús de la 
mascareta.
La Biblioteca municipal està 
disponilbe amb cita prèvia, d’11 
a 13 hores i de 17 a 19 hores. 
Només per servei de préstec 
de documents prèvia reserva 
per telèfon o mail i/o devolució 
de documents en préstec. Per 
demanar cita prèvia cal trucar  
al telèfon 93.864.41.77 o Mail 
a: biblioteca@palauplegamans.
cat.

La fase 1 també ha significat 
l'abertura de la Deixalleria Muni-
cipal amb el seu horari habitual, 
de dimarts a dissabte de 9.30 a 
14 h i de 16 a 18 h, els diumen-
ges de 9 a 14 h. Dilluns i festius 
tancat. El servei de recollida de 
voluminosos encara no està en 
funcionament. També es res-
taura la recollida de restes de 
poda mitjançant saca subminis-
trada a la deixalleria, cal trucar 
al 93.864.38.89 abans de treu-
re la saca al carrer.

El Jujtat de 
Pau recupera 
l'activitat amb 
cita prèvia

Ambulàncies Egara guanya 
el concurs de l'Ajuntament

Benvinguts a la Fase 1
TRÀMITS

SERVEIS PÚBLICS

CONFINAMENT
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Molt aviat podras recollir el teu conte 
a les botigues i empreses associades

al nostre
comerç!

DONEM VIDA

ACORAMA
AJUDA’T PALAU
ASSESSORIA I GESTORIA PALAU
AUTO SOLITÀ 2012
AUTOESCOLA A-14
AUTOESCO LA BENET
AUTO-PLEGAMANS
AUTO-SERVEI PUJALT
BARRACHINA JARDINERS
BOSA TECNOESTÈTICA
BRUNÉS MERCERIA
CAL FRUITÓS
CATCOM RACING
CELLER BALLBÈ
CENTRE DE DIA ELS MEUS AVIS
CENTRE DE FISIOTERÀPIA BOADA VELL
CENTRE DE FISIOTERÀPIA I 
OSTEOPATIA CRISCAT
CENTRE VETERINARI PALAU
CENTRE VETERINARI SANIVET
CHIC-ITINES
CLADELLAS MODA
COMERCIAL SOLSAN
COOL TATTOO

Per a més informació sobre els comerços associats entreu a www.comerciantspalau.com/guia-del-comerc/

D.A.G. MULTIGESTIÓ EMPRESARIAL
DECORACIÓ MONTSE CERVERA
DENTAL DUARTE
DISEVIL VINOS
DROGUERÍA CARLOS
DURAN & MOLINS ASSEGURANCES
EL VESTIDOR DE LUCÍA
ELECTRICITAT MASO
ESTACIÓ SERVEI MARTÍ
ESTANC PALOU
ESTRADA FERRETERS
EVA FERNÁNDEZ FOTOGRAFIA
EXIT SCHOOL OF ENGLISH
FARMACIA BEATOBE
FARMÀCIA DIANA LAGARDA BOS
FARMACIA NURIA MUNTADA
FINQUES PALAU IMMOBILIÀRIA
FLORISTERIES DURAN
FLORS I PLANTES SILVIA
FORN-PASTISSERIIA TURÓN
G.I.P.P.S.A.
GARMAN’S JOIERS
GRANERIA CASTELLS
GREEN’S 

IMMOBILIÀRIA FARNÉS ADVOCATS
IMMOBILIÀRIA REMAX JUMBO MAR
IMMOSORT
JOIERIA-RELLOTGERIA PLEGAMANS
JORBACHS STORE 
KIDS & US
L’ATELIER DE MONTSE FLOWER
LA KAMA 
LA MODISTILLA
LabG2 LABORATORIOS
L’INFORMATIU
L’OUTLET DEL TEU NADÓ
MAGIC NAILS
MARC PERRUQUERS
MARSAL EXCAVACIONS, S.L
MARTA CAÑADÓ - ARQUITECTA
MATERIALES MARTÍNEZ
MERCADONA
MOTO RECANVIS VALLÈS
NATURAL OPTICS TIBAU
NINO SABATERIES
PALAU CERÀMIC
PALAU MOTOR
PALAU PAPER

PEKAR
PERRUQUERIA MIQUEL
PESCADOS CARMELA
PETJADES
PINTURES PARÉS
PIPA PUB
PISCINES SANT CARLES
QUEVIURES CAN RIERA
QUIOSC ROSER
RESIDENCIAL PALAU
RESTAURANT CAN BURGUÈS
RESTAURANT CAN FALGUERA
RESTAURANT GASPAR
RESTAURANT MASIA JULIÀ
SELMY
SOM2
SPWORKS INFORMÀTICA
TABACS ASTURGÓ
TALLERS MATEU VILA
TAYSA C.P.S.I.
TXELL CASTELLS - DISSENY GRÀFIC
VETPALAU
XURRERIA PALAU
YOU&ME

d e  P a l a u - s o l i t à  i  P l e g a m a n s

CONSTRUCCIONES
HNOS. GUTIÉRREZ

más de 30 años
de experiencia

Presupuestos 
sin compromiso

Construcción de 
obra de todo tipo

Reformas 
en general.

Especialidad 
en cocinas y baños 

(si llamas departe del Infor-
matiu, 15% dto. en cocinas 

y baños)

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

Pintura de fachadas 
Interiores de viviendas y locales

Trabajos en Pladur

Presupuesto sin coste

606 038 654       - Palau-solità i Plegamans

Maig ha estat tranquil pel que 
fa a la situació dins Residen-
cial Palau. Aquest més s'han 
produït dues defuncions, una 
d'elles deguda a la Covid19. 
Ara com ara, només hi ha una 
resident positiva, que és asimp-
tomàtica i que està deguda-
ment aïllada en un sector del 
geriàtric. Des de la direcció de 
la residencia estan en contacte 
permanent amb la direcció del 
CAP de PsiP, que és qui super-
visa diàriament les actuacions 
mèdiques dins del complex.
 On no estan les coses tan 
tranquil·les és a l'exterior. Un 
grup de familiars de persones 
mortes a Residencial Palau 
durant la crisi d'abril s'ha or-

ganitzat per presentar diverses 
demandes contra la gestió del 
centre. Han creat també un 
grup de Facebook (Afectados 
residencia Palau) per reunir més 
afectats.
 Alguns han estat cridats per 
la Fiscalia de Sabadell per pren-
dre'ls declaració. Ara estan a 
l'espera de reunir documenta-
ció per procedir amb la denún-
cia, segons explica Elena Cat-
llà, portaveu. "Jo he demanat 
l'historial mèdic del meu pare a 
la Residència tres cops, la pri-
mera vegada el 29 d'abril, però 
sense resposta", assegura. El 
seu pare va morir a l'abril des-
prés de 18 dies de patiment, 
segons ella mateixa explica. Els 

