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TELÈFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900 151 000 / 93 864 64 03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93 864 98 98 / 93 728 44 44
C. de Can Cortès, s/n 
Hospital de Mollet 
Tel. 93 576 03 00
C. Ronda dels Pinetons, 8 Mollet 
del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93 147 90 00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93 865 10 01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900 110 112 / 93 864 71 52
Pg. de la Carrerada, 2 
Farmàcia Beatobe 
Tel. 93 864 80 47 
C. Anselm Clavé, 5 
Farmàcia Cunillera 
Tel. 93 864 98 30
C. Sagrera, 4 
Farmàcia Muntada 
Tel. 93 864 96 80
C. Secretari Gil, 4 
Farmàcia Lagarda 
Tel. 93 864 48 96 
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088 
Policia Local Tel. 93 864 96 96 
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil 
Tel. 93 864 96 96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93 864 80 56 - Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can Cortès
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56 
Castell de Plegamans 
Tel. 93 864 98 32
Correus 
Tel. 93 864 80 06 
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93 864 37 89
C. de Sta. Margarida de Boada Vell, 
16 (davant Hostal del Fum) 
PalauAvança: Ocupació i Empresa 
Tel. 93 864 53 16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93 864 51 18
Pg. de la Carrerada, s/n 
Oficina de Gestió Tributària 
Tel. 93 472 91 79 - C. Josep Brunés, 5 
Indústria i comerç 
Tel. 93 864 61 12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports  
Maria Víctor
Tel. 93 864 55 02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació  
Professional Inicial (PQPI)  
Tel. 93 864 53 16

C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Registre civil
Tel. 93 864 56 63
Pg. de la Carrerada, 53 
Servei Local de Català  
(Can Cortès)
Tel. 93 864 41 77
C. Camí Reial, 56 
Serveis Socials 
Tel. 93 864 30 12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93 864 80 56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93 864 34 95 / 93 864 08 82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93 864 96 74
C. Sant Joan, s/n 
Escola Bressol Patufet 
Tel. 93 864 58 53
C. Sant Miquel, s/n 
Escola Can Cladellas 
Tel. 93 864 47 10
C. Pompeu Fabra, s/n 
Institut Can Periquet’ 
Tel. 93 864 35 29
C. Camí de Can Llonch, s/n 
Escola Josep M. Folch i Torres
 Tel. 93 864 88 85
C. Folch i Torres, 45 
Escola la Marinada 
Tel. 93 864 88 53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93 864 51 59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93 864 98 92
Pg. de la Carrerada, 58-60 
Institut Ramon Casas i Carbó 
Tel. 93 864 95 95
C. Lluís Companys, 2 
Escola Municipal d’Adults 
Tel. 93 864 04 90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS 
CASSA  
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93 863 90 53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902 50 88 50 / 902 90 74 74
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900 750 750
Correus
Tel. 93 864 80 06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat
Tel. 012
Autocars Sagalés
Tel. 93 593 13 00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93 593 74 01
Taxis Aguilar
Tel. 672 277 161

Segueix-nos a

@ajpalauplegamans

@ajpalauplegamans

@palauplegamans

www.palauplegamans.cat
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EDITORIAL
En aquesta edició del Butlletí Municipal del mes de 
maig els temes van relacionats amb la pandèmia del 
Coronavirus que ha assolat tot el món des del mes de 
març. Es mostraran totes les mesures econòmiques i 
socials extraordinàries que l’Ajuntament ha pres per 
fer front a l’impacte de la pandèmia. Algunes d’elles, 
per exemple, les partides per Serveis Socials, els micro-
crèdits per les petites i mitjanes empreses o un resum 
de totes les mesures econòmiques, com els ajusta-
ments fets en els diferents impostos i taxes del calen-
dari fiscal 2020, així com novetats sobre habitatge. 

A les pàgines posteriors trobareu informació sobre 
l’ajornament de les preinscripcions escolars i de l’exa-
men de selectivitat. Trobareu també detalls sobre 
l’adaptació de l’atenció al client de diferents serveis fins 
ara presencials de l’Ajuntament com l’ORGT, l’OAC o el 
Palau Avança. Explicarem també com funciona i què fa 
l’equip de persones voluntàries de la vila "Colze a Colze". 

Altres informacions que es donen en aquest butlle-
tí fan referència a la modificació en els serveis de 
recollida selectiva, la neteja viària o el nou servei de 
desinfecció en espais i instal·lacions. Uns dels temes 
que també es tracta és el repartiment porta a porta 
de mascaretes per a la població de majors de 65 anys. 

En aquesta edició finalment també trobareu infor-
mació sobre què fer si es necessita medicació crò-
nica, i el funcionament del servei de denúncies a la 
Policia Local durant la crisi. Per acabar també hi ha 
els temes tractats durant les dues rodes de premsa 
i el facebook live que va fer l’alcalde, i una notícia so-
bre els controls de la Policia Local per evitar l’incom-
pliment de les normes de confinament. 

Per últim, a la contraportada, destaquem l’entrevista 
personal a Alba Vilardell i Cecília Fabregat psicòlo-
gues que participen en el de grup voluntariat Colze a 
Colze per parlar del confinament i els efectes psico-
lògics que pot tenir en la població. 
#APsiPEnsQuedemACasa

Els plens municipals són l’últim dijous de 
cada mes al Saló de Sessions de la casa consis-
torial. Hi pots assistir presencialment o seguir 
la sessió plenària en directe a través de Ràdio 
Palau 91.7 FM o radiopalau.cat. També es 
poden seguir en directe per canal de youtube 
de l’Ajuntament.

