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EN PORTADA

Més de 120
ingressats 
i 20 defuncions 
pel coronavirus

LA CLÍNICA DEL CARME ACULL LES PARTERES 
I L'HOTEL B&B ELS MALALTS MENYS GREUS

L'Hospital de Granollers, que ha ampliat

els llits de la UCI i té un 80% d'activitat

dedicada a la Covid-19, ha donat 22 altes

de pacients des de l'inici de la pandèmia

Amb el pic del coronavirus enca-

ra per arribar –segons les autori-

tats sanitàries del país–, dimecres 

l'Hospital de Granollers tenia in-

gressades 123 persones que han 

donat positiu de la Covid-19. El 

centre sanitari també ha informat 

que s'hi han produït 20 defunci-

ons a causa de la pandèmia, i que 

22 persones que hi estaven in-

gressades pel coronavirus ja han 

rebut l'alta mèdica.

L'hospital granollerí és el que ha 

assumit més ingressos en aquesta 

crisi sanitària al Vallès Oriental, 

ja que l'Hospital de Mollet té 88  

casos –19 defuncions– i l'Hospital 

de Sant Celoni, 11 –i 3 defuncions 

des de l'inici de la pandèmia–.

Per fer front a l'augment d'ingres-

sos, l'Hospital de Granollers ha am-

pliat els llits de la Unitat de Cures Intensives (UCI) fins a 46. De fet, ac-

tualment, el 80% de la seva activitat 

hospitalària correspon a pacients 

positius o sospitosos d'haver con-

tret la Covid-19; per aquest motiu 

s’han habilitat diferents espais de 

l’Hospital per donar una resposta més eficient a tots els ingressos. A 
més, el centre està rebent la col·la-

boració d'empreses i particulars 

Horari CAP
DES DE DILLUNS I FINS A NOU AVÍS,
ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
han modificat els horaris d'atenció. 
Així, la majoria d'ambulatoris (CAP 
Vallès, Sant Miquel i el CAP les  
Franqueses - Granollers Nord) 
obriran de 8 a 20 h, i el del centre de 
Granollers, també obrirà dissabte de 
8 a 17 h. De fet, CatSalut ja va  
reorganitzar els CAP de manera, que 
en el cas de Granollers, el CAP Sant 
Miquel només fa atenció pediàtrica 
(tel. 93 879 16 25) i està obert de 
dilluns a divendres també de 8 a 20 
h, mentre que el CAP Vallès fa només 
atenció als adults (tel. 93 860 05 22). 
A les Franqueses CatSalut ha decidit 
concentrar tots els esforços del  
personal i centralitzar els serveis al 
CAP de les Franqueses - Granollers 
Nord, a Bellavista (93 861 80 30).

A partir d'avui, dijous, tota l’activitat 

del Servei Maternoinfantil de 

l'Hospital serà atesa a la Clínica del 

Carme de la Mútua de Granollers, 

situada a la plaça de Pau Casals. Per 

tant, totes les urgències de Pediatria 

i d’Obstetrícia i Ginecologia, així com 

també l’atenció al part, es faran a la 

Mútua. De fet, la setmana passada la 

Mútua ja va posar a disposició de  

les autoritats sanitàries la planta 

d'hospitalització de la Clínica del 

Carme, que disposa d'una vintena  

de llits i 16 habitacions.

D'altra banda, l'Hospital també 

ultima un acord amb l'Hotel B&B del 

polígon Ramassar per tal que pugui 

acollir els malalts menys greus a 

partir de la setmana vinent, en  

una planta temporal d'ingressos.

Finalment, a partir d'avui i fins a 
nou avís, el Servei d’Urgències  

Centre, a l'avinguda del Parc de 

Granollers, romandrà tancat per 

tal de concentrar tots els efectius 

davant aquest augment de pacients 

hospitalaris.

per disposar del material sanitari 

per fer front a la crisi [més infor-

mació a les pàgines 4 i 5], i fins i tot 
disposa ha de més d'un centenar 

de llits addicionals per respondre a l'augment de pacients. De fet, ja 
fa setmanes que l'Hospital prepara 

nous espais per acollir els malalts.

Mobilitzats metges jubilats De fet, també hi ha metges jubilats 
menors de 70 anys que estan pen-

dents de les necessitats per si cal 

donar un cop de mà en cas que hi 

hagi baixes del personal sanitari 

actual –ja sigui perquè ha donat 

positiu o bé perquè s'ha hagut de 

confinar–. Aquests reforços, però, 
no atendran directament els paci-

ents, ja que formen part d'un col-lectiu de risc, però sí que podran 
donar suport a cures pal·liatives.

Tot plegat són mesures per estar 

preparats per al creixement de la corba epidemiològica, que les pre-

visions més pessimistes consideren que arribarà al pic a finals d'abril, i 
que dimecres ja havia deixat prop 

de 10.000 casos a Catalunya i més 

de mig miler de defuncions arran de la Covid-19 –un informe del De-partament de Salut preveu fins a 
13.000 morts a Catalunya en el pit-

jor dels escenaris–. i M.ERAS

la mútua

Agraïments

La Policia Local de Granollers ha orga-
nitzat una trobada davant de l'Hospital 
dimecres a les 20 h –coincidint amb 
els aplaudiments de la ciutadania a la 
tasca sanitària– per sumar-se a les 
mostres de suport als professionals. 
Hi haurà cotxes policials de munici-
pis propers, Bombers, Protecció Civil i 
Mossos, que faran sonar sirenes.

TROBADA DE SERVEIS 
D'EMERGÈNCIES 
DAVANT DEL CENTRE



dj, 26 març 20204

La resposta solidària: el ciutadà productor

Si alguna cosa positiva es recor-
darà de la crisi sanitària del coro-
navirus serà la resposta solidària 
de la ciutadania a l'hora d'aportar 
material sanitari a l'Hospital de 
Granollers. La gent s'ha organitzat 
per ajudar i ha abocat tot el seu 
enginy i voluntat a posar un gra de 
sorra per combatre la Covid-19.

El cap de setmana es va anunci-
ar la producció de respiradors 3D 
dissenyats a Catalunya per donar 
resposta a un dels principals te-
mors del sistema sanitari: no dis-
posar de maquines per a tots els 
malalts a les UCI. Aquests respi-
radors d'emergència començaran 
a arribar a l'Hospital aquesta set-
mana, però ja fa dies que, no no-
més empreses, sinó també parti-
culars treballen amb aquesta idea. 

És el cas del Fonco, un veí de 
Sant Pere de Vilamajor que for-
ma part dels Coronavirus Makers, 
un grup internacional que agrupa 
més de 14.000 persones, amb un 
subgrup català de 2.400 partici-
pants que s'han coordinat –a tra-
vés de Telegram– per posar les 
seves impressores 3D al servei de 
la demanda hospitalària. De fet, ja 
fa temps que fabrica viseres per 
enganxar un plàstic protector, que 
s'acaben de muntar a la Llotja del 
disseny i es distribueixen arreu 
del país. De les seves tres impres-

CRISI DEL CORONAVIRUS  UN DELS PRINCIPALS TEMORS DEL SISTEMA SANITARI ERA LA MANCANÇA DE RESPIRADORS PER ALS MALALTS DE LA COVID-19

e.j.m.

sores, dues es dediquen a la pro-
ducció i la tercera, a fer "proves 

per millorar els processos, de 

manera que surtin més ràpid", 
explica. De fet, a través d'aquest 
grup també hi ha empreses com 
Cricursa i Coty que col·laboren en 
la fabricació d'aquestes viseres –a 
més, també han fet donacions de 
materials sanitaris a l'Hospital–.

D'altra banda, un cop calibrades 
les impressores, els Coronavirus 
Makers també s'han posat a fer res-
piradors, homologats pel laboratori 
3D del Parc Taulí de Sabadell. 

Així, aquesta xarxa se suma a les 

Positiu del conseller El HomraniQuim Masferrer envia ànims al personal sanitari
El conseller de Treball de la Generalitat, el 
granollerí Chakir El Homrani, ha donat positiu 
en coronavirus, segons ell mateix deia dimecres a través de Twitter. El Homrani es troba confinat 
a casa des de dimecres de la setmana anterior.

L'actor Quim Masferrer, popular pel programa televisiu El foraster, 
ha gravat un vídeo de suport per als professionals de l'Hospital 
General de Granollers –on va néixer–, en què agraeix la seva tasca en 
aquests moments de crisi sanitària pel coronavirus. El centre sanitari 
l'ha compartit al seu canal de Youtube i ha agraït el gest a les xarxes.

SOCIETAT

empreses –com Seat– que partici-
pen al projecte impulsat per Leita, 
amb el granollerí Manel Balcells 
com a comissionat de salut de 
l'institut tecnològic, i que han estat 
validats pel Consorci Parc Taulí i 
del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 

Les escoles també s'hi aboquen
Les comunitats educatives tam-
bé estan promovent accions so-
lidàries, com és el cas de l'Escola 
Lledoner, que participa a la fabri-
cació de viseres protectores amb 
la impressora 3D del centre, així 
com també l'escola Joan Miró de 

Canovelles, que fabrica les panta-
lles 3D amb làmines transparents 
d’enquadernar i unes estructures 
impreses que s’ajusten al cap grà-
cies a la incorporació d’una goma. 
Tot aquest material, a mida que es 
van enllestint lots, es lliure a l'Hos-
pital de Granollers.

També han aportat material al 
centre sanitari l'Ampa de l'escola 
Guerau de Liost de les Franqueses, 
l'escola bressol Tortuga, l'Escola 
Municipal del Treball de Grano-
llers i un llarg etcètera de centres 
i entitats.

A més, a molts municipis s'han 
constituït xarxes de suport, com és 
el cas de Cardedeu, que ha aportat 
a l'Hospital un miler de pantalles 
de protecció, així com ha confecci-
onat 2.500 mascaretes i ha donat 
4.300 guants.
 

Donació de llits
Arran de l'increment d'ingressos, 
divendres la Mútua va cedir dijous 
cinc llits i tres respiradors, així com 
guants, bates i mascaretes. Aques-
ta setmana, després del tancament 
d'hotels, el Gremi d'Hostaleria del 
Vallès Oriental ha aconseguit un 
centenar de llits cedits per a l'Hos-
pital, gràcies a la Pensión Galicia, 
l'Hotel Can Campa, Can Parera, 
l'Hotel Iris, l'Hotel Ciutat de Grano-
llers i l'Hotel Granollers. i m.e.

Persones d'arreu del territori s'han organitzat per 
poder produir material sanitari amb impressores 3D

XARXA DE VOLUNTARIS FRANQUESINS
n L'Ajuntament de les Franqueses ha gestionat una xarxa de voluntaris per 

ajudar col·lectius vulnerables, en especial gent gran. En aquests moments hi 

ha actiu un grup de voluntaris a cadascun dels pobles que formen el municipi, i 

cada grup té un responsable que s'encarrega de coordinar les tasques.

Els serveis que ofereixen aquests grups són la compra de medicaments i  

aliments. Uns serveis que es portaran a terme sense entrar a casa de qui  

els demani i sempre prenent les mesures sanitàries necessàries per evitar  

la propagació del coronavirus. 

Aquesta ajuda s'adreça a col·lectius vulnerables, especialment gent gran que 

no pot sortir de casa i no disposa de xarxa familiar. Des de l'Ajuntament s'informa 

a les persones que formen part d'aquest col·lectiu per informar-les sobre el 

procediment a seguir. Per demanar aquests serveis, l'interessat/da ha de trucar 

a l'Ajuntament de les Franqueses, al telèfon 93 846 76 76, de dilluns a divendres, 

de 8 a 18 hores.

PANTALLES  L'escola Joan Miró de Canovelles en fa donació a l'Hospital

Empreses fan donacions a l'Hospital i els
hotels cedeixen llits per l'increment d'ingressos

Tutorials
RESPONENT A LA CRIDA 
DE L'HOSPITAL, L'ASSOCIACIÓ
Gran Centre esperona tothom  
perquè col·labori i confeccioni 
el material des de casa. Per això 
comparteix un tutorial perquè  
tothom faci un sol model de bata 
i de mascaretes.

Pel que fa a les mascaretes, es 
pot fer servir tela de cotó 100% i  
en lloc de posar gomes és preferible 
fer-ho amb 4 cintes de roba (una  
a cada vèrtex).

La recollida de material per 
fer les bates, es pot fer al punt 
d’informació d’hospitalització (al 
costat de la cafeteria) en horari de 
8 a 20 h, o si de manera altruista 
ho preferiu, també es pot fer amb 
bosses d’escombraries comprades 
(en caldran de dues mides: la més 
gran i la normal).

