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Imatges d'aplaudiments de personal de l'Hospital 

de Granollers a malalts que surten de la Unitat de 

Cures Intensives (UCI) o reben l'alta han omplert 

la xarxa els darrers dies, en un missatge esperan-

çador davant de la crisi sanitària de la Covid-19.

De fet, des de l'inici de la pandèmia al Vallès, 

el centre hospitalari granollerí ja ha donat l'alta 

a 131 pacients ingressats per la malaltia, 83 dels 

quals durant la darrera setmana. 

Dimecres hi tenia 163 persones ingressades 

que han donat positiu de coronavirus Sars-CoV-2, 

mentre que una setmana abans n'eren 146, de ma-

nera que els ingressos han crescut. De fet, segons CCOO, la por al col·lapse de les UCI s'intensi�ica als 
centres comarcals, especialment, però, a Mollet.

El centre granollerí ha hagut de lamentar aques-

ta setmana 13 defuncions, que se sumen a la vin-

tena acumulades la setmana passada, de manera 

que són 33 persones les que han mort a l'Hospital 

de Granollers per les complicacions derivades del 

coronavirus. Al conjunt dels tres hospitals del Va-

llès Oriental hi han mort 87 persones.

Un 40% de positius a les proves 
El Departament de Salut ha fet públic aquesta 

setmana una app en què es poden consultar el 

nombre de proves per detectar possibles afectats 

per coronavirus Sars-CoV-2 i quin ha estat el seu 

resultat. Fins al dimecres al migdia, la Generalitat 

comptabilitzava a Granollers 332 proves PCR fetes 

des del 2 de març, de les quals 203 havien donat negatiu i 129, positiu. Segons els grà�ics de Salut 
–a la imatge adjunta–, el pic de casos va ser dijous 

passat, amb 17 de nous, i des de llavors s'han re-

gistrat 54 positius més.Al conjunt de Catalunya s'havien realitzat �ins 
dimecres 41.196 proves, de les quals el 44,9% han 

donat un resultat positiu (18.495 persones). Una 

tercera part s'han fet aquesta darrera setmana, 

quan els casos han augmentat arreu del territori. 

A Granollers, des de dijous passat s'han fet 111 

poves de les 332 totals des d'inicis de març. ❉ m.e.

Fins dimecres el Departament de Salut comptava 
332 proves de coronavirus, de les quals 129 
van donar positiu, 54 més que fa una setmana

Dimecres el centre hospitalari tenia 163 persones 
ingressades per la malalatia i acumulava 33 morts, 
13 de les quals produïdes la darrera setmana

L'Hospital suma 131 altes 
de pacients de la Covid-19

dep. salut

Avui, dijous, es posa en funcio-

nament l'hospital de campanya a 

l'Hotel B&B del polígon Ramas-

sar, a les Franqueses, que serà 

gestionat per l'Hospital Gene-

ral. S'hi traslladaran els pacients 

amb perfi l d'hospitalització a 
domicili que no puguin estar a 

casa per no complir els criteris 

socials necessaris, i l'Hospital 

disposarà de 80 habitacions in-

dividuals. El cap de setmana pas-

sat voluntaris hi van treballar per 

preparar-lo per rebre pacients.

L'alcalde de les Franqueses, 

Francesc Colomé, s'ha compro-

mès a intensifi car la neteja de la 
zona durant els dies que l'Ho-
tel B&B estigui habilitat com 

a centre sanitari. D'altra ban-

da, aquesta setmana l'Hospital 

de Mollet també ha derivat els 

parts a la Mútua de Granollers.

L'Hotel B&B rep 
avui, dijous, els 
primers pacients 

Particulars, empreses i institucions s'han apropat durant tota 

la setmana a l'autobús que l'empresa KH Lloreda ha cedit per 

tal que serveixi de nou punt de recollida de les donacions de 

material de protecció sanitari per a l'Hospital de Granollers. 

De fet, de dilluns a divendres de 9 a 15 h és davant de l'Hospi-

tal i dissabtes, davant del supermercat Esclat de Granollers de 

10 a 14 h i de 15 a 19 h (al costat de la ronda Sud). 

D'altra banda, KH Lloreda també ha posat a disposició del 

Ministeri de Sanitat 6.500 litres d'etanol per fabricar solucions 

hidroalcohòliques. 

Un autobús de KH-7 serveix de punt de 
recollida de material de protecció sanitari

■ L'Hospital té una campanya solidària de 
donacions en marxa per aconseguir mascare-
tes (també FFP2 i FFP3), bates d’un sol ús de 
màniga llarga i tancades, bates impermeables 
de màniga llarga, guants, hidrogel o solucions 
hidroalcohòliques i respiradors. Per elaborar 
el certificat de donació, cal enviar un correu 
electrònic a ssubirachs@fphag.org i indi-
car-hi el nom i cognoms o nom de l'empresa, 
el NIF, i l'adreça de correu postal. El contacte 
per a voluntariat és voluntaris.covid@fphag.

org. També es pot fer una donació per comprar 
material, medicació i altres actius necessaris.