afectats sospiten que la dilació 
és una estratègia del centre per 
entorpir les accions en contra. 
"Algú ha rebut alguna cosa, 
però no és el que havia dema-
nat sinó un resum dels darrers 
10 dies", diu la portaveu.
 José Luis Montserrat, director 
de Residencial Palau, assegura 
que dóna sortida a totes les 
peticions d'informació. "Molts 
familiars ja tenen la documen-
tació que ens han demanat. 
Altres poden trigar més, per-
què un historial de 10 anys, per 
exemple, costa de reunir, però 
contestem per ordre d'arribada 

a totes les peticions". Montse-
rrat segueix sense tenir notícies 
ni cap requeriment de la Fisca-
lia. "Rebem notícies, ens infor-
men de moltes coses, i cada 
dia omplim molts cops formu-
laris i requeriments de Salut i 
d'altres organismes, però cap 
de la Fiscalia", diu el director del 
geriàtric palauenc.
 Així doncs, mentre la situació 
al centre es normalitza, a l'exte-
rior es preveu moviment en els 
jutjats. Cal esperar per veure si 
prosperen les denúncies i com 
evoluciona el cas, dins i fora de 
la residència.

Residencial Palau, en 
calma però a l'espera 
d'esdeveniments

CRISI SANITÀRIA
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El dissabte 14 de març, primer dia de confinament, l'Ajuntament va decidir mantenir el mercat setmanal, però limitar-lo a les parades de productes frescos i planter. Per garantir el control de l'aforament i les distàncies de seguretat, es va traslladar a la pista coberta de 
la zona esportiva. Des de llavors, el mercat setmanal no ha fallat cap dia, desafiant el confinament. Setmana a setmana ha anat guanyant públic fins a fer quotidiana la imatge de veure pinyes, síndries i melons on normalment roden pilotes i patins.

Ĺ INFORMATIU
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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Si hi pots col·laborar, contacta amb nosaltres a mascaretes@assemblea.cat 

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’Assemblea, Tèxtils Rosdan i MascaretesFolgarolas Tèxtil S.A. 
 
 

L’Assemblea ja ha produït 600.000 mascaretes de les quals més de  300.000  s’han repartit a 
col·lectius vulnerables: Càritas, Banc dels Aliments, Sindicats de Manters, pisos  tutelats,                    
                            Centres de protecció als menors, Residències de gent gran entre d’altres, arreu 
                                                                           del territori i gratuïtament. 
                                                                                                 

                                                                           200.000 s’han distribuït a través dels supermercats  
                                                                            Bonpreu i Esclat, on encara en pots trobar. 

                                                                                                Els diners recaptats s’han donat a onze hospitals   
                                                                            Catalans, amb donacions de 5.000€ per a cadascun         

d’ells.
                                                                            L’Assemblea ha complert els objectius principals de     
           la Campanya: fer arribar mascaretes a la ciutadania quan no n’hi havia de disponibles i   
           recollir donatius per a la recerca i tractament de la COVID-19 a hospitals catalans. 
 

Moltes gràcies a totes les persones que feu possible #1MilióDeMascaretes 
 
                                                                                      L’Assemblea s’adhereix al manifest 

 

                                                                                     ENS HI VAN ELS DRETS 
                                                                                                              I ENS HI VA LA VIDA 
                                                                                   promogut per Endavant OSAN. La crisi actual ha 
                                                                                   evidenciat que es persegueix l’independentisme  

                                                                                perquè qüestiona el sistema. No deixarem que   
                                                                                 aquesta crisi la paguin els de sempre. (Llegeix el     

                                                                  manifest a la pàg web, Assemblea.cat) 
 

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

Des de l'1 de juny, la freqüència 
de recollida de la fracció orgàni-
ca porta a porta s'ha modificat. 
Ara, els dimarts tampoc es re-
colliran aquestes escombraries, 
cosa que abans només pas-
sava els dijous, dia de recollida 
del rebuig, i els dissabtes.
 La recollida d'objectes volu-
minosos abandonats, en canvi, 
augmentarà. Des de la mateixa 
data es fa dos cops per setma-
na. La recollida de volumino-
sos i poda ha ampliat el servei 
d’atenció a l’usuari de 8 a 18 
hores, de dilluns a dijous, i de 8 
a 15 hores, els divendres.
 Tots aquests canvis respo-
nen a l'entrada en vigor de la 
nova concessió del servei a 
Corporación CLD Servicios Ur-
banos de Tratamiento de Resi-
duos, SL. Aquesta empresa va 
ser la guanyadora del concurs 

convocat per l'actual equip de 
Govern. El pressupost total de 
l'adjudicació dels serveis de 
recollida de residus i de neteja 
viària ascendeix a 1.776.692 
euros, IVA inclòs. 
 La decisió de modificar els 
dies de recollida s'ha fet a 
partir de l'anàlisi de les dades 
dels cubells amb xip. Segons 
aquestes dades, el 95 per cent 
de la població treu la fracció 
d'orgànica entre 1 i 4 dies a la 
setmana. Aquesta dada, se-
gons Jordi Plaza, regidor de 
Gestió Ambiental, suggereix 
que es poden optimitzar els re-
cursos fent aquestes modifica-
cions. Així i tot, Plaza demana 
"la col·laboració i la implicació 
indispensable de la ciutadania" 
per aconseguir millorar el ser-
vei.
 A més dels canvis esmentats, 

s’instal·laran controls d’accés 
amb identificació a les àrees 
d’emergència i hi haurà una 
millora en la neteja dels conte-
nidors, que es realitzarà els di-
marts i dijous a la tarda.
 També s’ha ampliat el servei 
de neteja viària i de recollida de 
residus, incorporant dues per-
sones al servei que reforçaran 
les zones més requerides i una 
persona que farà tasques d’in-
formació i inspecció.
 La deixalleria comptarà amb 
un servei de lloguer de vaixe-
lles i gots, la reobertura d’un 
espai de reutilització i on també 
es faran tallers de preparació i 
reciclatge. L’empresa adjudica-
tària del servei de deixalleria és 
Engrunes, Recuperació i man-
teniment, Empresa d’Inserció, 
SLU amb un pressupost total 
de 97.646.48 euros, IVA inclòs.