Un cop fetes, s’hauran  
d’empaquetar en paquets de 10 
unitats i marcar la data d’elaboració 
a l’exterior de cada paquet perquè 
així es pugui saber quants dies fa 
que estan fetes. L’entrega d’equips 
ja fets també s’ha de fer al punt 
d’informació.

Cal que es facin amb les màximes 
condicions d’higiene possible, 
després de rentar-se les mans, i si 
es porta mascareta posada millor.

Des del punt d’informació, aniran 
recollint el nombre de dispositius 
que s’entreguen, qui les lliura, 
un telèfon i correu electrònic de 
contacte per mantenir un control i 
poder posteriorment agrair  
formalment la col·laboració.

S'aconsella que si es té algun 
conegut que treballa a l’Hospital  
se'l pugui utilitzar per evitar  
desplaçar-se directament al centre 
sanitari.

Telèfon per a donacions

93 842 50 22
93 842 50 15
665 31 40 93

També demanda a la FVO i 

al Servei d'Atenció Domiciliària
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), que ofereix serveis a per-
sones amb discapacitat intel·lectual a la comarca, també ha fet una 
crida per aconseguir mascaretes i granotes de plàstic "amb urgèn-

cia", per tal de seguir l'activitat amb seguretat tant per als usuaris 
que atén com per als professionals que hi treballen. La FVO comença 
a tenir problemes amb l'estoc d'aquests materials, pels quals demana 
ajuda, que es pot concretar a través del correu electrònic fundacio@

fvo.cat.
D'altra banda, els treballadors del Servei d'Atenció Domiciliària 

(SAD) de Granollers també estan demanant material sanitari. "El SAD 

no és immune", diuen, i asseguren que necessiten bates i mascaretes 
amb urgència –tot i que ja hi ha hagut donacions–.

CRIDA A LA COL·LABORACIÓ
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L'Ajuntament de les Franqueses ha 

impulsat una xarxa de voluntaris 

per ajudar al personal sanitari que 

aquests dies atén les persones que 

més ho necessiten. Dilluns ja forma-

ven part del grup unes 65 persones, 

una desena encarregada de tallar la 

roba i marcar els patronatges, i la 

resta, més de 50, encarregades de 

cosir les bates i mascaretes a partir 

dels lots que se’ls ha entregat. “Ho 

fem a partir d’un vídeo que ha 

gravat una cosidora professio-

nal del grup, per així fer-ho totes 

igual”, explica Cristina Martínez. 

Aquesta veïna de Corró d’Avall de 

49 anys va començar a cosir pel 

seu compte la setmana passada 

amb una màquina que tenia a casa, 

i posteriorment es va afegir a la xar-

xa de voluntaris. “Tenim un grup 

de Whatsapp en què comentem 

qualsevol problema o idea que 

puguem tenir”, indica Martínez.

Per organitzar la xarxa, un grup 

de coordinació recull a l’Ajunta-

ment el material per confeccionar 

mascaretes i bates, i el reparteix 

màcies i també algun comerç de 

primera necessitat. D’altra banda, 

algunes de les mascaretes s’es-

terilitzen, i aquestes són les que 

arriben a l’Hospital de Granollers. 

A més, una part dels voluntaris, la 

majoria dones, també confecciona 

bates d’un sol ús amb bosses d’es-

combraries, que són impermea-

entre les persones que es dediquen 

a cosir, que no surten de casa. Diu-

menge es va repartir el primer lot 

amb 380 unitats de material per 

transformar, i dilluns a la tarda ja 

es va recollir la primera remesa, 

que posteriorment es renta, s’en-

vasa i se serveix als destinataris: 

residències de persones grans, far-

m.v.

SOLIDARITAT  LES GUAPES DE LA COLLA DELS BLANCS VAN LLIURAR DILLUNS A L'HOSPITAL DE GRANOLLERS UN LOT AMB MÉS DE 200 BATES I 200 MASCARETES

Cosir bates i mascaretes des de casa

JUTGE SOLIDARI  Miquel Valls, jutge de pau de les Franqueses, a casa seva

bles. “A cada lot hi posem la data 

de fabricació; així els destina-

taris poden esperar tres o qua-

tre dies perquè no hi hagi cap 

possible virus”, diu Albert Costa, 

un dels voluntaris que coordina el 

grup. Segons Costa, a mesura que 

es vagin cobrint les necessitats 

dels centres de salut, el material 

també s'anirà repartint entre els 

comerços que ho necessitin. 

Les empreses que vulguin cedir 

material, els centres sanitaris que 

en necessitin i les persones que 

vulguin col·laborar en alguna de 

les tasques com cosir mascaretes 

i bates poden trucar al telèfon 93 

846 76 76.

Les Guapes també cusen
A Granollers també són diversos 

els col·lectius que s’han organitzat 

per preparar material per al per-

sonal sanitari. Un d’aquests grups 

és el de Guapes, de la colla dels 

Blancs, que des de fa uns dies cu-

sen mascaretes, bates i pantalles 

per a l’Hospital de Granollers.

“No només ballem per fes-

ta major; som un grup humà i 

també tenim el nostre vessant 

solidari”, diu Susanna Canal, qui 

afirma que “ara tots hi hem de 

posar de la nostra part”. Al grup, 

una trentena de persones elabo-

ren mascaretes de roba a partir 

de tutorials, així com bates amb 

bosses d'escombraries i pantalles 

de plàstic que serveixen de sepa-

radors. "El material surt de tot 

arreu, des de la col·laboració de 

botigues i supermercats fins al 

mateix Hospital, que cedeix les 

bosses de plàstic per a la confec-

ció de bates", expliquen. Quan el 

material està preparat es porta de 

nou a l’Hospital, on es desinfecta 

i es registra la data d’entrada per 

deixar-lo uns dies en quarantena. 

“Només per la cara de satisfac-

ció i d’agraïment que fan a l’Hos-

pital quan els portem el materi-

al ja val la pena”, diu Canal.  x.l.

Els lots elaborats s'han fet arribar a les residències de gent gran i a l'Hospital

L'Ajuntament de les 

Franqueses coordina un 

grup d'unes 70 persones

entre cosidors i voluntaris
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GRANOLLERS. Les dades proporci-

onades per l’estació de la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Conta-

minació Atmosfèrica, situada da-

vant del Palau d'Esports, entre els 

dies 15 i 22 de març, mostren una 

clara relació entre el descens del 

trànsit i la millora de la qualitat de 

l'aire. Totes les dades dels conta-

minats analitzats NO2 (diòxid de 

nitrogen), O3 (ozó troposfèric), 

PM10 (partícules en suspensió 

amb un diàmetre inferior a 10 

micròmetres), NO (monòxid de 

nitrogen) i NOx (òxid de nitrogen) 

estan per sota del llindar fixat en 

la normativa de referència de la 

Unió Europea.

A més, l'Ajuntament de Grano-

llers ha fet pública una comparati-

va de les dades d'aquesta primera setmana de con�inament amb la 
mateixa setmana dels anys 2016, 

2017, 2018 i 2019 a Granollers. 

D'aquesta anàlisi es constaten mí-

nims històrics mai no assolits en 

monòxid de nitrogen, diòxid de 

nitrogen i òxids de nitrogen.

Pel que fa al NO, es van assolir mínims de 2 μg/m³ els dies 16,17 
i 22 de març, però sensiblement 

més alts els dies 18 i 22 amb 17 i 22 μg/m³ respectivament. Durant 
aquests dos dies hi havia una lleu-

gera entrada de pols en suspensió 

a l’atmosfera.

Més confi nament, millor qualitat de l'aire
L'última setmana, el diòxid, l'òxid i el monòxid de nitrogen 
s'han reduït a menys de la meitat que el mes passat

Les partícules en suspensió PM10 han baixat menys del 
que s'esperava, possiblement per raons meteorològiques

MEDI AMBIENT LES DADES DE L'ESTACIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA CONTAMINACIÓ DEMOSTREN LA VINCULACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE TRÀNSIT AMB MENYS POL·LUCIÓ

En canvi, tot i que les dades són 

també bones pel que fa a les par-

tícules en suspensió PM10, són 

inferiors a les registrades per la 

mateixa estació l'any 2018 i que-

den molt properes a les registra-

des l'any 2016. Aquest fet, segons 

els tècnics municipals, és atribu-ïble a la in�luència dels factors 
meteorològics durant la setmana 

analitzada, com l'entrada de pols 

en suspensió i l’arribada d’una de-

pressió al darrer cap de setmana. 

Això podria explicar que, mentre 

s'assolien reduccions màximes 

de més del 85% en la mobilitat 

de la ciutat (dades de les càme-

res de control situades a la cruïlla 

Els indicadors recollits per la cà-

mera de trànsit situada a la cruïlla 

dels carrers Girona i Francesc Ri-

bas, així com el nombre de passat-

gers dels autobusos de Granollers i 

conurbació (TransGran) continuen 

constatant un descens molt impor-

tant en la mobilitat a Granollers, 

tant motoritzada com a peu, des 

que es va decretar l'estat d'alarma.

Al llarg dels set dies des de 

l'aplicació de les mesures de con-

finament –del 15 al 21 de març– 

els moviments, tant de vianants 

com de vehicles motoritzats, s'ha 

reduït en un 75,26% en relació 

amb els primers 14 dies del mes 

de març: un 70,83% en els des-

plaçaments en vehicle motoritzat 

(cotxes, motocicletes, camions i 

autobusos) i un 82,12% en la mo-

bilitat a peu i en bicicleta. Aquests 

Reduït el trànsit més d'un 75%
percentatges, a dia 21, són els més 

elevats en el període d'anàlisi i 

han experimentat un increment 

notable amb relació amb la situa-

ció del dia 20 de març.

Les dades constaten, doncs, que 

s'està produint una reducció més 

dràstica de la mobilitat, i que el 

confinament, una de les mesures 

fonamentals per combatre la pan-

dèmia, és una realitat i va en aug-

ment. Si entre l'1 i el 14 de març 

passaven pel punt de la càmera 

una mitjana de 9.086,71 cotxes, 

entre el 15 i el 21 de març n'han 

passat 2.629,57; i els 6.059 via-

nants s'han reduït a 1.083,29.

Pel que fa a la comparació de la 

circulació entre el dissabte 7 i el 

21 de març (deixant al marge el 

dissabte 14 perquè ja havien en-

trat en vigor mesures restrictives), 

la mobilitat total va disminuir un 

77,5%, la motoritzada un 77,4% i a 

peu i en bicicleta un 77,9%. Són les 

reduccions més altes en la compa-

ració de dies de la setmana.

D’altra banda, la mobilitat mo-

toritzada (cotxe, motocicleta, au-

tobús i camió) del diumenge 22 

de març, ja en situació de confina-

ment, en comparació als diumen-

ges ordinaris 1 i 8 de març s'ha 

reduït un 86,1%, mentre que els 

desplaçaments a peu i en bicicleta 

ho feien un 83,3%. Si comparem 

els diumenges 15 i 22 de març, 

ambdós dies ja amb mesures res-

trictives, s'ha reduït un 60,8% de 

mitjana la mobilitat motoritzada 

del dia 22 respecte al dia 15, alho-

ra que els desplaçaments a peu i 

en bicicleta també han disminuït 

un 52,5%. ❉

DADES DE LA CÀMERA DEL CARRER GIRONA AMB FRANCESC RIBAS LA PRIMERA SETMANA DE CONFINAMENT

Serveis

El nombre de passatgers dels autobusos 
de TransGran es va reduir de mitjana la 
setmana passada, de dilluns a dissabte, 
un 89% i diumenge va arribar al 92%. 
Durant la setmana passada es va obser-
var una progressiva reducció del nombre 
d'usuaris: es va passar de 769 passat-
gers dilluns dia 16 a 511, divendres 20 
(de mitjana en un dia feiner de març es 
transporten 5.246 passatgers). Des de 
dimecres 18 de març únicament presten 
servei les línies L1 (Can Gili - Canovelles 
- Hospital - La Torreta), cada 30 minuts;  
l'L20 (Can Bassa - Can Mònic - Bellavis-
ta) i l'L6 (Can Bassa - Granollers Centre 
- Hospital - Can Mònic - Corró d'Avall), 
cada hora i les línies L41, L42, L43 només 
entre les 7.10 i les 10.20 h, i entre les 16.06 
i les 20.15 h, de dilluns a divendres.