INFORMACIÓ SOBRE LA 
CAMPANYA DE DONACIONS

CAMPANYA S
MIGRANODEA
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Solidaris i coordinats

Canovelles cedeix el Centre Cultural per 

centralitzar la logística de pantalles 3D 

del Vallès Oriental i Maresme

El Sindicat de Manters confeciona bates i 

mascaretes per l'Hospital de Granollers i 

Decatlhlon ha donat màscares de busseig

veu de l'entitat, Aziz Faye, "és el que té més ur-

gència". De fet, la regidora de l'Ajuntament i doc-

tora al centre hospitalari, Mònica Ribell, explicava 

que el personal encara ha d'utilitzar sovint bates 

fetes amb bosses d'escombraries.

Mascaretes rebudes
L'Hospital també s'ha dotat, en menys d'una 

setmana, de suficients mascaretes de busseig 

Easybreath comercialitzada per Decathlon, que 

en bloquejava la venda divendres per cedir-les a 

centres sanitaris i convertir-les en respiradors per 

a casos lleus.

Xarxes de voluntariat
Els ajuntaments també estan vinculant xarxes de 

voluntariat, a Granollers a través del personal que 

no pot desenvolupar les seves tasques habituals 

i a les Franqueses per mitjà de les regidories de 

Gent Gran i Polítiques Socials, amb un projecte 

de voluntariat social de suport als col·lectius més 

vulnerables. i M.e.

Les mostres de solidaritat amb els treballadors 

de l'Hospital General de Granollers estan sent in-finites durant les darreres setmanes. Tant és així 
que la ciutadania ha trobat la manera de coordi-nar-se en xarxes de suport, voluntariat i, fins i tot, 
un centre logístic improvisat, emplaçat a Canove-

lles. Gràcies a la cessió del Centre Cultural per part 

de l'Ajuntament, l'espai està donant servei com a 

central de distribució tant al Vallès Oriental com 

al Maresme. L'espai s'ha convertit en el magatzem 

del material per muntar i distribuir les pantalles 

3D ja fetes que estan confeccionant els integrants 

de coronavirusmakers.org de les dues comarques.

El moviment, tal com explicava Som* la setmana 

passada, compta amb més de 15.000 persones a 

tot l’Estat que estan creant mascaretes, pantalles 

i respiradors amb les impresores 3D que tenen 

a casa. A Catalunya s’han organitzat sota el nom 

covidmakers.cat, i el grup del Vallès Oriental-Ma-

resme ja compta amb més de 200 persones vo-

luntàries, empreses i centres educatius. El treball 

en xarxa ha portat als integrants del moviment 

Coronavirus Makers a compartir plantilles per po-der imprimir les estructures on es fixen els visors 
transparents fets amb làmines d’enquadernar, i a organitzar-se per ser més eficients i més ràpids.

A Canovelles s’emmagatzema el material neces-

sari per a la fabricació de les pantalles i també el 

material ja confeccionat, que després es distribu-

eix als centres sanitaris que pertoqui, especial-

ment als hospitals de Granollers i de Mataró.

Gràcies a la cessió de l’empresa Necen, el Centre 

Cultural disposa d’un esterilitzador d’ozó que per-

met desinfectar les pantalles que després s’envien 

als centres sanitaris. 

Suport dels més desfavorits
L'Hospital de Granollers també ha rebut el suport 

d'un dels col·lectius més desfavorits del país, els 

manters. El Sindicat Popular de Venedors Ambu-lants i la marca Top Manta han convertit la botiga 
que tenen al carrer d'En Roig, al barri de Raval de 

Barcelona, en un taller de costura on produeixen 

material per als hospitals catalans, en concret 

mascaretes i bates. Les primeres bates van ser per 

a l'Hospital de Granollers perquè, segons el porta-

Agraïment infinit
Les mostres d'afecte i agraïment al personal sa-

nitari continuen des de múltiples vessants. Una 

de les més vistoses va ser la protagonitzada di-

jous passat per un majorista de floristeries, Jor-

di Bausa, que va donar centenars de plantes als 

treballadors perquè en sortir de treballar se'n 

poguessin endur una a casa. El dia abans, les po-

licies locals dels municipis de l'entorn, els Mos-

sos d'Esquadra, Bombers i Protecció Civil van fer 

sonar les sirenes davant del centre per agrair la 

tasca als sanitaris.

A més, l'Hospital de Granollers també ha rebut 

el suport a través de vídeos enviats per famo-

sos, com els granollerins televisius Dani Mateo i 

Sandra Sabatés, l'actor David Janer, el futbolista 

Carles Pérez, i el molletà Frank Blanco.

#TOTANIRÀBÉ. El missatge de la il·lustració del granollerí 

Pau Farell davant el confinament i la crisi sanitària

YA SOLIDÀRIA A 
NODEARENA.ORG

Gerard López, Sergi Barjuan, Kilian Jornet, Marc Cartes, Marta 

Hernánez, Edgar Torronteras i David Oleart fan donacions a l'Hospital
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El govern calcula que deixarà d'ingressar 

1,4 milions d'euros en dos mesos i mig

El paquet de mesures econòmi-

ques que l'Ajuntament de Grano-

llers va presentar el 18 de març 

per mirar de pal·liar els efectes 

de la crisi del coronavirus supo-

saran una important caiguda dels 

ingressos a les arques municipals. 

Segons una primera estimació i 

amb un escenari que compta amb 

allargar-les fins a finals de maig, 

el consistori deixarà d'ingressar 

uns 1,4 milions d'euros. Així ho 

explicava el regidor d'Hisenda, 

Jordi Terrades, al ple de dimarts, 

tot i alertar que el càlcul detallat 

és complicat de fer actualment. 