Un dia menys d'orgànica 
i un més de voluminosos

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

CALENDARI 2020 DEL SERVEI  
DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Orgànica

No hi ha 
recollida

Orgànica Rebuig Orgànica

No hi ha 
recollida

Orgànica

Bolquers Bolquers Bolquers Bolquers

Els microcrèdits de fins a 5.000 
euros sense interessos que 
l'Ajuntament de PsiP posa a 
disposició dels comerços i in-
dústries de PsiP per fer front 
a la crisi provocada per la Co-
vid19 han tingut una molt bona 
acollida. Segons la regidora 
d'Empresa i Ocupació, Laura 
Navarro, des dels primers dies 
ja es va veure que hi hauria mol-
ta demanda. 
 El termini per sol·licitar les 
ajudes es va iniciar el dilluns 18 
de maig i va acabar el dimarts 
2 de juny. Els fons inicial de 
l'Ajuntament per aquesta acció 
és de 100.000 euros. "Cal ana-
litzar ara totes les sol·licituds 
per comprovar que s'atenen 
als criteris marcats, però sem-
bla bastant obvi que s'assolirà 
el total del fons previst", explica 
Navarro. De ser així, l'equip de 
Govern ha expressat la seva vo-
luntat de no deixar ningú sense 
ajudes, per la qual cosa és molt 
probable que hi hagi una sego-
na convocatòria d'ajuts.
 Cal recordar que només les 
empreses i treballadors amb 
seu social al municipi poden 
sol·licitar aquests préstecs, que 
s'ofereixen al 0% d'interès i a 
retornar en un període màxim 
de tres anys.

S'ha posat ja en marxa el pro-
cés de Pressupostos Participa-
tius. Fins al 22 de juny tots els 
palauencs i palauenques que 
tinguin alguna proposta rela-
cionada amb el medi ambient 
o l'acció social ja poden fer-la 
arribar a l'Ajuntament. Els pres-
supostos participatius compten 
aquest cop amb dues partides 
de 120.000 euros cadascuna, 
la corresponent a aquest any 

i la de l'any passat, que no es 
va fer. Es pot aportar idees per 
dues vies. Una, a través de la 
web http://tutries.palauplega-
mans.cat. I dues, omplint una 
butlleta del fulletó que repartirà 
l'Ajuntament i dipositant-la en 
la bústia que s'ha habilitat a la 
plaça de la Vila. Una comissió 
escollirà les propostes que se 
sotmetran més endavant a vo-
tació per part del poble.

L'Ajuntament 
podria ampliar 
els crèdits 

Pressupostos participatius 
per partida doble

COMERÇ

PARTICIPACIÓ
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Ja tornem a ser amb 
vosaltres!!!

Tenim a la vostra 
disposició l’entrepa 
del mes de pollastre 
i l’entrepa de calçotsCreiem en 

la bona cuina de 
Palau-solita 
i Plegamans

- Estem a la Plaça Ernest Lluch
 Reserves: 665 539 186

També disponible a

Un cop passat el confi nament, som de nou 
al vostre servei, amb totes les mesures de 

prevenció i garantia de seguretat

Ens trobem a
Ctra. de Sabadell a Granollers, km 6,7 

Palau-solità i Plegamans

93 864 40 95

consulteu la nostra carta a 
www.restaurantcanburgues.comFEU LA VOSTRA RESERVA ARA: 938 644 937

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

GAUDEIX DELS 

NOSTRES ESPAIS A L’AIRE 

LLIURE, CELEBRA ELS TEUS

DIES MÉS ESPECIALS AMB

LA FAMILIA

Som especialistes en 
Bodes i Comunions

     

Gaudeix dels nostres  
POLLASTRES i 

PLATS CASOLANS
des de 10 €

ESCOLA DE MÚSICA DE PSIP

30 anys de música sense parar
El confinament va obligar a sus-
pendre els actes de celebració 
del 30 aniversari de l'Escola de 
Música de Palau. Malgrat això, 
la música no ha deixat de so-
nar. Alumnes i professors s'han 
mantingut en contacte i han fet 
el seu particular homenatge a 
aquests 30 anys d'història. 
 Davant la impossibilitat de 
trobar-se presencialment, l'Es-
cola ha llançat un repte set-
manal a mestres i professors. 
Cada dimarts, a les 18.00 
se'ls demana que interpretin 
tots una mateixa cançó que la 
setmana anterior se'ls ha co-
municat. El repertori el va obrir 
When the saints go marchin in, 
a la que han seguit Bella Ciao, 
La vida es bella, Imagine.
 Músics i aprenents graven 
en vídeo la seva interpretació i 
l'envien a les xarxes socials de 
l'Escola de Música. En alguns 
casos, com en el del Grup Vo-
cal de PsiP, també pertanyent 
a l'escola, la cosa es compli-
ca. La telemàtica no permet la 
gravació simultània de totes les 
veus, i el muntatge és gairebé 
més costós que la mateixa in-
terpretació. Però així i tot, se'n 
surten prou bé.
 Anna Soley és directora i àni-
ma del centre d'ençà que va 
obrir les seves portes, el 12 de 
març del 1990. "De la trente-
na d'alumnes d'aquell primer 
curs ara estem en uns 285, 
incloent-hi els 120 del nou pro-
jecte de P3 que hem portat a 
totes les escoles de Palau", ex-
plica Soley. Va iniciar les clas-
ses al centre del poble, però al 
cap de cinc anys l'escola es va 
traslladar, provisionalment, al 
castell de Plegamans, on en-
cara continua.
 Des del castell de Plegamans 
han sortit músics professionals 
que ara viuen aquest art com 
a ofici. "Tenim un pianista i 
compositor, un piano jazz i un 
acordionista, que es dediquen 
a la música, que donen classes 
a conservatoris", explica Soley 

amb orgull.
 La guitarra i el piano són els 
dos instruments que més tira-
da tenen entre els joves que 
es volen iniciar. "Però com que 
d'entrada els fem sempre una 
roda d'instruments, i els fem 
passar per tots els que tenim 
a l'escola, sempre n'hi ha que 
descobreixen un que els hi 

agrada més i si acaben aficio-
nant", aclareix la directora, "o 
com a mínim tenen més criteri 
per decidir quin realment és el  
que més els agrada". 
 La música no hi entén 
d'edats, com ho demostra el 
fet que a les aules del castell 
hi ha des de nens de preesco-
lar fins a gent que ronda els 80 

anys. 
 Aquests dies la crisi sanitària 
ha estroncat les celebracions 
dels 30 anys, però l'aniversari 
s'estendrà fins a finals d'any. 
Això vol dir que tindrem ocasió 
de gaudir de nou en directe de 
l'habilitat i el talent dels joves 
músics palauencs. Esperem 
que sigui ben aviat.
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Av. Catalunya, 176 - Tel. 93 864 62 01 - 610 268 698
www.tecnicserveipalau.com - info@tecnicserveipalau.com

ANTENES PALAU

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

SERVEI OFICIAL

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

Oferta especial per a comunitats de veïns>>

>>

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

Sistemes de televigilància 
Comunitats, particulars, empreses...

INSTAL·LACIÓ i REPARACIÓ

Amplia gama de  productos para 
el mantenimiento
de Piscinas.

¡Cadenas de 
Motosierra a medida y 

Reparación de máquinas!

ABIERTO EL SÁBADO TODO EL DÍA 
Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

FÀCIL APARCAMIENTO

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

Martes a viernes: de 9 h. a 13.30 h. i de 16 h. a 20 h.
Sábado: de 9 h. a 14 h. i de 16.30 h. a 19 h. 