POCS PASSATGERS 
ALS BUSOS PÚBLICS

Trens
RODALIES REGISTRAVA DIMARTS

UNA CAIGUDA DE VIATGERS DEL 
92,4% en comparació amb una 
jornada habitual a causa de l'estat 
d'alarma. Per això, des d'ahir, 
dimecres, Renfe ha reduït l'horari 
per adaptar-se "a la demanda 

existent i respectant que el nivell 

d'ocupació representi un terç de la 

capacitat màxima, per assegurar 

que es compleixin les distàncies 

entre viatgers recomanades per 

les autoritats sanitàries". Així, de 
dilluns a divendres l'oferta serà del 
66% en totes les línies, i dissabtes 
i festius serà d'un 50% del servei 
habitual dels dissabtes. En les línies 
R7, RG1 i RT1 no es prestarà servei; 
en la R7 la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) està tancada; 
la RG1 comparteix recorregut amb 
trens de la R11 i R1, i els viatgers de 
la RT1 disposen de serveis de les 
línies R14, R15 i R16, diu Renfe.

■ Segons dades d'Endesa, la demanda 
de consum elèctric al país va caure di-
marts un 21,2% respecte al 3 de març, 
el darrer dimarts abans que esclatés 
la crisi del coronavirus. De fet, tot i el 
descens de temperatura del dia 24, el 
consum va ser inferior al del dimarts 17 
de març. Una dada que també palesa 
que cada cop hi ha més empreses tan-
cades i persones confinades.

EL CONSUM ELÈCTRIC 
BAIXA UN 21,2%

del carrer Girona amb Francesc 

Ribas) el diumenge 22 de març, 

les partícules PM10 aquesta ma-

teixa jornada donaven el màxim setmanal amb 25 μg/m³. Amb tot, 
la mitjana del dimecres 11, abans de la petició de con�inament, els 
nivells de PM10 estaven en una mitjana de 33 μg/m³.

D'altra banda, l'ozó troposfè-

ric arriba, en el període del 15 al 

22 de març a una mitjana de 56 μg/m³, la dada més elevada en el 
quinquenni 2016-2020, sense as-

solir el límit legal, pero un 30% 

superior a la de la mateixa set-

mana de l'any passat i per sobre 

d'altres municipis vallesans, com 

Terrassa i Sabadell. ❉ m.e.
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GRANOLLERS. Els prop de 80 gossos 

i 90 gats que hi ha a la Protecto-

ra d’Animals de Granollers viuen 

aliens a la crisi del coronavirus. Els 

13 treballadors del centre continu-

en treballant aquests dies, amb to-

tes les mesures sanitàries i de segu-

retat exigides, per garantir la cura 

dels animals, l’alimentació, la nete-

ja i la medicació. Com pràcticament 

tots els àmbits de la vida quotidia-

na aquests dies, l’activitat al centre 

s’ha vist força reduïda, sobretot 

en la visita d’usuaris per tramitar 

adopcions, la recollida d’animals 

al carrer i el suport que desenes 

de voluntaris donen cada setmana 

a la protectora, ja sigui a la gatera 

o passejant gossos. “Aquest ritme 

més baix ens ha permès netejar 

les instal·lacions més a fons, fer 

passejos més llargs amb els ani-

mals i reorganitzar-nos millor”, 

diu Maria Blasco, treballadora del 

centre. De fet, ara són els matei-

xos treballadors els encarregats de 

passejar els animals, una activitat 

que cada setmana fan desinteressa-

dament una vintena de voluntaris. 

Les urgències veterinàries es man-

tenen, i el que sí que s’ha reduït és 

el nombre de recollides d’animals 

perduts i les adopcions, tot i que 

continuen gestionant i tramitant 

alguna reserva. “Ho fem de mane-

ra concertada i mirant d’evitar la 

concentració de persones al cen-

tre”, diu Blasco. Sobre l’accés a de-

terminats productes necessaris per 

al dia a dia de la protectora, expli-

ca que “de moment no hi ha cap 

problema ni amb l’alimentació 

ni amb els serveis veterinaris”, 

però admet que hi ha certes dificul-

tats a l’hora d’accedir als productes 

de neteja. “Hi ha productes que 

als supermercats estan limitats 

i no podem fer-ne una compra 

gran, com sabó, lleixiu, sorra per 

als gats i sacs d’escombraries”. 

“Malgrat les dificultats –diu Blas-

co– fem tot el possible per tenir 

el material garantit i perquè els 

animals tinguin la cura i l’aten-

ció que es mereixen”.   x.l.

SERVEIS  EL CENTRE DE COLL DE LA MANYA CONTINUA ACTIU

Es redueix el nombre 

d'adopcions però també 

la recollida d'animals

perduts o abandonats

apag

PROTECTORA  El centre acull ara uns 80 gossos i 90 gats, entre d'altres

La cura d'animals a
la protectora, garantida

Des d'avui, dijous, el pavelló mu-

nicipal El Tub es converteix en un 

alberg amb capacitat per a una 

dotzena de persones sense sostre 

amb la idea que puguin passar-hi 

aquests dies el confinament de-

cretat. El pavelló s'ha habilitat de 

manera que les persones que ho 

necessitin puguin confinar-se i 

dormir als vestidors de la instal-

lació, on disposen també de dut-

xes i lavabos. També hi haurà un 

espai de menjador que gestionarà 

personal voluntari de Creu Roja. 

Aquesta entitat s'encarregarà 

també d'aspectes de suport logís-

tic, si fos necessari. 

Per la seva banda, l'Ajuntament 

de Granollers ha contractat els 

serveis de neteja i els àpats i tam-

bé activarà personal de l'àmbit 

social per donar-hi suport. Aquest 

dispositiu tindrà unes hores al dia 

personal sanitari que s'ocuparà 

de realitzar la supervisió sanitària 

diària de les persones que puguin 

fer servir la instal·lació.  

L'ESPAI PODRÀ ACOLLIR FINS A UNA DOTZENA DE TRANSEÜNTS

El Consell Comarcal ha començat 

a distribuir a través dels ajun-

taments més de 7.000 targetes 

moneder als beneficiaris de be-

ques menjador de la comarca. 

D'aquestes, 1.487 corresponen a 

Granollers i 413 a les Franqueses. 

Les targetes estan carregades per 

dues setmanes i es recarregaran 

automàticament mentre la situ-

ació d’alarma sigui vigent. La Ge-

neralitat ha fet arribar les targetes 

directament al Consell Comarcal, 

que gestiona els ajuts individuals 

de menjador a tota la comarca. Els 

ajuntaments recullen les targetes 

Targetes moneder per als

infants amb beques menjador

al Consell Comarcal i les distribu-

eixen a les famílies amb l’operati-

va que cada consistori considera 

oportuna. Les targetes estan car-

regades per dues setmanes, amb 

amb l’import corresponent a 10 

dies d’àpat de migdia –un total de 

40 euros–. Les targetes es recar-

regaran automàticament mentre 

la situació d’alarma sigui vigent. 

Les targetes les podran utilitzar les 

famílies per adquirir productes ali-

mentaris en qualsevol establiment 

d’alimentació. 

Les Franqueses està desinfectant  

cada dia els contenidors  i elements 

de mobiliari urbà com parades de 

bus, papereres i baranes. També es 

fan tractaments desinfectants als 

punts crítics de la via pública, com 

els voltants de l’ambulatori, els as-

censors de Bellavista , les farmàcies 

o les botigues d’alimentació i pro-

ductes bàsics. La desinfecció es fa 

amb una dissolució de lleixiu en ai-

gua en una concentració segura per 

a les persones i els animals d’acord 

amb els protocols marcats per les 

autoritats sanitàries. Per fer-ho, el 

personal de neteja utilitza motxi-

lles ruixadores cedides per l'ADF 

que permeten ruixar els productes 

a baixa pressió i evitar generar ae-

rosols. També s'utilitza la cuba d’ai-

gua per al baldeig dels carrers i la 

hidronetejadora per a tractaments 

especí fics amb aigua. També s'ha 

Desinfecció diària de la

via pública i els contenidors

reforçat la neteja a l'entorn dels 

contenidors, però s'ha suspès la 

recollida de restes de poda a domi-

cili i de voluminosos i els servei de 

deixalleria  mòbil i fixa. Mentre con-

tinuïn tancats no es podran deixar 

ni poda ni voluminosos al carrer. 

La Policia Nacional ha decidit 

tancar temporalment al públic 

l'oficina del carrer Ricomà de Gra-

nollers per a l'expedició de pass-

aports, DNI i targetes d'identitat 

d'estrangers. Inicialment s'havien 

deixat totes les oficines de la Po-

licia obertes, però vista la poca 

afluència d'usuaris i el perill de 

propagació del coronavirus s'ha 

decidit restringir-les. Entre les 

oficines que sí que es mantindran 

obertes hi ha les de Vic, Mataró i 

Sabadell entre d'altres. A Barce-

lona queda oberta l'oficina del 

carrer Trafalgar en horari de matí 

per renovar el DNI i el passaport, 

mentre que les targetes d'identi-

tat d'estrangers es podran trami-

tar a l'oficina de la rambla Guipús-

coa, també en horari de matí. 

La Policia Nacional 

deixa d'expedir 

passaports i DNI

al carrer Ricomà
ajuntament

DESINFECCIÓ

El Tub, habilitat com a alberg 

per a persones sense sostre
ajuntament

PAVELLÓ EL TUB

El servei de seguretat viària a la 

C-17, que presta Innovia Coptalia 

per al Servei Català de Trànsit, ha 

suspès les tasques després que la 

CNT denunciés la manca de mesu-

res de seguretat per a la salut. Se-

gons el sindicat, l'empresa "volia 

que el personal prestés el servei 

sense les mesures de seguretat i 

salut exigides", és a dir, un ocupant 

per vehicle com a mesura de pre-

venció col·lectiva, gel desinfectant 

per als equips de treball i guants i 

mascaretes de protecció individual. 

Finalment, l'empresa va aturar el 

servei fins a poder garantir les con-

dicions de seguretat després que la 

CNT va comunicar a la direcció de 

l'empresa l'exigència de les mesu-

res preventives pel Covid-19. 

MOBILITAT  

La seguretat viària 

a la C-17, aturada

per manca de 

mesures d'higiene
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Malgrat que la immensa majoria 
de la ciutadania compleix les indi-
cacions de confinament decreta-
des per l'estat d'alarma, la Policia 
Local encara detecta persones que 
passegen pel carrer sense causa 
justificada. Fins diumenge, la Poli-
cia Local de Granollers havia posat 
53 denúncies, "sempre a perso-

nes que no segueixen les indica-

cions policials, ja que abans de 

sancionar sempre fem un avís 

per enviar la gent a casa", diu el 
cap del cos, Lluís Colomer. De fet, 
la Policia alerta amb una locució a 
través del cotxe patrulla sempre 
que veu grups de joves a les places 
o grups de persones als carrers. 
Entre les denúncies interposades, 
destaca el cas de dos adolescents 
als quals s'ha comissat, de manera 
temporal, la bicicleta i el patinet 
elèctric amb què circulaven per 
haver-se negat a quedar-se a casa. 

A les Franqueses, per la seva 

permesos o que, si no són proveï-
dors de productes d'alimentació o 
bàsics, facin la feina a porta tanca-
da i la venda a domicili. Dimarts va 
ser el primer dia des del decret de 
l'estat d'alarma en què no va po-
sar-se cap sanció. 

banda, la Policia Local havia tra-
mitat fins dilluns 65 denúncies 
per saltar-se el confinament i ha-
via fet controls a 15 establiments 
per comprovar que compleixen les 
normes de seguretat sanitària, que 
només es venguin els productes 

toni torrillas

SEGURETAT DIMARTS VA SER EL PRIMER DIA QUE NO ES VA POSAR CAP SANCIÓ A LES FRANQUESES

EN ACCIÓ  La Policia Local vigila el compliment del decret de l'estat d'alarma

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
16/03 Cándido Granado Núñez  75 anys 

16/03 Soledad Muñoz Pozo  90 anys

16/03 Antonio Maleno Sánchez  84 anys

17/03 Josep Antoni Mauri Codina  77 anys

17/03 Jorge Espigol Rigau  91 anys

18/03 José María Fuentes Serna  83 anys  

19/03 Ciriaco Santos Pascual  96 anys 

19/03 Pepita Martínez Clemente  68 anys 

19/03 Francisca Márquez Arroyo  81 anys 

20/03 Pedro Domínguez Trinidad  83 anys

20/03 Carme Estrada Mas  85 anys

21/03 Rosa Iglesias Comas  91 anys

21/03 Josep Raich Baldich  96 anys 

21/03 Joan Miquel Masnou  82 anys 

21/03 Amadora Sánchez Fernández 86 anys

21/03 Antonio Fernández Aliaga  73 anys

21/03 José Garrido Baltanás  88 anys 

23/03 Rosa García Sánchez  89 anys

mossos d'esquadra

CONFISCAT L'escorcoll va permetre recuperar part del material sostret

GRANOLLERS. Agents dels Mossos 
d'Esquadra van detenir l'11 de 
març tres homes, de nacionalitat 
xilena i de 28, 25 i 19 anys, com a 
presumptes autors de tres delictes 
de robatori amb força a l'interior de 
domicilis i vehicles i pertinença a 
grup criminal. La investigació es va 
iniciar el 13 de febrer quan agents 
del cos policial van observar a Mar-
torell un vehicle de lloguer a l’inte-
rior del qual hi havia tres homes en 
actitud sospitosa just quan darre-
rament s’havien produït diversos 
robatoris en domicilis en aquesta 
ciutat. Les seves dades es van as-
sociar a diversos antecedents i, 
posteriorment, es va poder relaci-
onar els ocupants del vehicle amb 
cinc robatoris perpetrats entre fi-
nals de febrer i principis de març. 
Concretament, un robatori en inte-
rior de domicili a Sant Cugat el 14 

de febrer; dos robatoris a l'interior 
de vehicles –un a Granollers el 13 
de febrer i un altre a Sant Feliu de 
Guíxols el 18 de març–. També dos 
domicilis més, un a Arenys de Mar 
el 6 de març i un altre a Malgrat de 
Mar el 7 de març. 