"Hi ha mesures d'efecte imm-

mediat, com la gratuïtat de la 

zona blava i les taxes d'ocupa-

ció de via pública que són més 

fàcils de calcular", detalla. En 

canvi, com repercutirà la situació 

en la recaptació de l'impost d'ac-

tivitats econòmiques (IAE), que 

paguen les empreses que facturen 

més d'1 milió d'euros, és difícil de 

predir. "L'IAE es paga en funció 

de la facturació i, a banda de 

l'aturada actual, no sabem com 

anirà la represa de l'activitat i 

les consequències globals de la 

crisi sanitària", alerta Terrades.

El regidor d'Hisenda explica que 

aquesta disminució de recaptació 

no afectarà només el pressupost 

d'enguany, sinó que repercutirà 

PLE  EL CONSISTORI HA UTILITZAT FINS ARA 100.000 EUROS DEL FONS DE CONTINGÈNCIA PER A EQUIPS DE PROTECCIÓ I ALTRES DESPESES DERIVADES DE LA COVID-19

youtube

sobretot en el de 2021 i, fins i tot, 

en el de 2022.

A banda del descens d'ingres-

sos, l'Ajuntament també ha hagut 

Festes locals de 2021Reducció de les reserves del Banc de Sang
El ple de Granollers ha donat el vist i 

plau a les festes locals per al calendari 

del 2021. Seran els divendres 14 de maig, 

amb motiu de les festes de l'Ascensió, 

i el 27 d'agost, per la festa major d'estiu.

L'esclat de la crisi sanitària va fer caure les donacions de sang fins a un 30% la primera setmana del confinament, però els darrers dies 
s'han normalitzat. "Necessitem un degoteig de donants cada dia 

per mantenir les reserves", apunten des del Banc de Sang i de 

Teixits. Per donar-ne es pot reservar hora al web donarsang.gencat.cat.

SOCIETAT

d'incrementar la despesa i Ter-

rades ha explicat que actualment 

ja s'han gastat 100.000 euros del 

fons de contingència, especial-

ment en la compra de material de 

protecció per a diferents serveis 

municipals –com la Policia Local, 

i el Servei d'Atenció Domiciliària, 

entre d'altres–, però també per a 

llicències i portàtils per facilitar el 

teletreball al personal municipal. 

 

Moció dels ens locals
El ple es va iniciar amb la lectura del 

Manifest dels ens locals davant la 

crisi del coronavirus, aprovat unà-

nimement a la junta de portaveus. 

Els ajuntaments s'hi reivindiquen 

com l'administració més propera 

a la ciutadania i, per això, reclamen 

instruments efectius per donar res-

posta a la crisi. Així, el consistori re-

clama poder mobilitzar el superàvit 

disponible del 2019. Terrades ha 

explicat que encara no té la xifra 

del romanent positiu de l'any pas-

sat, però segurament serà lleugera-

ment inferior al de 2018, del qual 

el consistori en va poder aflorar 

més de 4 milions en el pressupost 

de l'any passat. El manifest també 

reclamar anul·lar totes les mesures 

que queden de la llei RSAL que limi-

ten l'autonomia local i permetre la 

contractació de personal per donar 

resposta a les noves necessitats. 

L'Ajuntament reclamar l'apodera-

ment dels ens locals per ser clau en 

les decisions per redreçar la situa-

ció actual. i m.e.

Els ajuntaments demanen poder disposar de tot el romanent de tresoreria de 2019

AJORNAT EL PLE DE LES FRANQUESES
n La sessió plenària telemàtica prevista per dijous passat va quedar suspesa 
"per donar més seguretat jurídica als acords adoptats". Així ho acordava la 
junta de govern local el mateix dijous. En aquest ple hi havia prevista la proposta 
d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenció Urbana 
en l'àmbit del Sector N (carretera de Cardedeu). Un punt que ara queda ajornat 
per a la propera convocatòria, que se celebrarà quan s'aixequi el confinament i 
es pugui celebrar presencialment a la sala de plens. Imagina Esquerra en Comú 
(IEC) va presentar un recurs de reposició contra la celebració d'aquest ple, 
centrat en el projecte urbanístic del Sector N, perquè, segons assegura el grup, 
el govern ja havia anunciat anteriorment l'ajornament del ple. També perquè la 
urgència dels tràmits del sector urbanístic N "no està justificada per l'aturada 

dels terminis administratius i judicials" i "per la poca informació que ha rebut 

l'oposició". Des de Sal-CUP celebren el recurs d'IEC i asseguren que "cal un ple 

urgent per determinar mesures extraordinàries; i prioritzar les urgències socials". 

L'Ajuntament destina 491.000 euros 

a adequar el nou alberg de Palou per 

a transeünts i famílies vulnerables
El ple també va aprovar la modificació del pressupost per dotar de 

crèdit extraordinari –491.000 euros– l'adequació de la casa que l'any 

passat l'Ajuntament va comprar a Palou per destinar a allotjament 

temporal de transeünts i famílies vulnerables. Es tracta de l'habitat-

ges conegut com a Can Batlle, al passeig Doctor Fàbregas, que ara cal-

drà habilitar als nous usos, tenint en compte que ha de ser per estades 

breus i temporals de persones amb dificultats econòmiques.