Domingo:  de 10 a 13 h. Lunes, cerrado

El Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutada-
nia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) ha donat 
aprovat, amb 93,75 punts so-
bre 100, la web de l'Ajuntament 
de PsiP pel que fa a  qualitat i 
transparència de la comunica-
ció pública. Amb aquesta pun-
tuació el consistori palauenc re-
brà per cinqué any consecutiu 
el  Segell Infoparticipa que ator-
ga aquest grup d'investigació 
de l'UAB. 
 A causa de l’estat d’alarma 
actual provocat per la pandè-
mia de la Covid-19 la concessió 
de segells encara no ha estat 
acordada. La situació actual 
ha impedit la reunió del Consell 
Certificador, que ha de prendre 
la decisió i aprovar si s’escau 
l’informe ja fet per l’equip inves-
tigador.
  Els 48 indicadors que avalua 
Infoparticipa s'agrupen en cinc 
blocs:
Qui són els i les representants 
polítics?
Com gestionen els recursos 
col·lectius?
Com gestionen els recursos 
econòmics?
Quina informació proporcionen 
sobre el municipi i la gestió dels 
recursos col·lectius?
Quines eines ofereixen per afa-
vorir i fomentar la participació 
ciutadana? 

Amb l’arribada del bon temps, 
arriben els mosquits i, entre 
ells, el mosquit tigre. Per com-
batre la propagació d’aquest 
mosquit, cal evitar la posta 
d’ous i el creixement de les lar-
ves aquàtiques, eliminant tots 
els punts d’aigua estancada on 
pot créixer. Per això, l’Ajunta-
ment demana la col·laboració 
ciutadana per aconseguir elimi-
nar la seva presència i evitar 
la seva cria.
 El mosquit tigre, 
que es reco-
neix per les 
s e v e s 

ratlles blanques, no diposita 
mai els seus ous en aigües en 
moviment ni superfícies d’aigua 
de més de 200 litres. Ho fa a 
qualsevol lloc exterior de petites 
dimensions que pugui contenir 
aigua estancada durant uns 
dies. Si la temperatura és 
prou elevada i les larves 
continuen a l’aigua, po-

den esdevenir mosquits adults.
 En el gràfic adjunt teniu unes 
pautes bàsiques per prevenir la 
proliferació d'aquest empren-
yador insecte.

La web de
l'Ajuntament 
aprova en 
transparència

Alerta amb el mosquit
COMUNICACIÓMEDI AMBIENT

Pessebres confinats
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA

L'Associació de Pessebristes, 
com la resta d'entitas socials 
de PsiP, ha hagut de modificar 
tota la seva agenda d'activi-
tats. Van haver de cancel·lar la 
calçotada, la sortida cultural a 
Reus, les manualitats dels di-
mecres, la obertura també dels 
dimecres a la tarda de Can 

Malla i per suposat reunions, 
trobades, tallers i qualsevol ús 
de la Masia.
 Però lluny de desanimar-se, 
s'ho han agafat com una opor-
tunitat per reorganitzar-se. Els 
pessebristes s'han mantingut 
en contacte i han aprofitat per 
planificar  el futur de l'entitat i 

per desenvolupar noves tècni-
ques que els permetin avançar 
en l’art del pessebre. 
 Tot i que tota l'agenda és im-
portant, els esforços dels pes-
sebristes es concentren en ga-
rantir l'activitat més important 
de l'Associació que no és altra 
que la mostra anual de pesse-
bres que es fa cada Nadal. La 
d'aquest any ha de ser la 38ª 
i tot i que el confinament i les 

condicions sanitàries poden 
jugar en contra, els pessebris-
tes faran tot el posible per ga-
rantir-la. Esperen poder recu-
perar l'activitat normal passat 
l'estiu. 
 Com no pot ser d'altra ma-
nera, l'Associació fa arribar 
el condol a tots aquells pa-
lauencs que han patit la per-
deu d'algun familiar proper a 
causa de la pandèmia.
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ENDERROC HISTÒRIC

La vella finca de l'Avinguda Catalunya, 223,  ja ha estat enderrocada. Nous pisos i locals comer-
cials ompliran ara l'espai que durant molts anys va ocupar Can Lluís. Emblemàtic i eclèctic com 
cap altre, aquest local va ser el primer restaurant de PsiP, el primer teatre, el primer cine, El 
primer supermercat. L'enderroc és l'excusa perfecta per retre  un senzill homenatge a aquest 
retall d'història del nostre poble. I res millor per recordar-lo que els testimonis que els ma-
teixos palauencs han deixat a les xarxes socials. FOTOS CEDIDES PER FRANCESCA CASAJOANA

Adéu a Can Lluís

Asun Duran Desaparece 
el edificio, pero queda la gran 
persona que lo llevaba... grande   
Francesca. 

bettytiba 
Los chicharrones!!! 
Siempre los tenían 
encima del mos-
trador y cuando 
iba de muy, muy 
pequeña recuerdo 
estar dentro y que 
siempre me dieran 
uno.

vicigrau Molt bons records. 
Anar a comprar amb l’avi 
Vicenç, i trobar-te el Jaume 
venent, i fent la millor 
botifarra negra, amb uns 
rustillons.

catalanjosemaria
Més que mai, 
quan el comerç de 
proximitat és un 
actiu important per 
a tots nosaltres, no 
saps el que trobo a 
faltar Can Lluís i al 
Jaume.

Montserrat Cañadó Expósito 
Jo recordo anar-hi al cinema 
però era molt petita. Em feia 
molta gràcia una paradeta que 
tenien de xuxes, el que més 
m’agradava eren les bossetes 
de pipes pelades!!!

francescatorras Quants sentiments! Quantes 
emocions! Quants records! Tota una etapa 
que ha marcat la meva vida. Moments inobli-
dables, persones estimades (algunes ja no hi 
són). Em sento afortunada d’haver nascut a 
Can Lluís i haver-ho compartit amb persones 
meravelloses. Estic molt emocionada! La vida 
continua, sí, però es pot enderrocar el pas-
sat??? Can Lluís serà sempre al nostre cor!

mariadolorstorras Molts bons records, el 
celler, la cuina amb l’Encarna i el Miguel. Pel 
fet de ser la neboda em deixaven remenar 
per la cuina i amb les botifarres negres, que 
quan podia em deixava remenar, i la d’ous 
quina passada trencar dotzenes d’ous. Per 
mi anar a casa els tiets era una festa.

djivanbass 
Fantástica 
Chesca, 
Pichurri y 
compañía

Damy Barcelona Muchísimos recuerdos 
y todos muy buenos, sobre todo a una de 
las personas más maravillosas, generosas 
y humildes, y sobre todo siempre ayudando 
a todo el pueblo de Palau, a quien más lo 
necesitaba, siempre con una gran sonrisa! 
La señora Franchesca!

carmesertor Re-
cordar Can Lluís és 
pensar en vida, soroll, 
ambient, predispo-
sició, bon menjar i 
millors embotits... i 
per mi FAMILIA. Sens 
dubte, Can Lluís ha 
marcat una part im-
portant de la història 
de Palau. La carretera 
era l'artèria principal 
del poble i Can Lluís 
el lloc de trobada, 
entrades i sortides de 
gent configuraven el 
seu dia a dia. Gràcies 
família de Can Lluís 
per tots els moments 
i el vostre gran servei. 
Heu deixat petjada 
i enyorem aquella 
essència del nostre 
poble palauenc!