Amb aquests indicis els inves-
tigadors van considerar prou de-
mostrada l'activitat delictiva con-
tinuada dels membres del grup, 
motiu pel qual van demanar l'en-
trada i perquisició judicial del pis 
ocupat a Tordera on residien.

Durant l’escorcoll es van reco-
llir un total de 48 indicis, entre els 
quals una gran quantitat de joies i 
objectes de valor presumptament 
sostrets, així com les eines empra-
des en els robatoris. Els mossos 
van detenir els tres homes i els va 
posar a disposició del jutge, qui va 
decretar-ne l'ingrés a presó.  

SUCCESSOS EREN TRES HOMES XILENS DE 28, 25 I 19 ANYS

A presó tres lladres que 
havien actuat a Granollers

"Us trasllado tot el meu suport i 

em poso a la vostra disposició i a 

la del Govern per seguir aplicant 

mesures contra el coronavirus". 
És la frase que desenes d'alcaldes 
independentistes de Catalunya han 
fet córrer des d'aquest diumenge 
per les xarxes socials per mostrar 
el seu suport al president del Go-
vern, Quim Torra, per la reiterada 
petició de confinament total. Un 
dels alcaldes que ha mostrat aquest 
suport al president Torra és Fran-
cesc Colomé, de les Franqueses. 

Colomé, "a
disposició" de Torra 
per la petició de 
confinament total El Departament d'Interior ha acti-

vat aquesta setmana un certificat 
d'autoresponsabilitat per als des-
plaçaments dels ciutadans, que 
servirà perquè els Mossos facilitin 
el pas més ràpidament i que està 
inspirat en el model que es du a 
terme a França. El document es pot 
descarregar a internet i és efectiu 
des de la matinada de dilluns. Així, 
els ciutadans poden explicar en la 
declaració autoresponsable el mo-
tiu del seu desplaçament, i en cas 
que s'intenti enganyar la policia 
s'aplicaran sancions. Tot i la posa-
da en marxa de la declaració, des 

de Mossos destaquen que aquest 
document "és recomanable, però 

no és obligatori", i s'entén que 
alguns ciutadans no puguin impri-
mir-lo, per falta d'impressora, o di-
rectament no l'hagin pogut adqui-
rir, per manca d'accés a internet. 

En tot cas, els Mossos d'Esqua-
dra apunten que si no es porta el 
document a sobre i omplert, els 
agents faran les comprovacions 
oportunes perquè els ciutadans 
demostrin que la seva sortida a la 
via pública coincideix amb alguns 
dels supòsits legals que permet 
l'actual estat d'alarma. 

Interior activa un certificat

per justificar desplaçaments

La Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca (PAH) ha iniciat una 
campanya per exigir al Govern de 
l'Estat que suspengui el pagament 
de lloguer d'habitatges, locals i 
oficines mentre duri aquesta crisi 
sanitària, així com dels subminis-
traments bàsics de la llar (llum, 
aigua i gas) per a les persones que 
perdin els ingressos durant la cri-
si. La plataforma recorda que Es-
panya és un dels estats d'Europa 

on més percentatge d'ingressos 
es dedica al pagament de l'habi-
tatge, fet que ja ofega econòmi-
cament moltes famílies. "Si no se 

suspèn el pagament de lloguers 

mentre duri l'epidèmia, moltes 

economies domèstiques i peti-

tes empreses quedaran a prop 

del col·lapse i es veuran força-

des a l'impagament de lloguer", 
asseguren. La campanya es pot 
seguir a les xarxes socials amb 

La PAH reclama congelar
el pagament dels lloguers

l'etiqueta  #SuspensióLlogersJa i 
s'hi pot dunar suport a Suspensi-
onAlquileres.org i a Change.org/
NoPuedoPagarElAlquiler.

Per la seva banda, Caixabank 
condonarà les rendes als llogaters 
d'habitatges de la seva filial immo-
biliària a partir de l'abril afectats 
per les conseqüències derivades 
de la crisi del coronavirus. La me-
sura s'adreça a persones que hagin 
quedat a l'atur o pateixin un ERTO, 
així com als autònoms que s'hagin 
vist obligats a cessar la seva acti-
vitat o que l'hagin vist reduïda en 
més d'un 40% com a conseqüèn-
cia de l'estat d'alarma. 

Un centenar de multes per
haver-se saltat el confinament

Intoxicats pel fum d'un foc domèstic
Tres persones van resultar lleument intoxicades pel fum d'un foc que va 
declarar-se dimarts a la campana extractora d'un pis del carrer Roger de 
Flor. Les mateixes persones van poder apagar el foc i després van ser ateses 
pel SEM al mateix lloc dels fets, sense necessitat de ser traslladades a cap 
centre sanitari. Els Bombers, amb tres dotacions, van ventilar l'immoble. 



dj, 26 març 2020 11



dj, 26 març 202012

OPINIÓ

Les mostres creixents de solidaritat són, segurament, dels pocs aspectes 

positius que recordarem d'aquestes setmanes de crisi sanitària. Solidaritat 

individual i col·lectiva que es veu arreu, des d'un veí que fa la compra a una 

persona de risc del seu bloc fins a la coordinació de voluntaris per cosir 

mascaretes i bates, o fabricar respiradors amb la impressora 3D, passant per 

desenes d'empreses i entitats que han donat materials de seguretat per al 

personal sanitari. Tot plegat potser serà insuficient, però de ben segur que 

contribuirà a salvar vides. I aquest esperit de col·laboració i altruisme valdrà 

molt la pena recordar-lo quan tot això passi. Hi ha també una solidaritat més 

invisible i que necessàriament ha de passar desapercebuda: la de milers de 

ciutadans que s'han confinat estrictament a les seves llars, malgrat l'esforç 

d'aïllament que això suposa, i tot i que el govern de l'Estat manté unes mesures 

més laxes –contradient l'opinió majoritària dels epidemiòlegs independents–. 

Aquestes persones, tal com recorden les autoritats sanitàries del país, també 

contribueixen a salvar vides. Tant de bo aquesta solidaritat s'encomanés tan 

de pressa com el coronavirus. #joemquedoacasa #somcasa

ENCOMANAR SOLIDARITAT

Editorial
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a uns anys, en Raimon va escriu-
re una cançó (preciosa, per cert) 
en què, entre altres coses, deia 
“Als matins, a ciutat, quan l'aigua 

es queixa / és l'hora en què el gran buit ens 

omple el cap”. Recordant-la m’ha semblat 
una metàfora fantàstica de la sensació que 
he tingut aquest matí, quan m’he desper-
tat, perquè he sigut conscient que només 
sens l’aigua de les aixetes veïnes quan el 
silenci de la nit encara perviu en les pri-
meres llums del dia.

Avui, quan m’he despertat i m'he lle-
vat (“Questa mattina mi sono alzato...”), 
ja eren quarts de nou. Més o menys, la 
mateixa hora que sempre ho he fet cada 
dissabte, des de fa molts anys. Però avui 
les coses no són com han estat els darrers 
dissabtes, des de fa tants anys. Avui, tan 
bon punt he obert els ulls, m’he vist envaït 
per una estranya sensació a l’ambient. A 
l’aire, hi havia quelcom de diferent.

Visc en una casa al centre, en un carrer 
que, des que és d’allò que ara en diuen de 
plataforma única i de prioritat invertida, 
ha deixat de ser transitat, majoritàriament, 
per vehicles de motor. Tot i que algun en-
cara hi circula, però, per fruïció dels que hi 
vivim, s’ha convertit en molt transitat pels 
vianants, cosa que el fa molt més amable. 

Granollers, ciutat solitària
Persones que van amunt i avall, que xer-
ren entre elles, o que ho fan en solitari i a 
distància del seu interlocutor, a través de 
l’inseparable company en què s’ha conver-
tit el telèfon mòbil. També hi diuen la seva, 
algun gos que crida o algun gat que miola i, 
naturalment, algunes criatures que juguen 
i fan gresca i que, amb la seva animada jo-
ventut, sempre ens alegren la vida als que 
fa temps que hem deixat enrere la joia jo-
venívola. Són els sons d’allò que també diu 
en Raimon a la mateixa cançó “d’alguna veu 

que sorgeix rogallosa” i que quan “arriba 

lentament a les orelles / el so ajuda la llum 

a fer-se dia”. És l’existència de l’habitual 
comportament social del dia a dia, de la veu 
col·lectiva del poble. És el batec de la vida.

Però avui estranyament no ha passat 
res d’això. Avui, a quarts de nou del matí, 
el meu carrer, la meva ciutat, era corpresa 
pel més absolut i dens silenci. D’un silenci 
gens poètic, sinó espès i angoixant. D’un 
silenci que encara mai havia sentit (es pot 
sentir el silenci?) ni experimentat. D’un si-
lenci que, malgrat el sol que semblava que 
volia alegrar-nos el dia, el cert és que m’ha 
entristit, perquè era el símptoma evident 
de la incomunicació, de la por i del secret.

Llavors he sortit al balcó i he passejat la 
mirada amunt i avall del carrer. Després he 
baixat les escales fins a la planta baixa, he 
sortit a l’eixida de casa i tampoc he sentit 
res. I aleshores, sobtadament, he desco-
bert la solitud. He descobert el buit, l’ab-
sència, el dolor i la mort. He descobert la 
meva ciutat solitària. Maleït coronavirus!

F

RAMON FONT
Advocat i impulsor 

dels Debats al Casino

d'octubre de l'any 1919 després de veure 
publicada la seva obra. "El caso es –va dir– 
que ningún hombre se atrevería a seguir vivo 

después de haber escrito un libro así". Barbe-
llion ha sigut comparat amb Kafka i Joyce.

Un cop acabat de llegir aquest llibre excep-
cional, he fet 500 passes per la terrassa, he 
parlat a 15 metres de distància amb un veí 
que m'explicava com passa les hores i que 
ell, com que no té terrassa, baixa al pàrquing 
de la comunitat i fa exercicis gimnàstics. Des-
prés m'ha trucat un familiar per comentar 
l'augment de morts, la por d'estar contagiat 
i el col·lapse que hi ha a l'Hospital de Gra-
nollers. He mirat i llegit uns 20 whatsapps, 
m'he connectat al Facebook i he passat una 
hora llegint informació. He mirat Instagram 
a correcuita i he llegit uns quants e-mails 
perduts pel mig de tants. També m'han tru-
cat pel telèfon fix per oferir-me una oferta de 
canvi de tarifa d'una companyia elèctrica. En 
acabat m'he dutxat i m'he afaitat, i he pres 
un suc de llimona amb gingebre, cúrcuma, 
pebre i aigua calenta com cada dia.

He vist les notícies del 3/24. Les autori-
tats ja ens diuen que fins a l'11 d'abril hem 
de continuar confinats. He apagat la TV i 
he fet 20 minuts de meditació. Després he 
menjat un entrepà amb fuet i un cafè amb 
llet de soja. M'he connectat a Spotify i men-
tre escric aquest article escolto a Beth Gib-
bons, la cantant del grup de Bristol Portis-
head, interpretant la simfonia n.3 de Henry 
Gorecki. Una meravella!

Aquest matí plou, i una amiga m'envia 
per whatsapp un tall de la pel·lícula Can-

tando bajo la lluvia en què Gene Kelly canta 
una de les més famoses cançons de la his-
tòria del cinema: Singin' in the Rain. Rebo 
un altre whatsapp en què recomanen no 
enviar vídeos d'acudits, música o informa-
ció perquè consumeixen gran quantitat de 
megues. Em pregunto: què són megues?

Cansat de tanta informació, més aviat em 
provoca molta desinformació del fons de la 
qüestió, amics lectors us deixo perquè poso 
el canal Neox per mirar Els Simpson.