D'altra banda, el ple va aprovar les bonificacions del 50% en la quo-

ta de l'impost de béns immobles (IBI), fins a un màxim de 300 euros 

per habitatge, a les 12 persones propietàries adscrites a la borsa de 

lloguer socials que ho han sol·licitat.

EQUIPAMENT DE SERVEIS SOCIALS

JOSEP MAYORAL,
alcalde de Granollers 

ENS EN SORTIREM
Escric des de casa. Aprenent a treballar 
i a viure d’una manera diferent. Com 
vosaltres.

Dies durs, difícils, complexos. 
Especialment, per als pacients que 
omplen els llits dels nostres hospitals i les 
seves famílies. I d’una tristor infinita per a 
aquelles persones que han perdut algun 
dels seus éssers estimats sense l’últim 
petó, l’última abraçada, l’últim contacte 
de mans... El meu condol. I el condol de 
tota la ciutat.

Són dies també d’una intensitat extre-
ma per a les persones que treballen en els 
serveis públics essencials.

Els sanitaris i les sanitàries, en pri-
mer lloc. Parlo cada dia amb la direcció 
de l’hospital. Les xifres que m’expliquen 
desborden qualsevol previsió. I l’esforç 
permanent per adaptar el centre a les 
noves necessitats, brutal. Però sense cap 
mena de dubte, el millor, el més relle-
vant, és la generositat, la professionalitat 
i el valor de centenars de treballadors i 
treballadores que ho donen tot cada dia. 
Sovint sense tots els recursos que neces-
sitarien al seu abast.

Com passa, també, a les residències 
de gent gran que mereixen un suport 
molt especial.

És en temps difícils que entenem millor 
el valor de les coses. La necessitat d’un 
sistema de salut públic de qualitat, es fa 
més evident que mai. Dret a la salut i dret 
a una vida digna.

M’emociono cada dia amb la feina dels 
serveis socials. Treballen amb fermesa i 
rigor perquè ningú quedi enrere. Els he 
vist aquests dies repassant cas per cas. 
Gent gran que viu sola. Famílies amb 
necessitats especials. Buscant una solu-
ció a cada situació. Elles i ells són clau 
per fer la nostra ciutat més humana. Més 
justa.

Se m’acaba l’espai i em queda un munt 
d’agraïments a fer. La llista és immensa. 
Gent que, tant des del sector públic com 
del privat, fa que cada dia la ciutat fun-
cioni. I no és per art de màgia. Ells i elles 
ho fan possible. Herois anònims als qui 
també aplaudim cada dia.

Estem a casa. Però ho sabeu, estem 
junts. Hem canviat els nostres hàbits, sí. 
Però mantenim la nostra tenacitat. I la 
voluntat de construir el futur col·lecti-
vament. Ho fem generant mil xarxes de 
relació. Desplegant constantment inici-
atives solidàries. Granollers una vegada 
més expressa la seva força. I mira enda-
vant sense parar. Ens en sortirem. Malgrat 
tot, avui tenim l’obligació de seguir teixint 
el nostre futur. Recuperarem els carrers i 
les places. I les abraçades. I els petons. 
Cuideu-vos. Us vull veure ben aviat.

Aplaudiments i somriures en línia

El ple de Granollers feia un minut de silenci per les persones que han mort 
a causa de la Covid-19. De fet, la sessió, que es va fer de manera telemàtica 
pel canal de Youtube, va començar amb el manifest dels ens locals que 
també mostrava el condol a les persones que han perdut els seus éssers 
estimats aquests dies, i agraïa l'esforç als professionals sanitaris i equips 
d'emergència. En aquest sentit, el ple es va aturar a les 20 h per tal que els 
regidors es poguessin sumar als aplaudiments ciutadans de suport al  
personal sanitari. El ple en línia oferia una imatge curiosa dels representants 
municipals des de casa seva i alguna anècdota a la sessió, com l'aparició 
en pantalla del fill del regidor Àlex Sastre, que va despertar somriures i, 
fins i tot, alguna ganyota juganera dedicada a la criatura.
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L'Ajuntament de Granollers ha do-
tat amb 355.000 euros de pressu-
post la renovació de la gespa arti-
ficial del camp de futbol de Primer 
de Maig, tot i els recels de bona 
part de l'oposició, que consideren 
que aquesta actuació municipal no 
pot ser prioritària davant la crisi 
del coronavirus. El ple municipal 
ho va aprovar amb els vots del go-
vern socialista i Ciutadans; l'abs-
tenció d'ERC i Junts per Granollers, 
i el vot contrari de Granollers per 
la Independència - Primàries.

El regidor d'Hisenda, Jordi Ter-
rades, va explicar que l'import es 
finança en part (230.000 euros) 
amb el crèdit sobrant de les pis-
tes exteriors del pavelló de Can 
Bassa, així com amb una partida 
ja prevista per al manteniment 
d'instal·lacions esportives en el 
pressupost aprovat al novembre.

En canvi, la regidora de Primà-
ries, Mònica Ribell, acusava el go-
vern d'actuar amb poca previsió. 
"Aquest tema ja formava part 

sava el portaveu de Junts, Àlex Sas-
tre, en argumentar l'abstenció del 
seu grup. "Els hi demanem pru-

dència a l'hora d'executar aques-

ta despesa, esperar a conèixer la 

magnitud d'aquesta crisi", dema-
nava a l'equip de govern.