Els resultats de les votacions de cadascún dels punts del 
Ple els tindràs a l’instant al canal Twitter de l’Ajuntament  
@palauplegamans
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Ampliació en 300.000 €  
les partides de Serveis Socials  
per ajudar a les famílies més vulnerables

L 'Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha pres mesures extraordinàries 
per fer front a l'impacte econòmic i 

social derivat de l'estat d'alerta pel COVID-19 
ampliant amb 300.000 euros la dotació eco-
nòmica de les partides del pressupost munici-
pal destinades a garantir els ingressos sufici-
ents a les famílies, i per assegurar la cobertura 
de les seves necessitats bàsiques. 

SERVEIS SOCIALS DOBLA  
L'ENTREGA D'ALIMENTS

L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament 
ha incrementat l'entrega d'aliments a les 20 
famílies més vulnerables de la vila. També 
s'ha donat una prestació d'emergència de 

60€ a 41 famílies per a la compra d'aliments 
frescos. D'altra banda, tant l'alcalde, Oriol 
Lozano, com regidors i regidores de l'Ajun-
tament, han fet arribar targetes moneder 
a les famílies beneficiàries de les beques 
menjador. 

Microcrèdits per facilitar  
la supervivència de la petita i mitjana  
empresa i treballadors autònoms 
S'ha habilitat una partida pressupostària extraordinària de 100.000 €

L 'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat una me-
sura per concedir microcrèdits a les empreses i persones 
treballadores autònomes locals per fer front a lloguer, quo-

tes d’autònom i altres conceptes que no estiguin subvencionats ni 
per l’Estat ni per la Generalitat ni per altres administracions.

S'ha habilitat una partida pressupostària de 100.000€. 
• Per empreses i persones treballadores autònomes amb la 

seu social al municipi.
• Tipus d’interès 0%, a retornar en un termini de 3 anys.
• Dotació màxima de 5.000€ per cadascuna de les empreses o 

persones treballadores autònomes que ho sol·licitin. 

COM FER LA SOL·LICITUD
Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament en el Re-

gistre general de l’Ajuntament, a través del tràmit Sol·licitud de 
microcrèdits habilitat en la seu electrònica del web municipal. 

Podreu consultar  
tota la infromació  
de les mesures  
extraordinàries

S’INCREMENTARÀ LA PARTIDA DE SERVEIS SOCIALS  
EN 300.000€ EN ELS SEGÜENTS CONCEPTES

1. Ajuts d'urgència a 220.000€.
2. Serveis d'allotjament - habitatge a 15.000€.
3. Productes de primera necessitat i aliments a 15.000€.
4. Equips de protecció individual i material de protecció a 10.000€.
5. Contractació de personal de serveis socials a 40.000€.
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Mesures econòmiques  
adoptades per fer front a  
l’impacte de la pandèmia 

E n relació a l’activitat comercial el co-
brament de la taxa s'ajustarà al perí-
ode d'activitat real i efectiva

 
• Taxa de residus comercials.
• Taxa del mercat setmanal.
• Taxa d’ocupació de terrenys públics amb 

finalitat lucrativa.

Línia d’ajuts d’urgència: Inclusió dels au-
tònoms en les bases, i que per tant puguin 
sol·licitar aquestes ajudes en cas de neces-
sitat urgent.

IMPOSTOS I TAXES  
DE CARÀCTER GENERAL
• Es modificaran les dates de cobrament del 

calendari fiscal inicialment previst pel 2020. 

EN RELACIÓ A LES EMPRESES 
QUE PRESTEN SERVEIS  
A L’AJUNTAMENT
• Avançament en el pagament de factures: 

escurçament del període de pagament 
a autònoms i pimes per tal de dotar-los 

de liquiditat (pagament setmanal o en un 
període de 10 dies).

• Indemnització econòmica a empreses 
que presten serveis a l’Ajuntament i te-
nen contractes suspesos per força major.

EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES
• Respecte les taxes de caràcter educatiu, 

cultural, social, esportiu o econòmic deri-
vades de serveis que no es prestin durant 
la vigència de l'estat d'alarma, l'Ajunta-
ment s'ajustarà a aquesta circumstància 
d'acord amb el previst legalment.

• Taxa escoles bressol: es cobrarà l’import 
de febrer, i pel que respecta el mes de 
març només es cobrarà la part correspo-
nent dels dies que s’ha prestat el servei.

• Taxa escola de música: el mes de març no-
més es cobrarà la part corresponent dels 
dies que s’ha prestat el servei.

• Línia d’ajuts d’urgència de serveis soci-
als: recordar que existeix aquest recurs 
en casos de necessitat.

• Quotes de la llar: Aquestes quotes que-
daran, de moment, intactes.  

MESURES
ECONÒMIQUES

Servei de suport 
a les Empreses, 
Autònoms i 
Comerç del 
municipi

D avant de la si-
tuació d'estat 
d'alarma per la 

crisi sanitària del corona-
virus COVID-19, la Petita i Mi-
tajana Empresa de Catalunya (PIMEC) 
ha posat en marxa un servei d'atenció 
a totes les empreses, autònoms i co-
merç del territori.

S'ha posat a la seva disposició tota 
la informació a http://pimeccovid19.
org/ o trucant al telèfon 93 606 15 00.  

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. 
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Actuacions Covid 19  
de salut pública  

P rincipals actuacions de l’àrea de Sa-
lut per fer front a la pandèmia del 
Covid-19 a Palau-solità i Plegamans:

• Informació i recomanacions a la ciuta-
dania per seguir les normes de preven-
ció de la malaltia.

• Desinfeccions d’edificis (a través d’em-
preses especialitzades ROESP).

• Control i prevenció de legionel·la i Con-
trol de plagues als edificis municipals 
durant l’estat d’alarma. S’ha previst fer 
les neteges i desinfeccions i determi-
nacions analítiques abans de la posada 
en funcionament dels centres i equipa-
ments.

• Recollida i entrega de medicaments.
• Donació de sang amb unitat mòbil .
• Organització de la setmana de la salut i 

l’activitat física 2.0 conjuntament amb 
l’àrea d’Esports.