Salut i molta paciència perquè aviat ens 
tornarem a abraçar.

a 10 dies que estic confinat a casa 
i segueixo escrupolosament tot el 
que em diuen les autoritats. No-
saltres els humans sempre obeint: 

als pares, als mestres, a les autoritats, als 
metges, etc. Com us deia ja portem confinats 
molts dies i anem passant les hores com mi-
llor sabem i tenim la sort, nosaltres ciuta-
dans de Granollers, que tenim aigua, llum, 
gas, telèfon, TV, ràdio... i podem sortir una 
estoneta a comprar menjar i medicaments. 
Tot està obert per comprar aliments. Fins i 
tot, si tenim problemes amb els mòbils, les 
botigues de pakistanesos són obertes.

També el ram de la construcció segueix 
treballant i les benzineres són obertes. No cal 
dir que, malgrat que la majoria llegeix diaris 
digitals, els quioscos resten oberts. Els forns 
de pa també. Per tant, malgrat una situació 
que no l'hem previst i que provocarà canvis 
socials, laborals, econòmics imprevisibles, 
nosaltres –els humans– ens en sortirem.

Ahir vaig acabar un llibre que us el reco-
mano: El diario de un hombre decepciona-

do de l'escriptor anglès W.N.P Barbellion 
(Alba, 2003). És un diari que va començar 
a escriure a 13 anys, fent anotacions d'his-
tòria natural i va seguir escrivint-lo fins als 
30 –va morir a conseqüència d'una esclerosi 
múltiple, però va poder veure el llibre pu-
blicat–. Aquest llibre comença el 3 de gener 
de l'any 1903 i escriu: "Estoy escribiendo 

un ensayo sobre el ciclo biológico de los 

insectos y he abandonado la idea de es-

cribir sobre cómo pasan el tiempo los ga-

tos". Genial! El diari es va convertint, a poc a 
poc, en la crònica d'una profunda decepció 
perquè somiava en "ser un gran naturalista" 

i va acabar en un modest lloc d'entomòleg al 
Museu Britànic de la Història Natural perquè 
la malaltia el paralitzava sovint. El 7 de juny 
del 1914 escriu: "mi vida ha sido una lucha 

contínua contra la mala salud y la ambición, 

y no he conseguido dominar ninguna de las 

dos". El diari acaba el 21 d'octubre de 1917 
quan escriu: "No me soporto". Va morir el 22 

F

DIARI D'UN CONFINAT

Artista

JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra

Jenn Díaz @JnnDiaz

No tinc paraules per descriure la 
generositat i la solidaritat de la gent, 
tan sols puc dir GRÀCIES [Cor vermell] 
però encara ens queda molt. Entre tots 
guanyarem més ràpid aquesta batalla

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Acabo de comprar-li aquest llibre [foto 
de Si aquest carrer fos meu d'Stefanie 
Kremser] a l’@Espolsada perquè me’l va 
recomanar fa uns dies. Segueixo triant 
títols i llibreries. #LlibreriesObertes

Carmen de Tena @dete71
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El gran fabricant de vehicles 

japonès, Toyota, es compromet 

amb el medi ambient i també 

amb la població amb una si-

tuació econòmica més desfa-

vorable. Ho ha demostrat amb 

una acció solidària a escala 

nacional, en què tota la xarxa 

de concessionaris de l'empresa 

ha promogut un gran recapte 

de productes alimentaris en 

col·laboració amb el Banc dels 

Aliments. El grup d’automoció 

CSM no ha dubtat ni un segon a 

sumar esforços per aconseguir 

fer créixer la xifra d’aliments recaptats, i des 

dels concessionaris oficials Toyota del grup 

CSM s'han recaptat 134 kg d'aliments que es 

destinaran a les famílies amb una situació 

econòmica més desfavorable. Al febrer, tots 

els treballadors de CSM Grup, clients i al-

tres voluntaris van proporcionar aliments 

per omplir les caixes de solidaritat, fins al 

punt de recollir 56 kg d'aliments a Toyota 

Orient Cars, a Terrassa; 35 kg a Toyota Kai 

Motor, a Granollers; i 43 kg a Toyota Mares-

CSM dóna 134 kg al Banc dels Aliments
El grup d'automoció recull 35 kg d'aliments a Toyota Kai Motor

KAI MOTOR VALLÈS

av. Europa, 5-7 · Granollers

Tel. 93 849 50 88 · www.kaimotor.toyota.es

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Century 21 New Estate, agèn-

cia immobiliària amb més de 

20 anys d'experiència, ofereix 

als clients visitar els seus ha-

bitatges i poder comprar sen-

se sortir de casa. Per fer-ho, 

l’agència utilitza tecnologia de 

primer nivell per poder asses-

sorar els seus clients amb vi-

deotrucades, ensenyar els seus 

habitatges amb un recorregut 

virtual i tancar amb èxit la ven-

da d'immobles gràcies a una 

solució tecnològica que permet 

signar contractes legals de for-

ma 100% segura i sense necessitat de posar 

en risc la salut dels clients. 

Així, els clients poden visitar els habitat-

ges navegant de forma autònoma i virtual 

des del seu ordinador gràcies a un programa 

amb el qual treballa des de fa temps Century 

21. També poden reservar un habitatge sen-

se necessitat d'acudir a l'oficina i, fins i tot, 

per a l'última fase de la compravenda d'un 

habitatge, la firma dels contractes, l’agència 

disposa d’una solució tecnològica online 

Century 21: solució immobiliària online
Visites virtuals, reserves online i firma electrònica de documents

CENTURY 21 URBAN

av. Catalunya, 71 · Parets del Vallès

Tel. 93 360 67 27 · www.century21.es · urban@century21.es

car, a Mataró. Entre els aliments que s'han 

recaptat hi ha llaunes de conserva de carn i 

peix, llegums, oli, pasta, arròs, farina, sucre 

i aliments infantils. S'han evitat els pots de 

vidre i aliments amb una data de caducitat 

curta. CSM Grup dóna les gràcies als seus 

treballadors per col·laborar en aquesta 

acció solidària i manifesta que, com a em-

presa, "sempre estem oberts a aquestes 

i altres accions que ajudin a millorar la 

nostra societat". 

que permet enviar i signar documents en 

línia amb plena validesa legal i sense neces-

sitat de descarregar aplicacions. Així, apos-

tant per la tecnologia i el millor assessora-

ment, la franquícia immobiliària va superar 

les 400 transaccions d'immobles el 2019, 

un 25% més que el 2018. Els seus agents 

aconsegueixen vendre un habitatge en una 

mitjana de 45 dies i el 80% de les propietats 

que entren a la cartera de la franquícia es 

traspassen amb èxit.
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Segons les dades de què disposa 

CCOO del Vallès Oriental, a la co-marca s'havien presentat fins di-
mecres un centenar d'expedients 

de regulació temporal d'ocupació 

(ERTO), dels quals el sindicat en 

gestiona uns 60, que afecten més de 

4.000 treballadors. La majoria són 

per causa de força major i correspo-

nen al sector dels serveis –comerç, 

hostaleria– i la indústria –compo-

nents de l'automòbil i electrònica 

de consum, i en menor mesura del 

sector químic i farmacèutic–. 

En el cas dels treballadors afec-

tats per un ERTO, la prestació mà-

xima d'atur serà de 1.098 euros, 

independentment del salari el 

treballador anterior a l'expedient, una quantitat que puja fins als 1.254 euros si el beneficiari té un fill i 1.411 euros si en té dos o més. 
La prestació es calcula en funció 

de les bases de cotització dels dar-

rers sis mesos a l'ERTO. Pel que fa 

la prestació mínima, serà de 502 

euros per a un treballador sense fills i de 671 amb fills. 
Coincidint amb el pic dels ERTO 

els darrers dies –s'espera un nou 

pic a partir de l'1 d'abril–, els sindi-

cats alerten d'intents de frau d'algu-

nes empreses per al·legar causes de 

força major en casos en què no està justificat. "Ens amoïna que s'opti 

pels ERTO quan hi ha la possi-

bilitat de flexibilitzar les condi-

OCUPACIÓ  CCOO XIFRA EN UN CENTENAR ELS EXPEDIENTS TEMPORALS PRESENTATS AQUEST MARÇ

cions i els horaris; per exemple, 
fer borses d'hores per recuperar 
més endavant", diu Gonzalo Plata, 

secretari general de CCOO a la co-

marca. El sindicat també adverteix 

els empresaris que no poden impo-

sar les vacances de forma unilate-

ral als seus treballadors coincidint 

amb l'estat d'alarma. "Els treba-

lladors han de poder guardar el 
seu dret a vacances", diu Plata, 

qui també destaca que en aquesta 

situació excepcional també s'han 

produït noves contractacions en el 

sector sanitari i de serveis a les per-

sones, encara que sigui a costa de la 

crisi sanitària.

Per la seva banda, el conseller 

de Treball, Afers Socials i Famílies, 

Chakir el Homrani, alerta que el seu 

departament no acceptarà ERTO 

que no estiguin plenament justifi-
cats per causes relacionades amb el 

Covid-19. Els més de 30.000 expe-dients, que afecten 271.000 treba-

lladors a tot Catalunya, han suposat 

un gran volum de feina per als fun-

cionaris que els tramiten. El silenci 

administratiu al cap de cinc dies su-

posa l'autorització dels ERTO, però 

tot i això assegurava que no perme-

tran que algunes empreses vulguin 

"aprofitar la situació per a expe-

dients sense justificació".

Pimec, per la seva banda, assegu-

ra que el 90% de pimes i autònoms 

de Catalunya ha patit afectació; un 

89,8% del teixit empresarial cata-

là està registrant contracció en les 

vendes o anul·lació de les reserves, un 75% apunta està experimentant 
tensions de tresoreria i un 33,4% 

pateix un augment de baixes labo-

ral; un 51,9% ha tancat algun esta-

bliment i un 55,6% ha previst tra-

mitar un ERTO a la plantilla.

Joan Carles Basi, delegat de Pimec 

al Vallès Oriental, explica que la in-

quietdud més gran es produeix en-

tre els autònoms, ja que "la implan-

tació d'ajuts econòmics va molt 
lenta". Per a la resta de pimes, asse-

gura que, en general, les producci-

ons del març es poden anar cobrint 

perquè responen a comandes ante-

riors; caldrà veure com evolucionen 

les comandes i els impagaments les 

pròximes setmanes. i

Més de 4.000 treballadors de
la comarca, afectats per un ERTO

CCOO: "Ens amoïna

que s'opti pels ERTO

quan es poden flexibilitzar 

condicions i horaris"

L'hora de la gent granEines per promoure la salut des de casa
Supermercats Condis reserva la primera hora 

d'obertura de les seves botigues a la gent gran.

Entre les 9 i les 10 h només poden accedir

als establiments els majors de 65 anys, un dels

col·lectius més vulnerables davant la pandèmia.

Arran de l'estat d'alarma, l'empresa granollerina Wellwo ofereix  

gratuïtament el seu servei durant un mes a les empreses per promoure

la salut i el benestar dels empleats telemàticament. La plataforma 

virtual ofereix contingut audiovisual pensat per impactar en la salut física, emocional i nutricional dels usuaris. 

ECONOMIA

Davant la crisi sanitària actual, 

l'Oficina de Treball de la Generali-

tat a Granollers roman tancada, tot 

i que ofereix atenció telefònica al 93 861 15 70. L'oficina Granollers-les 
Franqueses, també tancada, deriva 

també la ciutadania a l'OT Grano-

llers Perifèria. Les cites prèvies que 

havien estat concedides han que-

dat anul·lades i es reprogramaran 

més endavant. Tràmits com la re-

novació de la demanda d'ocupació, 

el pagament de la renda garantida, 

la pròrroga de subsidis i les decla-

racions anuals dels majors de 52 

anys es realitzen d'ofici, sense que 

l'usuari hagi de fer cap actuació. 

Per a qualsevol gestió relacionada 

amb les prestacions d'atur es pot 

trucar al SEPE (93 619 09 98).

Atenció telefònica al SLO
El Servei Local d’Ocupació de la 

masia Tres Torres està tancat al 

públic. Tot i això, el servei atén les 

consultes a través del correu fei-

nagm@granollers.cat. Les forma-

cions programades s'han suspès 

temporalment, però la borsa de 

treball continua funcionant amb 

normalitat amb la gestió de les 

ofertes de treball que facin les em-

preses, que poden accedir al for-

mulari de tramitació d'ofertes. 