La cap de l'oposició, la republi-
cana Núria Maynou, se sumava 

del programa electoral i, per 

tant, ja es podia haver predit i 

no haver de canviar el pressu-

post", deia, i afegia que, en tot cas, 
les modificacions pressupostàries 
"s'han de fer per fer front a la 

crisi actual; no creiem priorità-

ria la renovació de la gespa".
En aquest sentit també s'expres-

AJUNTAMENT

EQUIPAMENTS  L'OPOSICIÓ POSA EN DUBTE QUE, EN PLENA CRISI DEL CORONAVIRUS, SIGUI EL MOMENT DE DESTINAR-HI RECURSOS

Granollers dota de pressupost 
la gespa del camp de 1r de Maig

GESPA MALMESA  L'actual es va instal·lar fa més de 15 anys

Dilluns es van fer els darrers tre-
balls imprescindibles per deixar 
tancada amb seguretat l'última 
obra municipal que es mantenia 
activa, la urbanització de la pri-
mera fase del polígon industrial 
de la Font del Ràdium, arran del 
confinament total decretat el cap 
de setmana passada pel govern de 
l'Estat. Divendres passat ja es va 
aturar la darrera obra que s'esta-
va fent, l'adequació de la façana de 
l'edifici municipal de Can Puntes.

D'altra banda, dilluns també 
va ser l'últim dia en què l'Ofici-
na d'Atenció Ciutadana (OAC) va 
atendre presencialment. Ara ja 
només ho feia amb aquelles per-
sones que havien demanat cita 
prèvia. Des d'ara, doncs, l'aten-
ció és únicament telefònica, al 93 
842 66 10 en l'horari següent: de 
dilluns a dijous, de 9 a 19 hores, i 
divendres, de 9 a 14 hores, i tam-
bé a través de seuelectronica.gra-
nollers.cat on es poden seguir fent 
molts tràmits municipals.  

VIA PÚBLICA

Aturades totes les 

obres municipals 

arran del decret 

de confinament

a les paraules de Sastre i consi-
derava que "en aquest ple hem 

de parlar de com combatre els 

efectes de la crisi sanitària; no 

creiem que sigui el moment 

d'aprovar aquesta partida". I 
afegia una cita de Jordi Cuixart: 
"Ara toca salvar les persones i 

saber que ens tocarà remuntar 

una crisi econòmica".
Terrades rebatia que, a banda 

"d'acompanyar els veïns i el tei-

xit econòmic", el govern té també 
la responsabilitat "d'ajudar a ga-

rantir ocupació i això implica te-

nir preparats projectes per quan 

sigui escaient la licitació". El re-
gidor recordava que l'actual gespa 
es va instal·lar el 2004 i actualment 
presenta moltes deficiències.

L'alcalde, Josep Mayoral, insistia 
també en l'ús de les instal·lacions 
i en la necessitat de tenir previst 
l'import de l'obra, tot i que "si ve-

iem que no és possible, no la 

farem". Amb tot, presentava "la 

inversió com una part de la so-

lució, de motor econòmic". I, fi-
nalment, assegurava que l'equip 
de govern ja està "rellegint el Pla 

d'Actuació Municipal (PAM), que 

s'haurà de refer perquè, davant 

l'impacte d'aquesta crisi, caldrà 

canviar les coordenades".  m.e.
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GRANOLLERS. Set escoles bressol 

privades de la ciutat han arribat 

a un acord per girar una quota 

reduïda a les famílies –de 130 eu-

ros, mentre que el rebut habitual 

volta els 300– per tal de fer front 

al tancament dels centres que des 

de mitjans de març va decretar el 

Departament d'Ensenyament.

El cobrament d'aquesta quota 

solidària suposa un greuge com-

paratiu amb les famílies que te-

nen plaça per als seus infants a les 

escoles bressol municipals, ja que 

l'Ajuntament no cobra les quotes 

corresponents als serveis munici-

pals no prestats per l'aturada de 

l'activitat. A Granollers hi ha tres 

escoles bressol municipals –Tor-

tuga, El Teler, Giravoltes– que ni 

de lluny cobreixen la demanda a 

la ciutat, de manera que moltes fa-

mílies han d'apostar pels centres 

privats. Per la seva banda, aques-

tes set privades –El Petit Príncep, 

Els Barrufets, El món màgic, Petits 

bressol privades, que han de con-

tinuar pagant impostos, lloguer, 

llum i altres despeses fixes.

Per això, consideren que no po-

den renunciar del tot a una quota 

i, "conscients de la greu situ-

ació en la que tots plegats ens 

exploradors, La Cabana, Els Rossi-

nyols i Pinotxo– han vist molt to-

cades les seves finances arran del 

tancament decretat i alerten que 

la manca de suport públic les posa 

"en situació de perill i amena-

ça la continuïtat" de les escoles 

El Departament d'Educació ha 

admès aquesta setmana, en una 

carta enviada als centres edu-

catius, que l'últim trimestre del 

curs, que començarà després de 

Setmana Santa, començarà "amb 

tota probabilitat" encara amb 

confinament, ja que encara no pot 

concretar-se la data de retorn a 

les escoles. D'aquesta manera, els 

alumnes catalans de segon cicle 

d’educació infantil, primària, ESO, 

batxillerat i formació professional 

hauran de tornar a l’escola el 14 

d’abril, però hauran de fer-ho de 

manera virtual després d’exacta-

ment un mes i un dia sense acti-

vitat docent. Educació assenyala 

que la docència, que es farà per 

via telemàtica, serà igualment 

avaluable, si bé el departament 

demana que es revisin els criteris 

d’avaluació per personalitzar-los 

adaptant-los a les limitacions for-

matives i personals amb què s’ha-

gi trobat cada alumne. 