Antonia Vilardell 
Moltes hores vàrem 
passar al cine, al bar i 
a la botiga. El diumen-
ge anàvem a fer la Co-
ca-cola i uns calamars 
a la romana boníssims. 
Tota una història.

olallamc25 
Oooh!! Quina 
pena!!! Recordo 
fins i tot la olor!!!

Jaume Rabasso Capella Molts 
bons records de la meva joven-
tut i una casa que estava oberta 
a tothom, aquí mor part de la 
història de l’oci de Palau.

samperapili Vaig créixer davant de Can Lluís! Era 
una botiga gurmet, i l'atenció del Jaume de Can 
Lluís, immillorable, una gran persona, i molt en-
tranyable, l'empenta de la Francesca, i de tota la 
família aportant molta dedicació, com sol passar 
en els negocis familiars, que som un equip.

jordi_sia Anar al 
cinema a veure l'es-
trena a Palau de 'Le 
llamaban Trinidad', 
amb Terence Hill i 
Bud Spencer.
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El fet que la lliga hagi aca-
bat com ha acabat no li ha 
fet repensar-se la retirada?
No, en cap moment. Aquest 
any ja tenia molt clar que ple-
gava. A l'estada a Camprodon 
ja vaig reunir a totes les juga-
dores i els ho vaig dir: "Si us 
plau, feu-ho molt bé perquè jo 
aquest any plego". Tothom ho 
sabia, el club, les jugadores, el 
president, tothom.

Per què ho deixa?
Són molts anys, i hi ha un 
desgast continu, i tot i que les 
coses van bé, aquest desgast 
hi és. És una qüestió de salut 
mental, per elles i per mi.

Com pot afectar el canvi a 
l’equip?
No crec que afecti gaire. El nou 
entrenador  està perfectament 
preparat, ha estat amb nosal-
tres aquest any, sap quina és 
l’actitud de les jugadores i el 
que vol el club.

Quan va agafar l’equip fa 11 
anys s'imaginava arribar on 
ha arribat?
No, quedaria pedant si digués 
que sí. Del que sí que me'n 
vaig adonar de seguida, quan 

les vaig agafar amb 10 o 12 
anys, va ser que aquelles ne-
nes ho feien molt bé i que si 
no s'estroncava res, arribarien 
molt lluny.

Quan un modest com el Pa-
lau creix tan de pressa co-
rre el perill de ser fagocitat 
pels poderosos, però això 
aquí no ha passat. Per què?
Aquest és l'autèntic mèrit 
d'aquest equip, que no s'hagi 
fragmentat. No ens han fago-
citat però no perquè no ho ha-
gin intentat. Des de ben petites 
que totes reben trucades cada 
any. La clau ha estat sobretot 
al vestuari. Està molt ben ges-
tionat per les dues capitanes 
i sempre hem procurat que hi 
hagués bon ambient, que hi 
hagués pinya, que hi hagués 
no només equip tècnic sinó 
també equip humà.

Vostè ha dit: "Elles han après 
menys de mi que jo d'elles", 
què ha après d'elles?
He après d'elles que el com-
promís i el sacrifici és el primer 
de tot. És acollonant el com-
promís que tenen aquestes 
jugadores. S'ha de pensar que 
elles no ho han tingut fàcil per 
jugar a hoquei, ara tothom ho 
veu més clar, però fa uns anys, 

nenes?, hoquei?, no era igual 
que ara. Però elles, que sí, que 
sí, volien jugar a hoquei, i això 
és perquè tenen un compromís 
que no té ningú més. Des del 
primer dia fins a l'últim estan 
molt implicades, i això t'arros-
sega a tu mateix.

I què li agrada pensar que 
elles han après de vostè?
Jo m'he esforçat molt a incul-
car l'esperit de companyonia i 
de grup. Això és el que em sa-
bria més greu que es trenqués.

Què costa més, aixecar la 
moral després d’una derro-
ta o evitar l’excés de con-
fiança després d’una vic-
tòria?
Costa més recuperar-les des-
prés d'un pal. El que passa és 
que aquest equip es recupera 
de pressa dels pals i procura 
tocar sempre de peus a terra. 
No és un equip que caigui fàcil 
amb el desànim.

Serà més difícil mantenir-se 
o el més difícil és arribar?
És més complicat mantenir-se. 
Arribar també ha sigut molt 
difícil però el difícil és mante-
nir-se perquè ara les expectati-
ves són molt altes. Ara sembla 
que estem obligats a guanyar 

pep puig

MIQUEL BUSQUETS
EX ENTRENADOR DEL GENERALI HC PALAU

Nascut a Palau (14/10/1962), aquest llicenciat en químiques és 
el pare de la fórmula que en 11 anys ha portat l'hoquei feme-
ní del nostre poble fins al més alt. Ara es retira de la primera 
línia, "per salut mental". Però no deixa el club de la seva vida, 
on inicia un nou repte que el mantindrà enganxat  als patins.

"Arribar fins dalt 
ha estat difícil, 
però ho serà més 
mantenir-se"

tots els partits, i això és molt 
perillós i s'ha de gestionar molt 
bé des de la banqueta.

A més d’entrenador és tam-
bé pare d’una de les capita-
nes, la Berta. Això ajuda o 
és més un problema a l’hora 
de gestionar el vestidor?
Depèn molt del caràcter de les 
dues persones. Amb la Berta 
ho hem portat força bé. Òbvia-
ment, hi ha hagut coses, per-
què ella és a qui més exigeixo, 
és la que més esbroncades ha 
rebut, però ella ho ha entès 
molt bé i no ens ha representat 
un problema. D'altra banda la 
meva relació amb les dues ca-
pitanes m'ha donat molta faci-
litat per a gestionar el vestuari.

Ha participat en la recerca 
del seu recanvi? 
Molt poc, i no perquè el club 
no m'ho demanés sinó per-
què jo els vaig dir que no em 
preguntessin. La raó és molt 
senzilla: jo no trobo ningú bé. 
No perquè jo sigui millor o pi-
tjor, és perquè jo sóc d'aquí, 
del club de tota la vida, em faig 
un planell mental de tot el que 
passa al club, no només del 
primer equip, ho segueixo tot. 
La meva prioritat, per exemple, 
és que la majoria fossin d'aquí 
de Palau, o que s'haguessin 
format a la pedrera. Hi ha una 
sèrie de valors que per un club 
humil com nosaltres són molt 
importants. Qui vingui de fora 
no tindrà aquests valors com a 
prioritat, vindrà aquí a entrenar 
aquest equip, a treure els mi-
llors resultats i prou.