La delegació de Pimec al Vallès Ori-ental assegura que més del 70% 
de les empreses de la comarca han 

aplicat el teletreball, tant total com 

parcial. També assenyala que en 

la indústria moltes empreses tre-

ballen en serveis mínims, sobretot 

les que tenen cadenes de produc-

ció, i que n’hi ha força que només 

treballen mitja jornada, sobretot al 

matí, per afavorir la conciliació. El 

delegat de Pimec a la comarca, Joan 

Carles Basi, assegura que "en la in-

dústria hi ha molta preocupació 
per la cancel·lació de comandes 
fetes", un fet que ja s'ha produït en 

diverses empreses. També alerta 

que la lentitud en la implementació 

de mesures financeres pot provo-

car la fallida d’empreses, i per això 

urgeix a definir la manera d'accedir 

als ajuts públics. També demana 

mesures com el pagament imme-

diat de les factures pendents de 

les administracions públiques ex-

cedides del termini legal establert, 

l’exoneració de quotes a la Segure-

tat Social i l’ajornament del paga-

ment de l’IVA. D’altra banda, l’en-

titat ha posat en marxa formació 

gratuïta i des de casa per a pimes 

i autònoms a través d'Instagram 

Live amb l’etiqueta #PimecForma-

cióacasa. Són sessions d’entre 30 

i 60 minuts i tracten temes com la 

gestió del teletreball, mindfulness, 

comunicació efectiva i personal 

branding, entre d'altres.  

Un 70% de les empreses del 

Vallès apliquen el teletreball

L'OTG prorroga d'ofici

subsidis i demandes d'ocupació

LABORAL  PIMEC OFEREIX FORMACIÓ GRATUÏTA PER INSTAGRAM

El grup Gallo, adquirit l'estiu pas-

sat pel fons d'inversió madrileny 

Proa, ha ampliat "al màxim" la 

capacitat de producció de pas-

ta per fer front a l'augment de la 

demanda generat arran de la crisi 

del coronavirus. Les plantes de 

l'empresa a El Carpio (Còrdova), 

Esparraguera i Granollers han 

duplicat el nivell de producció, 

fins a les 1.000 tones diàries, per 

garantir l'abastiment d'aquest 

producte a tot l'Estat. Per fer-ho, 

el grup optimitzarà els circuits ro-

botitzats per a la manipulació de 

maquinària i la gestió informatit-

zada de la logística.

D'altra banda, l'empresa afirma 

garantir els paràmetres de segu-

retat dels 283 empleats a través 

de protocols de funcionament i 

interacció entre els treballadors. 

Tots ells assisteixen al lloc de fei-

na amb bates, guants i mascaretes 

per "extremar" les mesures d'hi-

giene i reduir els riscos. A la planta 

de Granollers, Gallo elabora pasta 

seca, farcida, refrigerada i salses. 

Gallo amplia "al màxim" la 

seva capacitat de producció

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental ha creat un catàleg amb 

informació recopilada per la Xar-

xa d’Ateneus Cooperatius sobre 

les mesures que es van adoptant 

per fer front a les afectacions eco-

nòmiques i socials del Covid-19. 

Hi ha informació sobre baixes mè-

diques; mesures per a autònoms; 

com sol·licitar un ERTO, possibles 

ajuts a les empreses i altres dub-

tes a resoldre. Es pot consultar al 

web ateneucoopvor.org.  

Les mesures

econòmiques pel 

Covid-19, a l'Ateneu Els supermercats limiten la 

venda online per l'alta demanda
Les cadenes de supermercats han 

restringit aquests dies la venda per 

internet per l'alt nombre de co-

mandes rebudes a través d'aquest 

canal. Mercadona, per exemple, 

ha limitat l'entrega a domicili a di-

versos municipis de l'àrea metro-

politana, i Bon Preu ha suspès les 

vendes online per atendre les co-

mandes realitzades anteriorment. 

El grup valora la crisi com una 

"oportunitat" perquè més clients 

han descobert la compra online i 

asseguren que l'augment de ven-

des digitals ha estat "espectacu-

lar". Caprabo ha reforçat els torns 

per donar resposta a les demandes 

i torna a preparar les comandes 

des dels mateixos supermercats, i 

Condis no accepta noves altes per-

què prioritza els clients ja regis-

trats i les persones grans. 

El 55,6% de pimes

ha previst tramitar

un expedient temporal 

d'ocupació a la plantilla
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Unió de Pagesos denuncia que "hi 

ha ajuntaments que impedeixen 

els mercats d'aliments a l'aire 

lliure contravenint la necessitat 

de fer accessible els aliments a 

la població". Aquest és el cas de 

Granollers i les Franqueses, que 

han suprimit els mercats ambu-

lants mentre duri l'estat d'alarma 

en no poder garantir la distància 

mínima entre les persones.

Unió de Pagesos recorda que la 

resolució del Departament de Salut 

i els decrets d'estat d'alarma i el que 

regula la venda directa de produc-

tes peribles permeten els mercats 

de productes frescos a l'aire lliure 

d'aforament inferior a 1.000 per-

sones. Segons el sindicat, suprimir 

aquests mercats, "a més de vulne-

rar la regulació d'emergència vi-

gent i de venda directa, perjudica 

la pagesia i la ciutadania perquè 

entorpeix l'accés als aliments". 

Per això demanen als ajuntaments 

que no permeten els mercats de 

productes frescos que rectifiquin i 

que s’acompleixen els criteris de 

protecció marcats de la mateixa 

manera que als supermercats. De 

fet, així ho han fet municipis com 

la Garriga, l'Ametlla i Bigues i Riells 

–tal com recomana el Departament 

d'Agricultura–, mentre que Grano-

llers, Canovelles i les Franqueses 

han descartat es mercats ambu-

lants fins que no hagi passat l’estat 

d’alarma, perquè no es pot garantir 

la distància mínima entre persones.

El sector agrari, operatiu
El sector agrícola i ramader és un 

dels que aquests dies continua ple-

nament actiu en ser considerada 

una activitat essencial. Des de la 

Cooperativa Agrària Comarcal de 

les Franqueses, amb un centenar 

d’associats, confirmen que el sec-

tor pot anar treballant amb relativa 

normalitat i asseguren que actual-

ment continua havent-hi disponibi-

litat de tota mena de subministra-

ments agraris –adobs, fitosanitaris, 

llavors, gasoil i tot allò necessari 

facilitin la continuïtat dels mercats 

amb les condicions de seguretat de-

cretades contra el coronavirus, com 

assegurar que no s’ocupa més d’un 

terç de l’aforament de l’espai.

La CUP Granollers, per la seva 

banda, també proposa reobrir els 

mercats setmanals dels dijous i els 

del dissabte al centre i a Can Bassa 

només amb productes alimentaris 

i de primera necessitat i garantint 

arxiu

AGRICULTURA  GRANOLLERS, CANOVELLES I LES FRANQUESES HAN CANCEL·LAT TOTS ELS MERCATS AMBULANTS SETMANALS

La pagesia vol que es reobrin els
mercats d'aliments a l'aire lliure

EL MERCAT, ANUL·LAT

per a l’agricultura–. En el cas con-

cret de la cooperativa, explica el seu 

gerent, Manel Cunill, “hem tingut 

dificultat per accedir a alguns 

productes, però són de consum 

intern de la fàbrica i no afecten 

la producció de l’obrador ni l’ela-

boració de pinso”. Cunill destaca 

que “els animals mengen cada 

dia” i que, per tant, l’elaboració i la 

distribució d’aliments per al bestiar 

“continua com sempre”. 

Pel que fa als serveis de la coo-

perativa, on sí que s’ha notat un 

descens significatiu és en el volum 

de clients de l’agrobotiga, que ha 

disminuït respecte a setmanes an-

teriors, tot i que “els professionals 

i la gent que té activitat agrària 

continua venint”, insisteix Cunill. 

La reducció de la mobilitat dels 

professionals també ha comportat 

un descens del consum de gasoil 

tant per als domicilis com per les 

granges i els tractors.  x.l.

El sector agrícola

continua operatiu perquè 

la seva activitat és 

considerada "essencial"

El conseller de Treball, Chakir El 

Homrani, ha indicat que les per-

sones que detectin que al seu lloc 

de treball no es respecten els 1,5 

metres de distància ho poden de-

nunciar a Inspecció de Treball de 

forma telemàtica. Dilluns va en-

trar en vigor la resolució del Go-

vern que obliga els treballadors a 

deixar aquest espai com a mesura 

de prevenció pel coronavirus amb 

l'excepció de sanitaris, serveis so-

cials i forces de seguretat. En una 

entrevista radiofònica dilluns, el 

conseller animava les empreses 

a explorar altres fórmules, com el 

teletreball, abans d'optar per pre-

sentar un ERTO. El conseller recor-

dava que les recomanacions de les 

autoritats sanitàries i ordre públic 

en l'àmbit laboral s'han de complir 

i assegurava que en aquells casos 

on no es respectin els 1,5 metres es 

podrà posar en coneixement d'Ins-

pecció de Treball, que aquests dies 

es troba operativa en ser declarada 

un servei essencial. 

LABORAL  

Les empreses, 

obligades a

respectar els 1,5 

metres de distància
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Maria Fernández Vidal fa un vídeo per a l'Hospital
La popular periodista esportiva de TV3, la roquerola Maria Fernández 

Vidal, ha enviat un vídeo de suport al personal de l'Hospital General 

de Granollers, des del plató del Telenotícies vespre de la televisió 

pública catalana. El podeu veure a les xarxes del propi hospital vallesà

(@hggranollers).

El gran premi Formula 1 del Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya s'ha 

posposat davant la propagació 

mundial del coronavirus. Segons 

informava el Circuit dijous passat, 

la decisió s'ha pres després de les 

"converses mantingudes amb 
la Formula 1 i la Federació In-
ternacional d'Automobilisme 
(FIA)". El gran premi s'havia de 

celebrar del 8 al 10 de maig. 

L'ajornament, que no té nova 

data sobre la taula, preveu assegu-

rar la salut i la seguretat del per-

sonal que viatja, els participants 

del campionat i els aficionats, la 

nostra principal preocupació. 

"La Formula 1 i la FIA seguiran 
treballant estretament amb el 
Circuit de Barcelona-Catalunya, 
així com amb la resta de pro-

Sense data per al premi de Formula 1

MOTOR  EL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA NO PODRÀ CELEBRAR LA CURSA ENTRE EL 8 I 10 DE MAIG, COM ESTAVA PREVIST

Vídeos casolans a l'AEH
L'AEH Les Franqueses ha convocat aquests dies 

un  miniconcurs de vídeos casolans sobre la 

pràctica de l'handbol a casa –xuts, rosques,  

rebots, entrenaments...–. Entre els participants 

se sortejarà una bossa i dues bufandes del club.

ESPORTS

CIRCUIT  En dubte la celebració del gran premi de Formula 1 de 2020

circuit

motors afectats i les autoritats 
locals per monitoritzar la situ-
ació, considerant un període de 
temps adequat per analitzar la 
viabilitat de potencials dates 
alternatives per cada Gran Pre-
mi durant l’any, si la situació 
millora", assegura el Circuit. La 

Formula 1 i la FIA esperen inici-

ar la temporada 2020 del Campi-

onat tan aviat sigui segur fer-ho 

amb posterioritat al mes de maig 

i continuaran monitoritzant regu-

larment la situació en relació amb 

el Covid-19. 

Totes les entrades de la Formu-

la 1 Gran Premi d'Espanya 2020 

continuaran sent vàlides, sense 

necessitat de realitzar cap tràmit 

addicional. Tan aviat es confirmi 

la nova data del Gran Premi, s’in-

La F1 i la FIA esperen iniciar la competició

al juny i recol·locar les curses ajornades

formarà tots els espectadors de 

les opcions disponibles, tant pels 

que han adquirit l’entrada a tra-

vés del web del Circuit com a tra-

vés d’altres canals.

Després de vuit curses cancel-

lades, ta temporada de Formula 1 

podria començar a finals de juny 

a França –també està en perill la 

cita de mitjans de mes al Canadà– 

i es podria allargar fins al desem-

bre. Encara s'ha de confirmar si 

els gran premis anul·lats fins ara 

es podran recol·locar.  

El Club Natació Granollers ha re-

alitzat durant la primera setmana 

de confinament fins a 30 sessions 

virtuals d'entrenament –full body, 

tren inferior, ioga, hiit, spin rodillo, 

postural...– que han estat vistes 

més de 15.000 vegades, ja sigui en 

directe per YouTube o Instagram, 

o bé recuperant-les posteriorment 

del canal de YouTube o la pàgina 

web. Cada sessió online ha estat 

seguida en directe per una mitja-

na de 150 persones, i al final de la 

setmana es van assolir els 2.670 

espectadors únics. 