• Autorització i recomanacions als volun-
taris-àries pel control de les colònies de 
gats al carrer.

• BAN d’alcaldia sobre els animals de 
companyia.

• Organització del Consell de Salut tele-
màtic.

• Contacte permanent amb el CAP Palau, 
l’Agència de Salut Pública i represen-
tant de farmàcies.  

Informació sobre el Mercat Setmanal 
Només munten les parades de producte fresc  
i ho faran a la pista coberta de manera excepcional

D es de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, i seguint 
les directrius del Departament de Salut de la Generali-
tat, es suspèn parcialment el Mercat Setmanal per pre-

venció i per evitar possibles contagis del #Coronavirus a causa 
del desplaçaments de persones entre municipis.

Tot i això, per garantir que totes les famílies tinguin productes 
de primera necessitat, de manera excepcional, s’habilita cada 

dissabte la pista coberta al costat del Pavelló Municipal d'Es-
ports Maria Víctor perquè els paradistes de productes frescos 
puguin muntar les seves parades. En aquest cas, l’aforament és 
limitat i es garanteix la seguretat de tothom mitjançant un con-
trol dels accessos.  

L'ORGT tanca la seva 
oficina local i ofereix 
canals alternatius 
d'atenció al contribuent 

L’atenció al contribuent, es mantin-
drà a través dels següents CANALS:

Telemàtica (orgt.diba.cat). També po-
dreu presentar escrits a través del re-
gistre telemàtic.
Correu electrònic, a l’adreça: atencio-
ciutadana@diba.cat, a través de la qual 
es rebran i contestaran  consultes. 
Per telèfon, trucant al 93 202 98 02.

Per conèixer les dates de finalitza-
ció de pagament voluntari dels tributs, 
consulteu el web: www.orgt.diba.cat  
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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

JU
LIO

L

ABRIL OCTUBRE

FEBRER

AGOST

MAIG NOVEMBRE

MARÇ SETEMBRE

JU
NY 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.

Reducció de la meitat el cànon  
de l’aigua per a tothom durant  
els mesos d’abril i maig 
Aquesta mesura pretén ajudar a totes les famílies que hagin vist  
els seus recursos reduïts a causa de la crisi sanitària actual 

L ’Agencia Catalana de l’Aigua i la 
Generalitat de Catalunya ha reduït 
el 50% del cànon de l’aigua a tots 

els usuaris domèstics durant els mesos 
d’abril i maig. La mesura s’ha fet efectiva 
també al món empresarial per indústries i 
la resta d’activitats econòmiques.

S'ha pres aquesta mesura per donar 
suport i garantir l’activitat econòmica a 
tota persona que hagi vist reduïts els seus 

ingressos a causa de la crisi sanitària pro-
vocada pel Coronavirus.

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua 
estan en constant contacte amb les em-
preses subministradores d’aigua perquè 
siguin elles les que incorporen les bonifi-
cacions automàticament, als rebuts de l’ai-
gua dels mesos d’abril i de maig. Per tant, 
la ciutadania, ni els ajuntaments, ni les em-
preses han de fer cap gestió addicional. 

L'ACA informa

El Departament 
d'Educació 
ajorna les 
preinscripcions 
escolars i els 
exàmens de 
selectivitat 

E l Departament d'Educa-
ció ha ajornat la preins-
cripció escolar del segon 

cicle d’infantil, primària i secundària. 
Pel que fa a la preinscripció el Departa-
ment d’Educació donarà més endavant 
detalls d’un procés que no es farà “fins 
que es pugui garantir la seva realització 
en condicions de normalitat”, segons 
fonts de la conselleria.  
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Gràcies
AL PERSONAL SANITARI, 
COSSOS DE SEGURETAT 

I A LA CIUTADANIA
per la solidaritat, les donacions 
i la bona feina realitzada durant 
aquest període de confinament!
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Modificació en els serveis  
de recollida selectiva,  
neteja viària i deixalleria

L ’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha modificat el servei de neteja i 
de recollida de residus per adaptar-se 

a les necessitats derivades del Coronavirus.

MESURES
• Neteja viària: Es redueixen els recursos 

personals a la meitat. 
• Recollida dels contenidors de selecti-

va: Es redueixen els recursos personals 
a la meitat. 

• Recollida de voluminosos i saques de 
restes vegetals: Es recullen totes les que 

tenen dia concertat, però no s'agafen més 
recollides. El telèfon 93 864 37 89 estarà 
disponible de 9h a 18h per resoldre dubtes. 

• Recollida de cartró comercial: Se sus-
pèn el servei.

• Deixalleria: Oberta dimarts i divendres .
• Deixalleria mòbil: Se suspèn el servei.
• Recollida porta a porta: No hi ha canvis.

En tots els casos es prenen les mesures 
necessàries per garantir la seguretat dels 
treballadors i treballadores d'aquests serveis. 

El telèfon 93 864 37 89 estarà disponible 
de 9 h a 18 h per resoldre dubtes.  

La Generalitat fa desinfeccions  
intensives de la residència  
geriàtrica "Residencial Palau"

U na empresa especialitzada ha fet 
dues desinfeccions complertes 
de la residència geriàtrica Resi-

dencial Palau, ubicada a Palau-solità i Ple-
gamans. Aquest servei ha estat gestionat 
pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Residencial Palau és una residèn-
cia geriàtrica privada, en un edifici de de 
5812,07 m2 que consta de subterrani i qua-
tre plantes. S’ha fet la desinfecció de l’edi-
fici, de les habitacions, espais comuns, de 

serveis i zones assistencials. Els Bom-
bers de la Generallitat també han fet 
una actuació de neteja a l'edifici.