El seu relleu, l’Ivan Jaquierz, 
té un repte molt gran. Han 
fet ja el canvi de cartera?
Sí, he parlat amb ell, i a més 
ja fa dos anys que és al club, 
ha estat amb mi a la banqueta i 
sap com penso. Però és que jo 
vaig néixer amb l'hoquei aquí 
a Palau, i hi ha algunes coses 
que per molt que vulguis no les 
pots traspassar.

Quin únic consell li donaria?
El més important és que ges-
tioni bé el vestuari, és fona-

mental. A la pista hi ha qualitat 
suficient com per què per poc 
que facis et funcioni. El més 
important és que les noies esti-
guin contentes i gaudeixin.

Quina serà la seva tasca ara 
en el club?
El meu projecte és intentar fer 
amb els nois el que he fet amb 
les noies. A diferent escala, 
perquè és molt més complicat, 
però aquesta és la idea.

Es fixa objectius per aques-
ta nova etapa?
Home arribar a Oklliga pot-
ser no, perquè això seria molt 
gran, però jo treballaré amb 
aquesta idea.

Com veu les propostes de 
la Federació per actualitzar 
l'hoquei? 
Penso que s'han de fer alguns 
canvis. S'ha de retocar el re-
glament; el tema de fer més 
grans les porteries tampoc ho 
veig malament... Però si vo-
lem que l'hoquei tiri endavant 
la clau està a internacionalitzar 
aquest esport. Si sortim d'Es-
panya i Portugal no hi juga 
ningú més. Si no es fa alguna 
cosa per promocionar l'hoquei 
en altres països, no deixarem 
de ser un esport d'aquí.

Com convenceria al nen o 
nena que dubta entre apun-
tar-se a l’hoquei o a un altre 
esport perquè es decanti 
pels patins?
Que s'apunti a l'hoquei perquè 
és un esport divertit. El sol fet 
de posar-te uns patins ja és di-
vertit. El fet de patinar provoca 
cert plaer.

Demani un desig per la tem-
porada vinent.
Home, que tornin a guanyar 
la lliga... i una copeta d'Eu-
ropa, jejeje. Seria la culmina-
ció d'aquest equip després 
d'aquesta temporada amb el 
final tan estrany i que la fede-
ració ha acabat de rematar de 
manera encara més estranya. 
M'agradaria que tornessin a 
demostrar a la pista que con-
tinuen sent les millors.

TEMPORADA 2009/10 --  
Camp. de Catalunya sub-16
Camp. d’Espanya sub-16.
TEMPORADA 2010/11 -- 
Camp. de Catalunya sub-16
Camp. d’Espanya sub-16
Camp. de la lliga femenina 
sub-16
Campiones lliga Nacional 
Catalana fem.
TEMPORADA 2014/15 -- 
Campiones OkLligaF
TEMPORADA 2015/16 -- 
Sots Campiones de la Copa 
de la Reina OkLligaF
TEMPORADA 2018/19 -- 
Campiones de OKLligaF
Sots Campiones d’Europa

Ha aconseguit classificar 
l’equip per a tres Finals a 
Quatre de l’Eurolliga i per 
disputar la Copa Intercon-
tinental. En aquest temps 
també quatre jugadores de 
l'HC Palau, Laura Vicen-
te, Laura Puigdueta, Berta 
Busquets i Aina Florensa, 
s'han proclamat campiones 
del món amb la selecció es-
panyola.

EL PALMARÉS

RELLEU A LA BANQUETA DE L'HOQUEI PALAUENC

Iván Jaquierz, 
nou entrenador 
de l'HC Palau
L'argentí Iván Jaquierz, més 
conegut com a Ivo, serà el nou 
entrenador de les lleones del 
Generali HC Palau. Jaquierz 
(foto superior) agafarà el relleu 
de Miquel Busquets. El nou 
tècnic es va incorporar fa dos 
anys al club on ha exercit d'en-
trenador de porters de l'equip 
sènior masculí i del nacional 
femení i també portava dos 
equips juvenils.
 El fet que Busquets avisés 
amb antelació dels seus plans 
ha permès a la direcció del club 
planificar bé el relleu. De fet, 
l'arribada fa un any de Jaquierz 
ja formava part d'aquesta pla-
nificació. "Quan el vam incor-
porar ho vam fer pensant que 
ell podria ser un dels candidats 
a substituir el Miquel", va ex-
plicar Joan Colomer, president 
del club, al programa Palau 
d'Esports de Ràdio Palau.
 La directiva tenia molt clar 
que el recanvi havia de garantir 
dos aspectes claus per donar 
continuïtat a la feina feta per 
Busquets: combinar l'ambició 
amb el caliu personal i la ca-
pacitat de generar confiança. 
L'any que Ivan Jaquierz ha 
estat en el club ha servit per 
confirmar que té el perfil que 
garanteix aquestes premisses.
 L'experiència d'Ivo com a 
jugador és tota una garantia. 
Jaquierz ha estat porter de la 
selecció Argentina i del Liceo 
gallec. Com a entrenador ha 
passat pels equips tècnics de 
la selecció espanyola i del Vol-
tregà. Tot plegat l'ha convertit 
en l'escollit per donar continuï-
tat a l'obra de Busquets.
 Els moviments a la banque-
ta de l'HC Palau no s'acaben 
aquí. Hi ha un altre comiat 
important, el de Javi Barran-

quero, segon entrenador de 
l'equip d'OKLligaF que es reti-
ra, almenys temporalment, del 
món de l'hoquei.
 Una altra novetat és l'arriba-
da d'Aleix Rovira com a entre-
nador físic. Rovira consolida 
una figura que fins ara no exis-
tia dins l'estructura del cos tèc-
nic del club. Rovira ve del cos 
tècnic del Barça de futbol sala 
i ha passat també pel Voltregà. 
La temporada passada es va 
fer la prova de preparació física 
amb Roger López, del gimnàs 
Crossbox, i va funcionar força 
bé. A López se li ha ofert l'op-
ció d'assumir aquesta nova 
figura, però per compromisos 
personals va declinar.

Aleix Rovira

Iván Jaquierz
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LLIGA FOTOGRÀFICA 
ARTS & FOTO

Emocions

Arts&Foto és un grup d’aficionats a la fotogra-
fia que es reuniex cada dimarts, de 20 a 22 ho-
res, 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 electrò-
nic a artsifoto@gmail.com.