Un ERTO a la plantilla
Com moltes altres entitats i empre-

ses de la comarca, el club s'ha vist 

obligat aquesta setmana a aplicar 

un ERTO al total de la plantilla, 109 

persones, de les quals el 15% tenen 

una afectació parcial perquè conti-

nuen fent tasques de manteniment 

o administració per teletreball. El 

club ha decidit "garantir el 100% 

del salari a tots els treballadors", 

i per això complementa l'aportació 

de l'Estat, del 70% del sou, amb 

l'abonament del 30% restant. D'al-

tra banda, davant les queixes d'al-

guns socis pel manteniment de les 

quotes mentre el club roman tan-

cat, el president del club, Eduard 

Escandell, explica que "les quotes 
socials es continuen pagant per-
què tots els socis som respon-
sables de la viabilitat del club". 
"Això no és un gimnàs privat que 
presta un servei, sinó una entitat 
sense ànim de lucre que mante-
nim entre tots els socis, com una 
comunitat de veïns", diu.  x.l.

FUTBOL VIRTUAL  

GRANOLLERS. Miguel Luque, ne-

dador del CNG, és una de les veus 

autoritzades dels esportistes pa-

ralímpics amb cinc olimpíades a 

l'esquena i amb l'objectiu de sumar 

una sisena participació a Tòquio 

2020. L'ajornament dels Jocs fins al 

2021, segons va comunicar dimarts 

el Comitè Olímpic Internacional per 

esquivar el coronavirus, era una de-

cisió del tot esperada.  

Per a Luque, confinat a casa, era 

impossible entrenar en una piscina 

i veia molt complicat arribar en el 

millor estat de forma als Jocs , pre-

vistos per aquest estiu. "Ha estat 
una decisió bastant acceptada, 
perquè molts esportistes tancats 
a casa no hem pogut entrenar 
i, com s'està veient, això va per 
llarg", admet el nedador, que re-

marca la impossibilitat d'entrenar: 

"han trigat a prendre la decisió, 
però és del tot encertada. No po-
dem participar en uns Jocs Para-

2008 i Rio 2016 va guanyar una 

plata, mentre que a Londres 2012 

un bronze, totes en els 50 m braça. 

"Anar a Tòquio seria una satis-
facció personal i una gran alegria 
perquè això voldria dir que estic 
entre els millors del món i serien 
els meus sisens jocs, que molt 
pocs han aconseguit", diu Miguel 

Luque, de 43 anys.  j.l.r.b.

límpics sense estar al 100x100".

Aquests dies, davant la situació 

d'incertesa, Luque ha seguit una 

planificació esportiva diària del seu 

entrenador. "És molt de treball 
en sec, però, sincerament, poca 
cosa he pogut fer", diu el meda-

llista olímpic, que abans de l'atura-

da de les competicions lluitava per 

aconseguir el bitllet per a Tòquio 

en els 100 metres braça. "En una 
competició anterior em vaig que-
dar a tocar de la marca mínima, 
però ara teníem l'Open d'Itàlia, 
el Campionat d'Espanya i les lli-
gues catalanes per intentar fer el 
registre necessari per participar 
a Tòquio, però tot s'ha cancel·lat 
fins a nou avís", remarca.    

Luque ha competit en els dar-

rers cinc Jocs Paralímpics amb un 

sextet de medalles: or en els 50 

metres braça a Sidney 2000 i a Ate-

nes 2004, on també va penjar-se un 

bronze als 4x50 metres. A Pequín 

m.l.

NATACIÓ  L'ESPORTISTA DEL CNG ASPIRA A LA SEVA SISENA OLIMPÍADA A TÒQUIO, ARA AL 2021

Miguel Luque: "Ajornar els Jocs 

Olímpics ha estat la millor decisió"

El jugador Eloi Zamorano serà 

el representant de l'Esport Club 

(EC) Granollers en el torneig vir-

tual 3div5esports de FIFA20 que 

avui, dijous, enfrontarà, en el grup 

C, l'equip granollerí al CF Iguala-

da, a les 18 h, i al CF Peralada, a les 

21.30 h. Tots els partits es podran 

seguir per @TwitchES, una co-

munitat global d'entreteniment, 

i comptaran amb la narració de 

comentaristes esportius. Aquesta 

iniciativa implica tots els clubs del 

grup 5 de la Tercera Divisió. De 

fet, l'EC també s'enfrontarà en la 

fase prèvia a l'UA Horta i l'UE Sant 

Andreu. Cada equip serà repre-

sentat per un jugador de la plan-

tilla actual, que disputarà tot el 

torneig de FIFA en mode amistós. 

Els partits tindran una durada de 

9 minuts per cada part. 

Eloi Zamorano,

de l'EC, s'enfronta

a l'Igualada i el 

Peralada al FIFA

MIGUEL LUQUE

L'ENTITAT PRESENTA UN ERTO ALS 109 TREBALLADORS DEL CLUB

El CNG registra 15.000

visites a les sessions online

Escandell defensa

que tots els socis són

responsables de mantenir 

la viabilitat del club
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Diada castellera virtualEl pòster dels Pastorets confinats
Els Xics van participar diumenge en  
la diada dels Margeners de Guissona, 
juntament amb els Castellers de Mollet. 
Això sí, tota la jornada va ser virtual,  
a través de vídeos a Twitter.

Amics dels Pastorets de Granollers estan construint un gran pòster  de Pastorets confinats, en solidaritat amb els professionals "que  

s'hi estan deixant la pell". L'entitat demana enviar una foto amb 
mascareta i la samarreta de Pastorets, o bé una de negre, a les xarxes 
socials amb les etiquetes #pastoretsconfinats i #reptepastoret.

Tres mares vallesanes, docents en 
centres educatius d'FP, primària 
i educació especial de Granollers, 
han creat un vídeo musical col·la-boratiu per tal d'entretenir les fa-mílies durant el confinament, així com difondre recomanacions per 
combatre el coronavirus.

El vídeo Som la resistència ha 
estat liderat per Noèlia Ballada 
i Marta Ruiz, que hi han posat la 
lletra i veus, i Núria Mora, encar-
regada del muntatge audiovisual. 
L'objectiu del projecte és "ani-

mar totes les famílies a ballar 

seguint les recomanacions i 

d'aquesta manera explicar-ho 

als més petits de la casa", expli-
quen les educadores.

Som la resistència parteix del 
concepte ReggaeToon, que va néi-
xer justament el passat 31 de de-
sembre, ideat per Marta Ruiz com 
a nou estil musical. El ReggaeToon vol aprofitar el ritme de les can-
çons de reggaeton i canviar les 
lletres perquè els nens i nenes les 
puguin escoltar sense connota-

som resistència

VÍDEO Una de les imatges del clip col·laboratiu de les tres famíllies

MÚSICA  TRES DOCENTS HAN CREAT DES DE CASA EL VÍDEO 'SOM LA RESISTÈNCIA'

Combatre el coronavirus 

a ritme del nou 'reggaetoon'

cions sexistes. "Per gaudir de la 

música que més s'encomana en 

família", expliquen les impulso-
res d'aquesta cançó que, entre al-
tres coses, diu: "Perquè si et rentes 
bé les mans, / Aviat desapareixerà, 
/ I podrem sortir a jugar, / Però a 
casa hem d’estar i sense rondinar, / 

si us plau, d’aventures no en poden 
faltar".El vídeo s'ha fet virtualment, 
sense cap trobada presencial –tot 
i que les impulsores són veïnes 
del mateix carrer–, sobretot per 
missatgeria de whatsapp i gravant 
amb el mòbil.  m.e.

CULTURA

Divendres, als 92 anys, va morir el 
músic Salvador Borràs Bellavista, qui va formar part de l'Orques-
tra Selecció de Granollers i de la 
Banda Municipal de Barcelona. 
Granollerí d'adopció i nascut a 
Sant Feliu de Codines, Borràs va 
començar a tocar la trompeta de 
ben menut.

Entre altres, va estudiar amb el 
mestre Josep M. Ruera i el trom-
peta Amadeu Rovira. Després de 
participar en molts conjunts –com el referent granollerí l'Orquestra Selecció– Borràs també va formar 
el seu propi quintet.

Borràs també regentava amb la família la botiga d'instruments 
Musical Casademunt, i l'escola 
Combo, on durant molts anys va fer classes de trompeta. 

jazzgranollers

SALVADOR BORRÀS  Un referent de la trompeta al Vallès Oriental

Mor el trompetista Salvador Borràs, 
de l'Orquestra Selecció, als 92 anys

arxiu

JOAN GARRIGA

GRANOLLERS. El concert que havia d'oferir Joan Garriga i el Mariatxi 
galàctic el 25 d'abril a la Nau B1 
de Roca Umbert s'ha endarrerit 
arran de la crisi del coronavirus. 
La sala l'ha reprogramat per al 
23 de maig (23 h) i, tot coincidint amb les festes de l'Ascensió, serà 
gratuït. Així doncs, Escena grAn es 
posarà en contacte amb les perso-
nes que ja hagin comprat entra-
des per aquest concert per tal que 
puguin recuperar l’import de les 
entrades.

El músic vallesà Joan Garriga, 
que va ser líder de Dusminguet i 
de La Troba Kung-Fú, va tornar 
l'any passat amb la seva nova ban-
da, El Mariatxi galàctic, i un nou 
disc. Fixat el ball com a objectiu 
irrenunciable, Joan Garriga conti-
nua amb l’empenta del Celso Piña 
i la sensibilitat de Jaume Sisa, que 
administra com ningú el llegat 
ètic i estètic d’en Gato Pérez.

El mateix dissabte 23 de maig, 
a les 20 h, es podrà parlar amb els 
membres de la banda a la tertúlia 
I si parlem de música?, dinamitza-
da per Joan Gener. 

Toundra, al novembre
D'altra banda, el concert de Toun-
dra que es va haver d'anul·lar dis-
sabte passat, també s'ha pogut re-

L'ACTUACIÓ A LA NAU B1 S'HA ENDARRERIT FINS AL 23 DE MAIG

El concert de Joan Garriga 

i el Mariatxi galàctic es farà 

per l'Ascensió i serà gratuït

programar d'acord amb la banda 
madrilenya. Així, ja es poden com-
prar les entrades per a la nova 
data, el 28 de novembre.

La Nau B1 també ha anunciat 
nova data per al directe d'Ítaca 
Band i Seyka, previst per al 28 de 
març, i que s'ha traslladat al dis-
sabte 24 d'octubre.

Els espectadors que ja tenen les entrades podran fer servir les 
mateixes per a les noves dates i 
les persones que no puguin assis-tir-hi hauran de notificar-ho per 
correu electrònic a info@escena-
gran.cat i se'ls farà la devolució de 
l'import de les entrades a través 
del mateix canal de compra.  

EL TAG I LLEVANT REPROGRAMEN EL KANKA 
I L'OBRA 'ELLES' A L'OCTUBRE I EL MAIG
n La resta d'espectacles d'Escena grAn que s'han hagut d'anul·lar arran de  
la crisi del coronavirus també s'estan intentant reprogramar. És el cas del concert 
d'El Kanka, revist per al 13 de març al Teatre Auditori de Granollers (TAG), que 
s'ha ajornat fins al divendres 2 d'octubre. També l'obra Elles, de la companyia  
La Melancòmica, que Llevant Teatre havia d'acollir el cap de setmana passat, s'ha 
repregramat per al divendres 22 i diumenge 24 de maig.

El TAG ja anunciava fa dies la nova data de l'òpera infantil Greta i els Trihumans, 
un dels grans projectes locals de la temporada, que finalment es podrà veure  
el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, coincidint dissabte amb la gala  
inaugural del darrer trimestre d'Escena grAn.

D'altra banda, la producció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) La Rambla 

de les floristes de Josep Maria de Sagarra, que havia de fer parada al TAG, s'ha 
ajornat encara sense nova data.

Pel que fa a Escena grAn, també ha ajornat la programació el Teatre de Can 
Palots de Canovelles –Quimera i Noucents, el pianista de l'oceà– i la Casa de 
Cultura Sant Francesc, encara pendent de noves dates.
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MÚSICA  NOVES CONFIRMACIONS DE BANDES, COM ILLINOISE I PINPILINPUSSIES PER AL 10 DE MAIG

Zesc i Furguson presentaran 

disc al festival MiniBeat 2020
El coronovirus no atura –si més 
no, de moment– el festival fami-
liar de música alternativa de Gra-
nollers, que compta ja amb una 
desena de bandes al programa. El 
MiniBeat, que s'ha de celebrar a 
Roca Umbert el 10 de maig, ja va confirmar al desembre els primers 
noms del cartell de formacions de 
l'escena musical independent del 
país. Així, després d'anunciar la 
participació d'Azucarillo Kings, 
Tokyo Sex Destruction i Rombo, 
la promotora Arcada Koncerts ha 
anat fent públic un degoteig d'ar-
tistes que passaran pels escenaris 
del certament. Els darrers, els va-
llesans Zesc, un trio entre el garat-
ge i el pop que presentarà el seu 
nou EP Ferida. També presentaran 
disc al MiniBeat la banda osonen-
ca Furguson, el tercer –Today Can 

Flourish–.

