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Adreçat a tots els infants de la vila

Atès el comportament exemplar de les nenes i els nens de Palau-solità i Plegamans, que s’estan 
portant molt bé aquests dies a les seves cases i estan complint les instruccions de les autoritats.

Atès que les nenes i els nens estan contribuint a fer que marxi el coronavirus quedant-se a casa, ren-
tant-se sovint les mans, llegint, estudiant i a ajudant a les seves famílies.

És per això que INFORMO dels següents acords:

Primer. - DEMANAR a totes les nenes i nens que segueixin rentant-se sovint les mans
amb aigua i sabó.

Segon. - DEMANAR que parlin cada dia amb la família, amigues i amics per telèfon o
per videotrucada i aprofitin per recordar-los que s’han de quedar a casa i dir-los que
els estimen.

Tercer. - PROPOSAR que facin exercici,  pastissos, muntin tendes de campanya al 
menjador, riguin molt i procurin cantar i ballar almenys un cop al dia, a 
més de llegir, estudiar i aprendre tot el que puguin.

Quart. - AUTORITZAR excepcionalment que el «Ratolinet Pérez» 
i «L’angelet de les dents» puguin circular lliurement per la vila 
i entrar a les  cases dels infants als quals els caigui alguna dent, 
però amb mascareta i guants i rentar-se les mans abans i des-
prés de deixar el regal.

Cinquè. - AGRAIR a totes i tots els infants de Palau-solità 
i Plegamans que s’estiguin cada dia a casa, encara que 
sabem que és molt difícil per a elles i ells.

I Sisè. - DISPOSAR  què quan acabi tot això del confina-
ment, el dia 19 de setembre, farem una gran festa per 
celebrar-ho amb la policia local.
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