Per la seva banda, les direccions 

de les escoles també hauran de ga-

rantir la comunicació amb l’alum-

nat a través de tutories que facin 

arxiu

EDUCACIÓ  ELS CENTRES, TANCATS DES DE MITJANS DE MARÇ, ALERTEN QUE LA SEVA CONTINUÏTAT ESTÀ EN RISC

LA DOCÈNCIA DEL TERCER TRIMESTRE, QUE ES FARÀ PER VIA TELEMÀTICA, SERÀ AVALUABLE

Les escoles bressol privades acorden 
una quota 'solidària' per a les famílies

INFANTIL Les escoles bressol municipals han pogut anul·lar la quota

Escoles i instituts faran classes

virtuals després de Setmana Santa

trobem i per tal d'alleugerir les 

càrregues familiars", han deci-

dit passar un únic rebut de 130 

euros si no poden obrir durant 

tot l'abril, en comptes de la quota 

habitual. D'aquest import, els cen-

tres també descomptaran la mei-

tat dels extres i menjador de març.

Les escoles ho plantegen com un 

gest de solidaritat cap a les famí-

lies que, en realitat, seran les que 

seran solidàries amb els primers 

espais on s'eduquen els seus fills, 

de 0 a 3 anys. "Com que no som 

un ensenyament obligatori, no 

és obligatori pagar-nos ara. Ho 

diu l'Agència Catalana de Con-

sum i també el Departament 

d'Educació, però, en canvi, sí 

que som un servei necessari i 

dins la LEC es preveu el 0-3 com 

una etapa educativa. No som un 

gimnàs ni una ludoteca", asse-

gura Conxita Pericó, presidenta 

de l'Associació Catalana de Llars 

d'Infants.  M.E.

Govern i universitats han acordat 

les noves dates de celebració de les 

proves d'accés a la universitat, des-

prés que el calendari inicial s'ajor-

nés per la crisi del coronavirus. La 

selectivitat que estava prevista que 

es fes inicialment entre el 9 i l'11 

de juny se celebrarà del 7 al 9 de 

juliol, mentre que la prova d'accés 

per a més grans de 25 i 45 anys es 

farà el 20 i el 27 de juny. Les proves 

d'aptitud personal (PAP) per als 

graus d'educació infantil i educació 

primària que s'havien de fer el 25 

d'abril es programen per al 19 de 

juny. L'executiu i les universitats 

també han acordat flexibilitzar 

l'opcionalitat en els exàmens "per-

què l'alumnat pugui assumir el 

conjunt de la prova proposada" 

i fer-ho en el temps de durada es-

tablert. Aquesta flexibilitat no sig-

nificarà un canvi radical en la tipo-

logia dels exàmens que professorat 

i alumnat coneixen, practiquen i 

esperen.  acn

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

La selectivitat es 

farà del 7 al 9 de 

juliol amb exàmens 

amb més opcions

Els mestres dediquen llibres i missatges

Els i les mestres de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers han elaborat  
un vídeo per al seu alumnat, en què recomanen un munt de llibres i  
activitats per fer durant aquests dies de confinament. El vídeo també 
inclou missatges sobre els deures i com troben a faltar els nens i nenes, i 
acaba amb un desig: "que l'amor es propagui més que qualsevol virus".  
El podeu veure a somgranollers.cat.

youtube

acompanyament acadèmic i emo-

cional als alumnes. La interacció 

amb els estudiants es farà per mi-

tjans virtuals, com el correu elec-

trònic o altres eines, que permetin 

enviar els treballs de manera digi-

tal –tant documents com fotogra-

fies– perquè puguin ser avaluats. 