La residència, de titularitat privada, ha-
via sol·licitat a la Generalitat procedir a la 
desinfecció amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, que va activar tots els canals pos-
sibles per accelerar l'operació.

L’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans s’ha posat a disposició de l’em-
presa propietària per ajudar en tot el que 
sigui necessari.  

Nou servei de 
desinfecció 
en espais i 
instal·lacions 
de concurrència 
pública 

S eguint recomanacions de la 
Secretaria de Salut Pública, a 
Palau-solità i Plegamans s'han 

intensificat els procediments de ne-
teja habituals als espais de major 
concurrència (davant dels supermer-
cats, CAP, Policia Local i farmàcies). 
Aquesta tasca s'ha afegit a la resta de 
feines que realitza el camió cisterna 
que habitualment neteja els carrers de 
Palau-solità i Plegamans.

Aquesta acció s'ha decidit en com-
provar que hi ha evidència que els coro-
navirus s’inactiven en contacte amb una 
solució d’hipoclorit sòdic amb una con-
centració al 0,5% durant un minut. Per 
això, el camió cisterna rega aquests car-
rers amb una concentració del 0,5% d’hi-
poclorit actiu en l’aigua.  

8 elButlletí
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L’Ajuntament ha repartit  
porta a porta mascaretes a  
les persones majors de 65 anys 
Han estat elaborat pel grup de persones voluntàries de la vila

L 'Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans ha realitzat el repartiment de 
mascaretes als 2.561 veïns i veïnes de 

la vila majors de 65 anys, com a protecció 
per evitar la infecció per COVID-19. Aquestes 
mascaretes són casolanes i la seva confec-
ció l'ha fet el grup de voluntariat de la vila.

L'alcalde, Oriol Lozano, regidors i regi-
dores del govern municipal i voluntaris de 
la Policia Local de la vila, es van encarregar 
de repartir el material en el domicili de les 
persones grans del municipi.

Aquesta mascareta és la que s'ha d'uti-
litzar per sortir al carrer en els supòsits que 
estableix la llei: anar a comprar aliments, 
medicaments o treure diners, principal-
ment. L'Ajuntament, insisteix que el seu 
és ús només per quan sigui estrictament 
necessari, i que la millor protecció és que-
dar-se a casa.

Recordeu que la millor mesura per fre-
nar el contagi és quedar-se a casa i seguir 
tots els consells d'higiene que s'han anat 
difonent aquests dies.  

Les unitats que se n'han fet 
són reutilitzables, sempre que 

es rentin a una temperatura 
de 90 graus

Què fer si necessiteu 
medicació crònica i el Pla 
de Medicació ha caducat? 

E n el context de la situació 
actual en vers el COVID-19, 
us informem que les far-

màcies poden dispensar la me-
dicació necessària per a 1 mes 
de tots aquells tractaments 
crònics que hagin caducat, 
sense necessitat de renovació per part del metge. 

Es necessari que aneu a la farmàcia amb la Targeta Sa-
nitària Individual (TSI) i amb el darrer pla de medicació que 
tingueu.  Si no trobéssiu el darrer pla de medicació, també 
podeu anar-hi, però sobretot heu de dur la Targeta Sanitària 
Individual (TSI). 

Us recordem que aquestes mesures són de caire excep-
cional, i com a tals, es revertiran per complet un cop acabi la 
situació d’excepcionalitat.  

Funcionament del servei 
de denúncies a la Policia 
Local durant la crisi 

D avant la crisi del coronavirus, les denún-
cies que es poden presentar a les depen-
dències de la Policia Local i les que s'hau-

ran d'ajornar són les següents.
• Aquelles denúncies simples que no originen 

cap trastorn o impediment a la ciutadania com son les 
pèrdues, furts al descuit, estafes per càrrec fraudulents, 
etc, seran ajornades fins passar l'estat d'alarma.

• La resta d'il·lícits, com son robatoris, violències de gènere 
o domèstiques, es continuaran tramitant com es feia fins 
ara, a l'auditori de la Comissaria i amb les màximes mesu-
res de prevenció.  

Policia Local de Palau-solità i Plegamans
Adreça: Passeig de la Carrerada, 51

Telèfon: 93 864 96 96
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El concurs de 
dibuix d’Educació 
viària amplia 
la data límit 
d'entrega
La data límit s'amplia fins 
a 5 dies després de que els 
i les alumnes s'incorporin 
a classe quan es doni per 
finalizada la crisi

A mb motiu de la celebració dels 
30 anys dels cursos d’Educació 
Viària que imparteix la Policia 

Local a Palau-solità i Plegamans, va 
convocar un concurs de dibuix per com-
memorar aquesta data. La data límit per 
presentar els originals es va fixar per al 
25 de març però davant de la crisi provo-
cada pel Coronavirus, es va decidir am-
pliar el termini fins a 5 dies després de 
que els i les alumnes tornin a les classes.

Recordem que hi poden participar 
tots els nois i noies que durant l’any es-
colar actual (2019-2020) estiguin cursant 
cicles d’infantil i primària a qualsevol es-
cola de la vila.

Han d’estar en format DIN-A4, en un o 
diferents colors. El primer classificat de 
cada una de les categories rebrà una bi-
cicleta i casc, el segon classificat rebrà 
un patinet i el tercer un tiquet valorat en 
30 euros per canviar per material escolar.

Els dibuixos han d’estar relacionats 
amb els continguts de l’Educació per la 
Mobilitat Segura que imparteixen a les 
escoles els monitors d’EDUMS de la Po-
licial Local.  