1r classificat /  Óscar Fillola 
Angustia

2n classificat /  Chus Lobato
Tendresa

3r classificat /  Isi Jurado
La despedida

3r classificat / Joan Guimerà 
Amor, tendresa, afecte

Per veure totes les fotografies:
fototallerdelesarts.blogspot.com

Col·laboren

El tema d'aquest mes era les emocions. 
La fotografia és llum, al servei de les 
emocions. Utilitzant diferents tècniques, 
fotografiant personatges al carrer o 
escenes familiars entranyables, hem 
pogut captar emocions d’angústia, tristesa 
i molta tendresa.

COMPRA LA TEVA MASCARETA
REUTILITZABLE

# ENTRETODOSLOPETAREMOS

KN95 FFP2 100%
POLIÈSTER

85
RENTADES
GARANTIDES

MASCARETA HIGÈNICA REUTILITZABLE 
D’US PERSONAL PER ADULTS I NENS (NO SANITARI) 
UNE 0065:2020 | CE-11216

DISPONIBLES EN DIFERENTS MODELS, COLORS I TALLES

 PIROFACTORY
Avinguda del Camí Reial, 5. Nau 2. Palau-solità i Plegamans.

Crta. C-155 Granollers/Sabadell. Rotonda abans de creuar la riera de Caldes i a 400 m. del restaurant Can Burguès.

 EQUIVALENT A FFP2 

Anunci PALAU INF_IMP.pdf   1   27/5/20   9:44

Aquesta temporada que ha 
acabat de forma brusca, ens 
deixa amb el suspens de si el 
benjamí A del FC Palau, en-
trenat per Sergi Garcia, serà 
campió honorífic o campió amb 
totes les de la llei. També hi ha 
encara el dubte de si ascendeix 
de categoria. S'uneix així als 
equips que en els últims anys 
han estat campions de lliga, 
com els prebenjamins i alevins.
 El FC Palau és de les entitats 
que té intenció de seguir fent 
el campus d'estiu, adequant 
les activitats a les normes sa-
nitàries. La intenció, segons 
afirma el club, és poder fer un 
torn de matí i un altre a última 
hora de la tarda, ja que hi ha 

molts jugadors i jugadores que 
tenen moltes ganes de tornar a 
estar prop de la pilota i trepitjant 
el verd. El campus es farà des 
de l'última setmana de juny fins 
últim dia de juliol.
 De cara a la temporada vi-
nent, segons asseguren des 
del club, la previsió és seguir 
creixent, tant en equips de fut-
bol 11 com en futbol 7. El fut-
bol femení seguirà present en 
el club una temporada més. 
Els juvenils, per la seva banda, 
després de diverses tempo-
rades amb un sol equip en la 
categoria, tornaran a ser dos 
equips amb l'objectiu d'acon-
seguir l'ascens.
 El club inicia un projecte en 

la categoria dels debutants, els 
més petits de la casa, per tal 
de facilitar al màxim els primers 
passos en el futbol. Es crearà 
una lliga interna per jugar els 
partits entre setmana, sempre 
al camp  municipal, i així per-
metre que les famílies gaudeixin 
del cap de setmana. Si ets nas-
cut entre el 2017 i el 2015 no hi 
pots faltar! 
Les categories restants, dels 

nascuts del 2014 al 2005, en-
cara hi ha places vacants en 
alguns equips. També al feme-
ní, de 2011 fins a 2007, té pla-
ces disponibles. Per contactar 
amb el club, tant per informa-
ció sobre el campus com per 
inscripcions per la temporada, 
es pot enviar un correu elec-
trònic a palaucentenari@gmail.
como bé per telèfon als telèfons 
625853120 o 638183623.

El FC Palau vol fer campus 
d'estiu i encara la propera
temporada amb força

FUTBOL
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No abaixem la guàrdia
Consells per anar a comprar: 

Quan torneu a casa:

Renteu-vos les mans 
amb aigua i sabó.  

UNA persona per 
anar a comprar.

Feu cues a l’exterior 
de l’establiment.

Persones de risc 
demaneu que us 
facin la compra.

Netegeu els envasos 
amb desinfectant i 

elimineu embalatges. 

Respecteu distància 
de seguretat 

(1,5-2 metres). 

Utilitzeu mascareta

Feu servir guants 
d’un sol ús per 

agafar els aliments

Toqueu el mínim 
els aliments. No els 

torneu a deixar

Per pagar, feu-ho 
amb targeta.

Per netejar fruites i 
verdures afegiu unes 

gotes de lleixiu a 
l’aigua. 

modificacions del  

Calendari Fiscal 2020

Impost Bens 
Immobles Urbans 

No Domiciliats 

1a Fracció Impost 
Bens Immobles 

Urbans Domiciliats

2a Fracció Impost 
Bens Immobles 

Urbans Domiciliats

3a Fracció Impost 
Bens Immobles 

Urbans Domiciliats

4a Fracció Impost 
Bens Immobles 

Urbans Domiciliats

Impost Vehicles 
tracció mecànica

Taxa Residus 
No Domiciliats

1a Fracció  
Taxa Residus  

Domiciliats

2a Fracció  
Taxa Residus  

Domiciliats

GENER

JULIO
L

ABRIL

OCTUBRE

FEBRER

AGOST

MAIG
NOVEMBRE

MARÇ
SETEMBRE

JUNY
DESEMBRE

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

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

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

del 4/09/2020 al 
05/11/2020 (Noves dates)

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

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

del 2/03/2020 al 4/05/2020 
AJORNAT al 2/06/2020

1/12/2020 

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

El cobrament de les següents taxes s’ha PRORROGAT FINS EL 20 DE MAIG
· Taxa del mercat setmanal del 4t trimestre de 2019

· Escola Bressol de Desembre i Gener

· Escola de Música de Desembre, Gener i Febrer

· Activitats Esportives de Febrer i mig Març

· Taxa de teleassistència del 4t trimestre de 2019 

Les taxes que fan referència a serveis NO PRESTATS  
DURANT L’ESTAT D’ALARMA no es portaran a cobrament.
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SE OFRECE chica para cuidar personas 
mayores como externa o limpieza de ca-
sas. 633729324 Isabel
SE OFRECE Sra para cuidado de niños o 
personas mayores o para tareas del ho-
gar, incluso fines de semana y festivos. 
607400354 Charo .
SE OFRECE Señora extranjera para toda 
clase de tareas: niñera, acompañante, 
cocina, organización de fiestas y eventos, 
etcétera. 671 303 838 Julia.
S'OFEREIX Mestra per donar classes de 
reforç per alumnes de Primària i E.Infantil.
Moltaexperiència. Isabel.676024525
SE OFRECE chica responsable  para el cui-
dando personas mayores  o dependien-
tes , acompañamiento y aseo personal. 
Lily. 603 171 644.
SE OFRECE Chico de 22 años se ofrece 
para cualquier trabajo. Disponibilidad por 
las mañanas. Jonathan 642 568 034.
SE OFRECE chica para tareas de limpieza. 
Elieth 631842540
SE OFRECE chico para cuidado de perso-
nas mayores o labores de limpieza. Juan 
Carlos 631 22 99 29
BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidados de 
niños o adultos. Lourdes. 640 216 252
SE OFRECE Sra para limpieza del hogar, 