EmergencyHome.Help. Aquest és 

el nom del repte solidari que ha 

impulsat el sector immobiliari a 

l’Estat per facilitar l’allotjament 

de professionals que estan en con-

tacte amb persones infectades de 

Covid-19, com personal sanitari, 

metges, infermers, policies o co-

merciants entre d’altres. La idea, 

pensada per aïllar aquests profes-

sionals de les seves famílies i evitar 

la propagació del virus, també ha 

arribat al Vallès Oriental de la mà 

de dos assessors immobiliaris de 

les Franqueses: Imma Gispert, de 

Corró d’Avall, i Carles Grau, de Cor-

ró d’Amunt. Tots dos fan una crida 

a les persones que disposin d’algun 

tipus d’allotjament buit perquè el 

cedeixin temporalment a personal 

sanitari, policies, botiguers o qual-

sevol persona exposada al virus 

que necessitin aïllament durant di-

verses setmanes, per descansar de 

la feina i per prevenció de no con-

tagiar les seves famílies. La cessió 

és totalment gratuïta i les persones 

que s’hi allotgin tampoc no hau-

ran de pagar res. “Com a molt, si 

així ho exigeix el propietari, les 

despeses de llum, aigua i gas”, 

explica Gispert. A més, els gestors 

immobiliaris tampoc no cobren 

res per fer els tràmits del contrac-

te, que es fa de manera telemàtica i 

amb tota la seguretat jurídica exigi-

da. “Els contractes tenen durada 

d’un mes, i es poden prorrogar 

fins que es decreti la fi de l’estat 

d’alarma”, diu Gispert. Els immo-

bles que es demanen poden ser de 

tot tipus: pisos, segones residèn-

cies o autocaravanes. A més, han 

d’estar moblats i tenir els serveis 

donats d’alta. De fet, el grup im-

pulsor del repte solidari al Vallès 

Oriental ja disposa de dues autoca-

ravanes cedides, i ara està pendent 

de poder situar-les en algun punt 

proper a l’Hospital de Granollers i 

de trobar persones interessades a 

ocupar-les per descansar sense pe-

rill mentre no treballen.   x.l.

HABITATGE  LA IDEA ÉS AÏLLAR PROFESSIONAS DE LES FAMÍLIES

Voluntaris busquen

pisos segurs per a sanitaris

EmergencyHome.Help fa 

una crida als propietaris 

de pisos buits perquè els 

cedeixin temporalment
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GRANOLLERS. Segons dades de 

la Policia Local de Granollers, el 

trànsit de vehicles s’ha reduït un 

73% aquest dimecres en compa-

ració amb els dies 3 i 10 de març. 

Així ho han mesurat les càmeres 

de trànsit que hi ha a la cruïlla del 

carrer Girona amb Francesc Ribas, 

una dada que es pot extrapolar a la 

resta de la ciutat. En aquest punt, 

doncs, el trànsit de vianants ha cai-

gut un 84,1%; el de bicicletes un 

83,3%; el de camions un 63,1%; el 

d’autobusos un 80,4% i el de mo-

tocicletes un 83,7%. Així, doncs, 

de mitjana, la mobilitat total s'ha 

reduït en aquest punt un 77,5%.

Per evitar desplaçaments in-

necessaris, la Policia Local i els 

Mossos d’Esquadra han reforçat 

aquests dies els controls en diver-

sos punts tant de vies urbanes com 

interurbanes. Durant el cap de set-

mana, per exemple, els Mossos van 

fer controls de trànsit durant tres 

dies a l’entorn del peatge de la Roca, 

al km 128 de l’AP-7. Alguns van ser 

la piscina o el jardí fins a persones 

que anaven a comprar amb el gos o 

a visitar familiars i amics. També hi 

va haver el cas d’una persona que 

va declarar “estar provant el cot-

xe”, i el d’una altra que circulava 

amb una autocaravana des d’Astú-

ries i que va declarar que “anava de 

turisme a França” i que “ja es con-

finava a l’autocaravana”.  x.l.

estàtics a la sortida del peatge i al-

tres van ser dinàmics a l’entorn de 

l’autopista. En aquest control van 

denunciar-se 22 conductors –3 di-

vendres, 5 dissabte i 14 diumenge–.

Els motius pels quals van ser 

denunciats aquests vehicles van 

ser variats: des de persones que 

es desplaçaven a les segones resi-

dències per fer manteniment de 

MOBILITAT  ELS MOSSOS D'ESQUADRA SANCIONEN 22 CONDUCTORS EN UN CONTROL A L'AP-7

acn

CONTROL  Els Mossos van fer controls al peatge de la Roca el cap de setmana

El servei de taxi de Granollers s'ha 

reduït un 80% des de dimarts per 

la disminució de la mobilitat propi-

ciada per l'estat d'alarma. Dilluns, 

una resolució d'alcaldia demanava 

als taxistes de Granollers que s'or-

ganitzin entre ells per garantir el 

servei les 24 h del dia per atendre 

els desplaçaments de la ciutadania 

als llocs de treball i els serveis bà-

sics, cobrint tots els torns del dia i 

possibilitant que totes les llicènci-

es, 40 a Granollers, tinguin la ma-

teixa possibilitat de treballar. Així, 

els desplaçaments en vehicles de 

fins a nou places s'han de fer ara 

individualment, llevat que s'acom-

panyi persones amb discapacitat, 

menors, gent gran o per altres cau-

ses justificades; el seient del costat 

del conductor ha d'estar lliure en 

tot moment; un cop al dia s'hau-

ran de netejar i desinfectar els 

vehicles. En aquest sentit, els con-

ductors han de complir totes les 

recomanacions de prevenció i hi-

giene marcades per les autoritats 

sanitàries, com el rentat de mans i 

la utilització de gel hidroalcohòlic 

després de cada servei.

D'altra banda, des d'aquest di-

jous, els autobusos TransGran, el 

transport urbà de Granollers, la 

Roca, les Franqueses i Canovelles, 

són gratuïts fins al 9 d'abril, data 

que pot ser prorrogada. A més, 

després de comprovar la dràstica 

reducció del passatge s’ha ajus-

tat el servei a la baixa demanda, 

fins al punt que només circulen 

les línies L1, L6, L20 i L51. En els 

tres primers casos les línies pas-

sen a tenir els horaris d'agost els 

feiners de dilluns a divendres: la 

L1, cada 30 minuts; i la L20 i la L6 

cada hora. Dissabtes i diumenges 

només circularan els autobusos 

de la L1 i la L20 que passaran 

cada hora. La L51, que fa el recor-

regut entre Granollers i la Roca 

del Vallès, continua circulant en el 

seu horari habitual.