Un centenar de persones 
participen en el grup de 
voluntariat "Colze a Colze"  
des de l’inici de la pandèmia 
Han realitzat uns 200 suports que van des d’anar  
a buscar la compra fins a atenció psicològica

D es que va començar la crisi sani-
tària provocada pel Coronavirus, a 
Palau-solità i Plegamans funciona 

tot un entramat de voluntariat que ajuda a 
les persones més vulnerables en diferents 
aspectes del dia a dia amb el nom de "Colze 
a colze". Aquesta xarxa la formen actual-
ment un centenar de persones voluntàries 
i va sorgir com una iniciativa ciutadana d’al-
gunes veïns i veïnes de Palau-solità i Plega-
mans que, a títol individual, ja coincidien 
en diferents espais d’acció social que ja es 
feien abans de la pandèmia. 

El grup va sorgir principalment amb uns 
objectius clars:

• Que ningú passés aquesta crisi en soli-
tud.

• Poder atendre les necessitats bàsiques 
de les persones.

• Treballar a través de la solidaritat, la co-
hesió i el sentit de comunitat. 
Els principals serveis que ofereixen les 

persones voluntàries de ‘Col-
ze a Colze’ són els suports ex-
terns de carrer, com la compra 
d’aliments, anar a la farmàcia, 

treure mascotes a passejar o llençar les es-
combraries. Alhora també ofereixen suport 
psicològic per part de dues psicòlogues col-
legiades de la vila. De moment porten realit-
zats uns 200 suports i unes 240 trucades.   

Twitter: @voluntarispsip1
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HABITATGE

PETICIÓ DE 
MORATÒRIA EN 
LES QUOTES DE 

LES HIPOTEQUES 

CONSULTA’NS A L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 93 727 35 34 - habitatge@ccvoc.cat 

SI ETS PROPIETARI D’UN IMMOBLE 
i el tens llogat, solidaritza’t i valora si 
pots DEIXAR D’INGRESSAR UN 10%, 
quan hi ha qui ha perdut molt més! 

PETICIÓ DE L’AJORNAMENT  
DEL PAGAMENT al propietari  

per poder optar a  
microcrèdits de l’estat 

SI HAS PERDUT PART DELS TEUS INGRESSOS I TENS PROBLEMES PER 
AFRONTAR EL PAGAMENT DEL TEU HABITATGE, HAS DE SABER  

SE SUSPENEN ELS 
DESNONAMENTS  
de persones  
vulnerables  
sense alternativa  
habitacional 

AJUTS AL LLOGUER 
de l’habitatge habitual 

PRÒRROGA 
dels contractes 
d’arrendament  
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L'alcalde, Oriol Lozano, s'adreça  
a la ciutadania virtualment en dues rodes  
de premsa i en dues sessions de facebook live 

L 'alcalde de Palau-solita i Plegamans, 
Oriol Lozano, va explicar en dues rodes 
de presa virtuals i en dues sessions de 

facebook live obertes a tota la ciutadania, 
la situació actual a la vila i les mesures que 
s'han emprès per fer front al COVID-19.

Alguns dels temes dels que es va infor-
mar informat han estat els següents:
• Mesures d'urgència: increment del pres-

supost de serveis socials en 300.00 € per 
a les famílies més vulnerables.

• Voluntàries i voluntaris de la vila s'han 
ofert a treballar amb l'Ajuntament, com 
Dones per les Dones o Colze a Colze, en-
tre d'altres.

• L'Ajuntament treballa en mesures eco-
nòmiques i fiscals per contrarestar en el 
possible els efectes de la crisi. 

La Policia Local intensifica 
els controls per evitar l'incompliment  
de les normes de confinament 

L a Policia Local de Palau-solità i 
Plegamans ha reforçat i ampliat 
el dispositiu de control a l'entra-

da del municipi per tal que les persones 
compleixin amb el confinament decretat 
arran de l'Estat d'Alarma. L'Ajuntament 
ha detectat que algunes persones han 
aprofitat aquests dies per per passar-hi el 
confinament a la seva segona residència 
ubicada a la vila.

Per aquesta raó, els agents de la Poli-
cia Local han intensificat els controls de 
pas i filtre a l'entrada de la població, on se 
seguirà revisant la documentació de tots 
els vehicles que entrin al nucli urbà.

DENÚNCIES INTERPOSADES
Des del començament de la crisi i de 

l'inici del confinament, la Policia Local ha 

interposat un centenar de denúncies per 
no complir amb el confinament decretat 
per l’estat d’alarma en la lluita contra la 
pandèmia del coronavirus. 

 Les denúncies són principalment 
per circular per motius no recollits a les 
excepcions de l’estat d’alarma, per anar 
dues persones en el mateix vehicle sense 
justificació, per passejar al gos sense se-
guir els criteris 
establerts, o per 
reincidència, en-
tre d'altres.  

Tota la compareixença virtual
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Proposem la creació 
de Taula per a la 
reconstrucció social i 
econòmica de la vila

La situació excepcional que actual-
ment estem vivint, a conseqüència 
de la pandèmia derivada de la Co-
vid-19 i les greus conseqüències soci-
als i econòmiques que se'n derivaran, 
ens obliga de replantejar-nos la ma-
nera d'entendre la política en l'àmbit 
local. És imprescindible una unió 
de voluntats sense precedents per 
enfortir les estructures municipals 
i per fer front a les necessitats de la 
ciutadania, a curt i mitjà termini.

La situació que vivim ha modificat 
radicalment les perspectives i previ-
sions que fèiem tot just fa dos me-
sos, ara correspon modificar i adap-
tar ràpidament i substancialment 
els plans i els objectius. És un repte 
de gran dificultat que requerirà un 
esforç real i efectiu de tothom.

De la mateixa manera que els dife-
rents nivells institucionals han des-
plegat una sèrie d'accions per frenar 
al màxim els efectes de la pandèmia, 
creiem que també l'Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans ha de con-
tribuir de manera solidària i conjunta 
en aquesta difícil tasca. La col·labo-
ració de tothom, de totes les forces 
polítiques i de tots els agents soci-
als i econòmics de la nostra vila, ha 
de fer possible una reactivació eco-
nòmica i social sòlida i solidària, que 
no deixi ningú enrere.