Peter Piek, pintor i músic
"Ho canto en una cançó, ho pin-

to en un mur". És la declaració de 
principis que també dóna nom a 

un disc de l'alemany Peter Piek, 
una de les propostes internacio-
nals del MiniBeat 2020. Piek és 
cantant, pintor i multiinstrumen-
tista, i compon cançons optimistes amb influències de Ben Harper i 
Mathew Sweet, entre d'altres.

El MiniBeat també comptarà al 

arxiu

ZESC  Els vallesans presentaran el nou disc al MiniBeat, a Roca Umbert

seu ampli cartell amb el folk dels 
Inn Between i dels locals Taska, 
així com els terrassencs Bounties, 
la banda de trash punk Mas Squad (amb Eric Fuentes de The Unfinis-
hed Sympathy), els gironins Illino-
ise i el duo basc-català Pinpilin-
pussies.   m.e.

La Diputació de Barcelona obre els 
serveis virtuals de la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals a tots els resi-
dents de Catalunya encara que no 
disposin de carnet de la biblioteca, 
per donar resposta a l'augment de 
demanda dels serveis virtuals bibli-
otecaris, després que es tanquessin 
totes les biblioteques públiques el 
13 de març. Així, qualsevol ciutadà 
que ho sol·liciti a través del formu-
lari corresponent podrà fer ús dels 
serveis virtuals de les biblioteques, 
com la plataforma de préstec digi-
tal eBiblio, amb accés a llibres, pel-
lícules i revistes; però també les ba-
ses de dades Naxos Music Library, 
amb un ampli repertori musical sobretot del gènere clàssic; l'In-edit 

TV, amb documentals musicals, així 
com els audiollibres, entre d'altres.
Precisament són aquest tipus de 
serveis virtuals els que més han crescut els darrers dies, en què la 
població ha estat confinada a casa. 
Així, la mitjana diària de préstecs 
al servei d'eBiblio ha passat de 907 
préstecs en el període anterior al 
14 de març a 2.523 préstecs diaris.A conseqüència del tancament 
de totes les biblioteques públi-
ques de Catalunya, també s'ha 
decidit prorrogar tots els prés-
tecs de documents vigents fins al 
21 d'abril, ampliar el termini per 
recollir els documents reservats a 
30 dies, i tancar totes les bústies 
de retorn de documents.  

LITERATURA  PRORROGATS ELS PRÉSTECS FINS AL 21 D'ABRIL

Oberts a tothom els serveis 

virtuals de les biblioteques

L'advocat granollerí Ramon Font, un dels impulsors del cicle de Debats 
al Casino, publica al seu web –ramonfont.cat– un relat inèdit periòdic 
del que serà el seu futur llibre La dimensió desconeguda i altres relats. A 
més, Font també ha obert el web a les aportacions d'altres autors que 
hi vulguin compartir un relat per aportar un gra de sorra a fer menys 
feixuc el confinament.  

Font comparteix relats pel confinament
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La cooperativa Som* i l'agència 

Mortensen han unit forces per 

posar en marxa la campanya Lli-

breries Obertes, amb l'objectiu de 

donar suport a les llibreries per 

superar aquests moments de crisi 

i perquè, un cop acabat el període 

de confinament, puguin tornar a 

aixecar la persiana. A Granollers i 

les Franqueses s'hi han adherit La 

Gralla, Abacus i l'Espolsada.

Llibreries Obertes és una cam-

panya que vol teixir una xarxa de 

suport a les llibreries de les pobla-

cions i els barris urbans d’arreu 

del país. La campanya incentiva 

la compra de llibres per avançat, 

a través del web LlibreriesObertes.

cat, de manera que s’aconseguei-

xen fons per contribuir a mante-

nir les llibreries obertes. 

Els llibres adquirits pels lectors 

seran lliurats de mans del seu lli-

breter un cop pugui tornar a obrir. 

Llibreries Obertes vol mantenir 
les compres malgrat el confinament

LECTURA  L'ESPOLSADA, LA GRALLA I ABACUS GRANOLLERS HI ESTAN ADHERIDES, DE MANERA QUE JA S'HI PODEN COMPRAR LLIBRES PER QUAN OBRIN

som*

DIFUSIÓ  El típic cartell d'obert d'una botiga, una de les imatges de la campanya

LES LLIBRETERES LOCALS LAMENTEN LES PÈRDUES PER AL SECTOR QUE SIGNIFICA L'ANUL·LACIÓ DE LA DIADA

El Sant Jordi en diferit, una ajuda parcial
El 23 d'abril de 2020 no hi haurà 

Sant Jordi, si més no, tal com en-

tenem la diada del llibre i la rosa, 

amb parades al carrer i signatu-

res d'autors. Així ho van decidir 

la setmana passada els principals 

agents del sector davant la crisi 

del coronavirus. En tot cas, si les 

autoritats sanitàries ho permeten, 

llibreters i editors volen celebrar 

una jornada similar abans de les 

vacances d'estiu. Amb tot, "res no 

és segur i, tot i que una activitat 

així ens ajudaria, mai serà el 

mateix", lamenta Eva Portell, sò-

cia de La Gralla, que ja havia iniciat 

les compres de Sant Jordi. La lli-

bretera Fe Fernández, de l'Espol-

sada, també creu que "un acte de 

responsabilitat civil i social" a 

l'entorn del sector ajudarà i tindrà 

bona resposta, però assegura que 

el més preocupant són les pèrdu-

es associades a la diada, més enllà 

de la venda a parades. "Hem per-

dut les compres institucionals, 

per exemple, els llibres que 

demanen escoles i biblioteques 

per als seus jocs florals", deta-

lla Fernández. Portell afegeix que 

Sant Jordi aporta un terç de la fac-

turació de la llibreria, de manera 

que "millor ajornar-lo que anul-

lar-lo", i més tenint en compte que 

els darrers mesos "també han es-

tat difícils, amb una campanya 

de Nadal que ha estat més fluixa 

del que es preveia".

Tot plegat fa que les llibreries 

independents temin per quan es 

podrà tornar a obrir i en quines cir-

cumstàncies, després de setmanes 

amb una reducció dràstica de la fac-

turació. De fet, les seves pròpies bo-

tigues virtuals tampoc estan apor-

Les llibreries rebran els diners de 

la compra íntegrament perquè 

puguin fer front a les despeses.

La campanya començava di-

lluns, 23 de març, un mes abans 

del dia de Sant Jordi que enguany 

no es podrà celebrar el 23 d’abril, 

i està pensada per estar activa 

mentre les llibreries es vegin obli-

gades a restar tancades. S’acabarà 

un cop puguin tornar a obrir amb 

normalitat.

Aquest projecte s’ha posat en 

marxa de manera totalment al-

truista, sent per al llibreter el 

100% del que genera la venda de 

llibres. En rebre cada comanda, el 

llibreter rebrà el 50% de l’import i 

quan pugui tornar a obrir, el 50% 

restant.

"La campanya, benvinguda sigui"
La llibretera Fe Fernández, de 

l'Espolsada de les Franqueses, 

agraeix la campanya. "Benvin-

guda sigui!", exclama, tot i man-

tenir la inquietud pel futur de les 

llibreries independents del país, 

per a les quals sovint les mesures 

de suport anunciades per les ad-

ministracions seran poc efectives.

En aquest mateix sentit s'ex-

pressa Eva Portell, sòcia de la lli-

breria La Gralla, que considera que 

tota iniciativa de suport és bona, 

però "cal una resposta urgent de 

les administracions".  m.e.

Activitat
virtual
LES LLIBRETERES, TOT I NO 
VENDRE, SEGUEIXEN MANTENIN
recomanacions i activitats a través 

de les xarxes socials. "No és el 
mateix que el contacte directe 
amb el client, però seguim", diu 

una de les responsables de La 

Gralla, que manté tertúlies literàries 

virtuals. La llibreria L'Espolsada 

també manté molt actives les 

recomanacions amb l'etiqueta 

#llibretersacasa i, fins i tot, preveu 

fer una presentació virtual 

divendres, així com el club de 

lectura d'adults dijous. Amb tot, 

reconeix la preocupació perquè 

aquesta feina no reverteix 

directament en ingressos.

tant una solució. "Hem aturat la 

venda en línia perquè no sabem 

si ens pot perjudicar a l'hora de 

rebre ajuts, a més de suposar 

un problema de seguretat en la 

distribució", detalla Portell. Per la 

seva banda, la llibretera franquesi-na també té dificultats en la venda 
habitual on line, ja que la fa a través 

de la xarxa Libelista, que centralit-

za les comandes. "Com que ara no 

podem fer els paquets i ho fa la 

plataforma, només rebem una 

petita comissió", diu Fernández, 

qui ha hagut de fer un ERTO a una 

treballadora i es troba que per poc 

que ingressi ha de continuar pa-

gant autònoms.  mONTSe eRAS

A les xarxes

@llibreriesobertes
#LlibreriesObertes

llibreriesobertes.cat
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AUDIOVISUALS  L'ESCOLA I COMPANYIA DE TEATRE RESPONEN AMB HUMOR AL CONFINAMENT

Milnotes presenta a les xarxes 

la telesèrie 'Antònia Forever'
L'Antònia és un personatge creat 

per l'escola i companyia Milnotes 

amb motiu de l'Open Night que 

organitza Gran Centre, habitual 

de les presentacions del certamen 

comercial. Ara és també la pro-

tagonista de la telesèrie Antònia 

Forever, una iniciativa impulsada 

per Milnotes per respondre amb 

humor al confinament i la crisi del 

coronavirus.

Antònia Forever es pot veure 

cada dos dies a l'Instagram del 

centre artístic i es recopila també 

al canal de Youtube i al Facebook 

de l'Espai Milnotes. Es tracta de 

petits vídeos –capítols– d'entre 5 i 

6 minuts– en què l'actor Joan Gar-

rido es posa a la pell de l'Antònia, 

confinada a casa arran de la crisi 

del coronavirus, a la qual fa front 

sobretot amb molt d'humor.

En el primer capítol de diven-

dres passat, l'Antònia, una grano-

llerina de tota la vida, està triant 

a l'armari de casa el model que 

lluirà a la propera edició de l'Open 

Night, quan rep una trucada per 

explicar-li que s'anul·len totes les 

activitats per culpa del coronavi-

rus. De moment, ja hi ha disponi-

bles tres capítols, plens de refe-

rències locals. El proper s'emetrà 

divendres (21 h) a Instagram.

Amb l'escola tancada, Milnotes 

ha trobat en aquesta telesèrie una 

manera de seguir en contacte amb 

la seva comunitat i la resta de la 

ciutadania, així com mantenir cer-

ta activitat en un moment en què 

el món de la cultura està aturat als 

escenaris.   L'ANTÒNIA  Interpretada per Garrido

MILNOTES

Canvis a la programació habitual 
per uns butlletins de servei especials 
#Coronavirus

Butlletins a les 9.30 h, 11.30 h, 13.30 h i 
18.30 h fets amb autoprotecció.

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 26 al diumenge 29 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

11º 3º 16º 6º 17º 7º 17º 6º

El director i actor granollerí Joan 

Frank Charansonnet ha estrenat 

la pel·lícula de terror Anunnaki: 

los caídos del cielo, una barreja del 

cinema indie i la sèrie B dels anys 

80, a la plataforma Vimeo. Així, el 

film, codirigit pel granollerí i Ru-

bén Vílchez, es pot veure per un 

preu d'1,95 euros. Charansonnet, 

que va estrenar la pel·lícula l'any 

passat, també coprotagonitza el 

film amb un altre actor granollerí, 

Dani Bernabé. A més, també hi 

participen Miquel Sitjar, Mónica 

Corral, Julia Jeane i Susann Plana, 

entre d'altres.  

arxIu

CINEMA  COPROTAGONISTA AMB DANI BERNABÉ

FRAGMENT  Frame de la pel·lícula

Joan Frank Charansonnet 

estrena 'Anunnaki' a Vimeo
El tancament de l'equipament ju-

venil Gra no suposa el cessament 

d'activitats, si més no a distància. 

Així, l'habitual Escenari Obert 

que organitza l'espai per donar a 

conèixer joves talents de Grano-

llers i la comarca s'ha traslladat 

al món virtual. Així, a l'Instagram 

del Gra (@grajove) es manté 

aquest indret on, ara des de casa, 

els joves poden mostrar les seves 

habilitats artístiques, alhora que 

permet que la ciutadania gaudexi 

de miniespectacles. Per partici-

par-hi només cal enviar un vídeo 

d'un màxim de 5 minuts de dura-

da per Whatsapp al número 620 

65 50 01 o per Wetransfer a gra-

jove@gmail.com.  

El Gra proposa un 

Escenari Obert virtual
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