cuidado de personas mayores o niños. 
Dsiponibilidad total. 640 21 62 52. Lour-
des
SE OFRECE chico para el cuidado de perso-
nas mayores, para el cuidadode la casa o 
jardinería. Disponibilidad total. Alejandro. 
632 32 70 46
S'OFEREIX Sra per neteja de cases i per 
planxar. Mari. 662 148 396
S'OFEREIX noia, amb Educació Infantil i 
amb molta experiència, per cuidar nens, 
o portar-los a l'escola. Silvia 686 869 776.
SE OFRECE enfermera colombiana para 
limpieza y cuidado de personas mayores 
por horas, a media jornada o a jornada 
completa. Camila. 612 224 331
SE OFRECE Sra para trabajo  por horas de 
limpieza, para cuidar personas mayores o  
para llevar niños al colegio y recogerlos. 
Yaneth. 633 461 721
SE OFRECE Sra. de Bolivia, con mucha ex-
periencia y referencias, para cuidar perso-
nas mayores, Guadalupe. 634 835 849.
S'OFEREIX estudiant de filologia anglesa i 
catalana per fer classes de repàs a alum-
nes de primària i ESO. 638655597. Aleix.
SE OFRECE señora para cuidar personas 
mayores o tareas del hogar. Eustàquia. 
654 430 172.
SE OFRECE chica colombiana para trabajos 
de limpieza, cuidado de personas mayo-
res, cuidado de niños. Por horas o tiempo 
completo. 631 879 415. Jekeline.
SE OFRECE señora para hacer limpieza en 
casas con experiencia y buenas referen-
cias.  Gala. 667 256 234
SE OFRECE señora para el cuidado de per-
sonas mayores por horas. 631798648.  
Isabel
SE OFRECE Sra. responsable para el cui-
dado de persona mayor o tareas del ho-
gar. Disponibilidad inmediata, todo el día. 
Vierys. 653 980 888.
SE OFRECE chica uruguaya para tareas de 
limpieza o cuidado de niños y ancianos. 
Con experiencia. Maria. 631 988 737
SE OFRECE Sra seria, responsable y con 
experiencia para trabajar de interna o fi-
nes de semana para cuidar personas ma-
yores. Ximena 626508894
S'OFEREIX Sra per cosir a casa a ma. 
Asuncion. 93 864 81 72
SE OFRECE Sra como cuidadora de niños 
o personas mayores, o para limpieza por 
horas. Soila. 612 478 985
SE OFRECE Sra para labores del hogar, cui-
dado de ancianos o niños. Lurdes. 671 
366 000.
S'OFEREIX habitació en una casa amb jar-
dí gratuïta per una dona a canvi d'ajudar 
a cuidar la meva dona de 50 anys, tin-
drà llibertat per treballar on sigui. Àlex. 
606212809

BUSCO TRABAJO de limpieza o cuidado de 
personas mayores. Con experiencia. 697 
966 632 Sonia. 
SE OFRECE chica para cuidado de perso-
nas mayores. 13 años de experiencia. 
603 195 049 Isabel

O F E R T A  L LO G U E R  P L A C E S
A PA R C A M E N T

Parquing totalment reformat.
Plaçes per a cotxes i motos

al carrer Padró 5
(al costat clínica veterinària)

Per a més informació truqueu al
93 864 80 82

FUSTER
Treballs d'interior i exterior

Reparacions de la fusta 
 679 104 565

LAMPISTA PROFESIONAL
Se ofrece para hacer arreglos a domicilio 

MANUEL -662 16 06 42.

ARREGLO DE PERSIANAS
Cambio cintas y motores de persiana

Experiencia. Económico.
JORDI - 649 524 967

PINTO TU PISO
7 € M2

Incluye pinturas y materiales 
MANUEL - 662 201 928

SE PRECISA CAMARERO/RA
Para restaurante en Palau-solità i Plegamans

Media jornada, de miércoles a domingo.
625 474 896

VARIS

Per anunciar-se 
en aquesta secció

Envieu un missatge de 
Whatsapp amb el text que 

voleu publicar al telèfon 
629 262 682 

o bé deixeu 
l'escrit en la bústia de 

Llenceria Selmy, 
C/Camí Reial,162. 

OCUPACIÓ

 

Avinguda Catalunya, 264- 266 
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) 
Telèfon 93 147 90 00 
Fax 03 147 90 02 
e-mail: info@residencialpalau.com 

Residencial Palau 

Residència Geriàtrica 

Residencial Palau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja ha arribat la primavera, i amb ella, el sol brilla i les temperatures s’enfilen. La primavera 
també està esvaint la foscor en que el coronavirus ha sotmès la nostra societat. A 
Residencial Palau hem lluitat tots plegats, personal i persones usuàries per vèncer al covid-
19, i ara, després de molts dies de confinament hem començat la desescalada interna.  

Des de fa uns dies els residents ja han començat a fer un àpat al menjador mantenint en tot 
moment les mesures de seguretat que des de Salut ens van indicant. Esperem seguir 
avançant cap a la nova “normalitat”, fins que arribi aquest moment, seguim realitzant 
activitats de forma individualitzada  

Els residents troben a faltar les famílies i el caliu que els hi proporcionen i veure molts dels 
seus companys per fer petar la xerrada. 

Desitgem que en aquest que en breu les Autoritats Sanitàries, permetin el retrobament 
dels residents amb les seves famílies.  

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, per conèixer més sobre nosaltres    

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

Residencial Palau
Residència Geriàtrica

ActuAlitAt reSidenciAl PAlAu

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

CASA EN VENTA EN EXCLUSIVA 
En Can Falguera. Parcela de 400 m. 

Vivienda de 145 m2 y trastero de 25 m2. 
Piscina y zona de barbacoa,  5 hab, 2 

baños, comedor con chimenea, calefac-
ción. Visítala, te gustará. 

249.900€



¡OFertA!

Saco tierra 
abonada 

50 lts. 5€

Primera
visita 

gratuïta
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

Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Cuidem la salut de 
la teva boca, 

tenim cura de tu!

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

Mai perdis el teu somriure

CONSULTI TOTS ELS NOSTRES PRODUCTES A WWW.FRIOPALAU.COM

NOU SERVEI A DOMICILI
PA, PIZZES, CARN, PEIX, CONGELATS, POSTRES I MOLT MÉS

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

ENTREGA GRATUÏTA A PARTIR DE 25 €                EN 24-48 HORES
PROTOCOL COVID-19 SENSE CONTACTE            PAGAMENT 

3736 EL REPORTATGEL´INFORMATIU juny 2020 juny 2020