Ara toca començar a preparar la 
recuperació i ara més que mai cal 
situar les persones i les seves ne-
cessitats al centre de l'acció de l'ad-
ministració pública.

Des del PSC proposem que amb 
l'acord i participació de tots els grups 
polítics i agents implicats es consti-
tueixi la Taula per la reconstrucció 
social i econòmica de Palau-solità i 
Plegamans, amb l'objectiu d'assolir el 
consens polític i social per identificar 
els problemes i necessitats i estructu-
rar l'estratègia de recuperació.

#AhoraTocaLucharJuntos. 

Salut, ocupació i ajudar 
a les nostres empreses  
i comerciants

Aquestes són les principals preocupaci-
ons i ocupacions dels regidors de JxPsiP, 
sobretot d’ençà que el passat 14 de març 
fou acordat l’estat d’Alarma. Tant és així, 
que des del primer moment, amb el tan-
cament de comerços i la paralització de 
l’activitat econòmica, la Regidora Laura 
Navarro va enllestir uns Microcrèdits 
adreçats a autònoms, comerciants i pe-
tits empresaris per tal que, amb la possi-
bilitat d’oferir-los fins a 5000 euros a re-
tornar en tres anys i sense interessos, els 
permeti afrontar una situació tant com-
plexa i adversa. Microcrèdits que han es-
devingut de referència per a la Diputació 
de Barcelona i per a molts ajuntaments 
del nostre entorn. Però la pandèmia 
de la Covid-19 també ha provocat una 
situació d’extrema emergència a la resi-
dència privada, Residencial Palau, amb 
diverses persones grans ingressades, 
traspassades per haver contret la malal-
tia. Des del primer moment, el regidor de 
Salut Jordi Pujol, malgrat no ser aquesta 
una qüestió de competència munici-
pal, ha realitzat tots els requeriments 
necessaris i s’ha posat a disposició tant 
de la Residència com del CAP per tal 
d’ajudar en tot el possible a resoldre o 
regularitzar aquesta greu problemàtica. 
Actuant també amb total transparència, 
mitjançant la convocatòria del Consell 
municipal de Salut, on responsables del 
centre geriàtric i de l’àrea de Salut, ofe-
ríssin totes les explicacions pertinents. 
El Comerç és un altre dels grans perju-
dicats per la Covid-19 amb el tancament 
de tots els establiments no considerats 
essencials. Per això el Regidor Ovidiu 
Popescu, no ha parat de treballar fins 
aconseguir que molts comerços locals 
hagin pogut seguir servint a domicili els 
seus productes i serveis, com també 
elaborant projectes de futur emprant 
els diners que s’havien de destinar al 
comerç-Fest que també s’ha hagut de 
suspendre, però que de ben segur tro-
barà fórmules per compensar d’alguna 
manera les irreparables pèrdues que tot 
plegat ens ha ocasionat.

Vagi el nostre més sentit condol per a 
les famílies i amics de les persones que 
han perdut la vida per culpa d’aquest 
maleït virus que entre tots vencerem! 

PSC Junts x PalauERC

Les persones i el bé 
comú per davant de tot

Ens ha tocat viure una etapa que 
canviarà la manera d’entendre la 
societat, com apliquem les normes 
socials i la relació entre persones. 
I, com en tot període de canvi, les 
institucions i les polítiques públi-
ques han d’estar al capdavant. La 
crisi del COVID-19 ha deixat pal·lès 
que no només fem front a una crisi 
sanitària, sinó que va més enllà i té 
un impacte molt important en les 
persones, les famílies i els petits 
negocis. Per tant, parlem d’una tri-
ple crisi: sanitària, social i econò-
mica. La resposta ha de ser més 
inversió pública, que aquesta crisi 
no la paguin els de sempre, i això, 
des d’ERC, ho tenim clar. Les me-
sures adoptades des del govern 
i des de l’organització política, en 
conseqüència, cerquen reforçar el 
bé comú.

En primer lloc, ens hem esmerçat 
a mitigar els efectes a les perso-
nes amb mesures com l’ampliació 
de la línia d’ajuts d’urgència amb 
300.000€ provinents del superàvit, 
així assegurem que les necessitats 
d’aquelles famílies i/o persones 
amb problemes quedin cobertes. 
Seguint en aquesta línia, s’ha acor-
dat també una rebaixa en la pres-
sió fiscal mitjançant l’ajornament 
de tributs i taxes.

En segon lloc, cal indicar que tota 
la població de més de 65 anys ha 
rebut una mascareta fet per volun-
taris al seu domicili, i s’està treba-
llant perquè la resta de la ciutada-
nia també tingui la seva de forma 
gratuïta. Cal garantir que la tornada 
després de l’aixecament de l’estat 
d’alarma sigui el més segura pos-
sible, i posem tots els esforços en 
aquest sentit.

Finalment, i sent conscients de la 
responsabilitat que tenim com a 
partit polític, hem renunciat a l’as-
signació mensual del grup muni-
cipal que cobrem de l’Ajuntament 
perquè aquest ingrés vagi al fons de 
contingència, una partida per do-
nar resposta a fets sobrevinguts. 
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PrimàriesC’s

Gestió i eficiència

El COVID-19 no és la primera pan-
dèmia d’un coronavirus que pateix 
el nostre món des de principis del 
segle XXI. Tenim la Pandèmia SARS 
el 2003 i la pandèmia MERS el 2012. 
Ara, un coronavirus amb un explo-
siu contagi que està extenuant el 
sistema sanitari i porta el dolor a 
moltes famílies.

 Gestionar una pandèmia no és fàcil, 
per això el nostre deure, com a ciuta-
dania responsable, és donar  suport 
als nostres governs i depositar la 
confiança en els experts que cuiden  
la nostra salut i  sobretot als professi-
onals sanitaris, en el més ampli ven-
tall específic. Els treballadors essen-
cials també han de ser objecte del 
nostre agraïment i valoració.

Dit això, fem una reflexió sobre la 
gestió adequada per fer front a 
tan espantosa situació. L’èxit en el 
control de la malaltia es basa en: 
fixar-se en els patrons del nostre 
entorn i rapidesa en la presa de  
decisions. Malauradament el Go-
vern de l’Estat no ha aprofitat els 
errors comesos pels països on 
la malaltia ens ha precedit. Les 
decisions no s’han pres de for-
ma diligent i contemplem atònits 
com s’ha estat més pendent de la 
recentralització i de l’espectacle 
militar que no pas de buscar la mi-
llor manera per  aturar un virus tan 
letal com el COVID-19. 

El Govern català s’ha fet un tip de 
demanar el retorn de les compe-
tències per adquirir directament el 
material sanitari i posar en pràctica 
els plans de confinament i descon-
finament aconsellats pels experts. 
Ha estat debades. Ha imperat el 
conegut ordeno y mando.

Manifestem al Govern Municipal el 
nostre reconeixement per la seva 
gestió i acompanyament que s’ha 
fet a la població en general i espe-
cíficament als més vulnerables.

Volem acabar donant el més sentit 
condol a les famílies que han per-
dut algun ésser estimat. 

Esta es nuestra primera publica-
ción en los últimos 45 días y la va-
mos a dedicar a hacer una reflexión 
sobre lo que representa la situa-
ción que nos ha tocado vivir y que 
hacía mas de un siglo no se repetía 
en nuestro entorno. 

Lo primero que queremos decir, 
es agradecer y manifestar nuestra 
admiración   a todos los profesio-
nales y voluntarios que han estado 
en  primera línea de esta lucha, a 
la Policía Municipal, a la Cruz Roja, 
a Cáritas, a Protección Civil, a los 
Mossos de Escuadra, etc., que han 
ayudado y lo siguen haciendo aún 
poniendo en riesgo su propia salud. 
A la vez felicitar a nuestros ciuda-
danos por el comportamiento que 
han demostrado la gran mayoría, 
siguiendo las recomendaciones 
dadas por las autoridades.

Queremos hacer un reconocimi-
ento y recuerdo a las personas que 
han fallecido consecuencia de esta 
pandemia y unirnos en nuestro 
pensamiento a los familiares que 
han sufrido esta pérdida. 

A pesar de los bulos que han corri-
do por las redes, hemos sido cohe-
rentes y hemos intentado colabo-
rar no alarmando al ciudadano más 
de lo que ya estaba, dando soporte 
a las medidas oficiales que a todos 
los niveles se han establecido.

Por nuestra parte, como regido-
res de este Ayuntamiento, lo que 
deberíamos hacer entre todos, 
es estudiar un protocolo de ac-
tuación en el municipio en caso 
de rebrote, una adaptación de la 
fiscalidad municipal a la situación 
creada por la crisis del COVID-19, 
estudiar de establecer y mante-
ner moratorias y exenciones de 
pago de impuestos y tasas muni-
cipales sobre todo a familias en 
situación de vulnerabilidad, así 
como también paralizar actuacio-
nes y proyectos municipales que 
no sean prioritarios para destinar 
esos recursos en atención a la 
emergencia del COVID-19.Tam-
bién reclamar ayudas de financi-
ación para nuestro municipio al 
Gobierno Autonómico. 

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut 
inserit pels diferents grups municipals. Aquests 
textos tan sols expressen la seva opinió i no pas 
la de l’Ajuntament.

REGlDORS I 
REGIDORES

EQUIP DE GOVERN
Oriol Lozano (ERC)  
Alcalde, Regidor d’Esports i 
Recursos humans.

Eva Soler (ERC)  
1a Tinença d’Alcaldia d’Educació 
i Cultura. Regidora de Seguretat 
Ciutadana, Cultura i Patrimoni i 
Comunicació i Transparència. 

Patricia Freire (ERC)  
2a Tinença d’Alcaldia de Justícia 
Social. Regidora d’Acció Social, 
Igualtat, Feminisme i polítiques 
LGTBI+, Gent Gran i Habitatge. 

Laura Navarro (JuntsxPalau)  
3a Tinença d’Alcaldia d’Ocupació 
i Benestar. Regidora d’Empresa 
i Ocupació, Via Pública, Espais i 
Jardins. 

Ignasi Fargas (ERC)  
4a Tinença d’Alcaldia de Ciutadania. 
Regidor d’Educació, Participació i 
Joventut.

Jordi Pujol (JuntsxPalau)  
5a Tinença d’Alcaldia de Territori. 
Regidor de Salut Pública, Sanitat i 
Consum. Portaveu grup municipal.

Jordi Plaza (ERC)  
Regidor de Medi Natural, Gestió 
ambiental i Pagesia, Festes 
Populars, Fires i Mercats. Portaveu 
grup municipal. 

Ovidiu Popescu (JuntsxPalau) 
Regidor de Comerç i Turisme, 
Mobilitat i Transport. 

Sergi Plaza (ERC) 
Regidor de Serveis Municipals  
i Economia

OPOSICIÓ
Marc Sanabria Robledo (PSC) 
Portaveu. 
Cristina Pérez Gómez (PSC)
Ignacio Martínez Rivas (PSC)
Giovanna Sánchez Giménez (PSC)
Miquel Cañizares Gómez (PSC)
Juan Martínez Nieto (C’s) 
Andrés Martínez Palacio (C’s) 
Portaveu. 
Núria Solà Bujons (Primàries) 
Portaveu.  

Si voleu contactar amb els regidors i re-
gidores de l’Ajuntament, podeu trucar al 
telèfon 93 864 80 56 o escriure al correu 
electrònic info@palauplegamans.cat. 

A www.palauplegamans.cat hi figuren 
resums biogràfics de tots els membres 
del Ple Municipal i formularis individu-
als per contactar-hi.
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Cecilia   
Fabregat

@elcami_palau
@elcamipalau

CENTRE EL CAMÍ. 
Carrer Riereta num 2 
Palau Solità i Plegamans

Psicòloga Núm. Col. 19796

“Portar una bona organització en el dia a dia, continuar amb els hàbits  
i amb les rutines habituals, sobretot mantenint el contacte social 
a distància, a través de les xarxes socials, evitar l’aïllament.”

L ’Alba Vilardell i la Cecilia Fabregat són 
dues psicòlogues que treballen a la 
vila en dos centres privats diferents. 

Fins que no va començar la pandèmia pro-
vocada per la Covid-19 no es coneixien i ara, 
a més de continuar la seva feina habitual, 
són les dues psicòlogues que col·laboren al 
grup local de persones voluntàries "Colze a 
Colze". A través de videotrucades estan en 
contacte amb tothom qui necessiti suport 
psicològic durant aquesta pandèmia. 

Quina és la funció dels psicòlegs en la crisi 
del coronavirus? 
Alba: En un primer moment va ser una fase 
d'aproximació general, de com gestionar el 
millor possible una situació de privació de 
llibertat com aquesta. Dins de les instituci-
ons i el Col·legi de Psicòlegs l'acompanya-
ment va ser una mica més individualitzat, 
primer el personal de primera línia, com els 
sanitaris, i després la resta de la població. 
Per exemple, per gestionar l'angoixa o les 
emocions, situacions d’irritabilitat,  de com-
portament desorganitzat o situacions de dol.

Cecilia: El que també fem, una mica, és inten-
tar preveure, fer com una petita previsió de què 
és, el que pot passar i veure quin és l'impacte. 

Quines són les preocupacions de la gent 
aquests dies? 
A: Treballem amb una realitat canviant, en 
una primera fase sí que hi ha tota aquesta 
part de les persones que han passat el co-
ronavirus: por al contagi o por a contagiar 
a les altres persones. També hi ha una part 
econòmica o d'haver perdut la feina. Hi ha 
altra gent que entra en crisis existencials, 

de quin és el sentit de la pròpia feina, el 
sentit de la vida, o entren en qüestions més 
profundes de què passa si em moro jo, el 
meu cònjuge, com ens organitzaríem, etc.

Quins consells podeu donar a totes aque-
lles persones que se’ls acumulen aquestes 
preocupacions?
C: Referent l’angoixa, sobretot en aques-
tes pors al contagi o a la mort o el tema de 
l'economia, intentar viure la realitat i racio-
nalitzar el màxim que es pugui. 
 
A: Els consells més bàsics serien estar ben in-
formats per fonts oficials, evitar informar-nos 
en excés i informar bé a aquelles persones 
que depenen de nosaltres i que poden tenir 
dificultats per comprendre. Portar una bona 
organització en el dia a dia, continuar amb 
els hàbits amb les rutines habituals, sobre-
tot mantenir el contacte social a distància, a 
través de les xarxes socials i evitar l’aïllament. 
També fer un bon ús de les noves tecnologies, 
evitar estar moltes hores davant de pantalles 
i aprofitar aquesta situació per treure’n un 
aprenentatge i créixer com a persones. L'ob-
jectiu del confinament és preservar la salut i 
la vida, llavors hem de mirar de fer un bon ús 
de les noves tecnologies i que això permeti el 
contacte social i la comunicació.

Com heu aconsellat a la gent que ha per-
dut algun familiar?
C: Com no és un dol habitual, s’han fet di-
ferents protocols per poder portar aques-
ta situació el millor que es pugui. Recoma-
nem fer un acomiadament, amb una carta 
o un escrit, o fer un acomiadament a casa 
encara que sigui amb una videotrucada 
per poder explicar alguna cosa positiva 
de la persona i poder tancar-ho d'alguna 
manera. 

Com podem fer que el confinament sigui 
saludable per als infants? 
C: Establir unes pautes, una rutina, des de 
l'inici del confinament es va fer molt reivin-
dicatiu que se seguís una rutina. Ens ba-
sem en el fet que necessitem fer una sèrie 
d'activitats diàries perquè així el nostre cer-
vell s'ocupa amb altres coses i té més lliber-
tat quan saps que has de fer unes tasques 
concretes. Fer feina amb els petits, ens 
referim a: Des de tasques escolars o obliga-
cions que tinguin a casa, com fer el llit; una 
sèrie d'activitats conjuntes; dormir i inclús 
un espai on l'infant, l'adolescent o els pares 
tinguin un moment on puguin gestionar-lo 
per si mateixos.

A: L'objectiu és estructurar el temps. Hi ha 
aquesta part més física del moviment, el 
dormir, el menjar, la higiene o l’alimentaria 
i llavors la part psicològica dels hàbits per-
sonals. Podem dedicar també estones per-
sonals a parlar de com ens sentim, a donar 
un lloc a l'afectivitat i a l'emocionalitat, com 
estem, què ens agrada què no, què ens agra-
daria fer ara mateix. Cultivar el sentit de l'hu-
mor també és molt important.  

Estar ben informats per fonts 
oficials, evitar informar-nos en 
excés i informar bé a aquelles 

persones que depenen de 
nosaltres i que poden tenir 
dificultats per comprendre

Alba   
Vilardell

BALQUENA  
PSICOLOGIA S.L.
C/ Carretera de  
Sentmenat,9 baixos
Palau-Solità i Plegamans

Psicòloga Col. Núm. 16292

https://www.instagram.com/elcami_palau/
https://www.facebook.com/elcamipalau/