La gratuïtat del transport públic 

també s'aplica, fins al 9 d’abril, als 

transports integrats, com metro i 

Rodalies Renfe, tal com ha marcat 

l’Autoritat del Transport Metro-

polità (ATM). 

LA GRATUÏTAT S'APLICARÀ COM A MÍNIM FINS AL 9 D'ABRIL

Granollers redueix un 77,5%

la mobilitat a peu i en vehicles

Menys taxis al carrer i 
transport públic gratuït
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Joan
Coll

Ramon

Cap de l'Àrea Bàsica Policial de Granollers

–Com ha estat l’arribada a l’ABP de Gra-

nollers?

–Després d’uns anys a Nou Barris, a Barce-
lona, em van oferir de venir aquí, que és un 
destí il·lusionant, perquè és una zona com-
plexa. És una àrea regional, amb capital de 
comarca i alhora amb molt territori, amb 
una orografia diversa i fins a 32 municipis 
diferents. Això fa que aquesta ABP, que a 
més Granollers té comissaries a Caldes i 
Sant Celoni, sigui diferent a la resta. A més, 
suposa tot un repte perquè hi ha moltes po-
licies locals per coordinar-se.
–Amb tants municipis diferents deuen 

fer falta moltes estratègies. 

–Trobem diferents formes d’aplicar la segu-
retat. No és el mateix aplicar-la en pobles 
molt dispersos, amb moltes urbanitzacions 
o amb molts polígons industrials, que fer-
ho a la gran ciutat, on hi ha més gent, més 
comerç, etc. Per tant, és clar que cada terri-
tori i cada zona ha de tenir les seves pròpies 
estratègies.
–Quina és la tipologia de delictes més 

habituals?

–A la capital hi ha delictes propis de ciutat, 
com furts pel fort teixit comercial, atraca-
ments, robatoris amb amenaces i intimida-
cions... mentre que a la resta de municipis 
hi ha robatoris amb força en empreses i, 
sobretot, el robatori amb força a l’interior 
de domicilis, que és on cal centrar més es-
forços. En aquest cas hi ha hagut un descens 
darrerament, però cal estar alerta. Malgrat 
tot, aquesta és una zona tranquil·la en com-
paració amb altres capitals.
–Quins objectius es marca per a l’ABP de 

Granollers amb la seva incorporació?

–Seguirem una línia continuista en tot allò 
que està funcionant bé, però sí que vull po-
tenciar alguns aspectes, com la relació de 
proximitat amb el teixit social. Vull potenci-
ar la coordinació i participació que ja tenim 

amb els àmbits escolar, comercial, associa-
tiu i veïnal, ja sigui de la capital o del poble 
més petit. I reforçar la coordinació amb les 
policies locals per donar una resposta inte-
gral a tots els municipis malgrat la diversi-
tat de característiques i d’estratègies.
–En alguns municipis ja existeixen les 

meses de coordinació policial.

–Sí, ja existeixen i funcionen bé. Es tracta 
de potenciar-les per fer aflorar tot allò que 
preocupa i poder arribar a qualsevol quei-
xa, demanada o inquietud que tinguin els 
col·lectius o els pobles i municipis.
–Quants agents treballen a l’ABP de Gra-

nollers?

–Som uns 300 agents. Ara hem rebut petits 
reforços de gent que ha variat la seva acti-
vitat, sobretot docents de l’Escola de Policia 
de Catalunya. És un reforç puntual fruit de 
serveis que no tenen activitat policial. Quan 
es reprengui l’activitat ara paralitzada tor-
naran a les seves activitats.

–Això és perquè hi ha agents contagiats 

o en quarantena?

–Al cos hi ha hagut 36 baixes, però no-
més un ha donat positiu per coronavirus. 
D’aquests, sis tenen permís perquè tenen 
alguna malaltia respiratòria crònica o al-
guna immunodeficiència que no els permet 
estar al carrer en aquesta situació, i els al-
tres 30 estan confinats durant 14 dies per 
precaució, perquè han tingut contacte amb 
algun cas positiu. Si passat aquest període 
no han presentat símptomes es reincorpo-

ren al cos. Malgrat aquestes baixes, no ens 
falten efectius i podem treballar amb nor-
malitat. 
–Quines mesures de seguretat prenen 

els agents? Teniu prou material?

–Som molt curosos amb la neteja i les dis-
tàncies de seguretat que adoptem als brí-
fings, per exemple. I pel que fa al material 
sempre falta alguna cosa, però hi ha hagut 
una allau de voluntariat i des de la mateixa 
institució també hem rebut equipaments, 
guants, mascaretes, material de desinfec-
ció, etc. No ens podem queixar. 
–Com ha canviat la feina dels Mossos 

amb la irrupció del coronavirus?

–L’activitat delinqüencial ha anat dismi-
nuint progressivament. Si comparem les 
dades actuals amb les de fa un any veurem 
que els delictes han caigut a l’entorn d’un 
40%. Tot i així, hem de reforçar les zones 
comercials, perquè hi ha molts comerços 
que continuen oberts i amb activitat, i tam-
bé hem de fer més patrullatges a les zones 
buides, com els polígons, per evitar situa-
cions de vandalisme, sabotatge o robatoris 
massius a la indústria.
–Això vol dir que hi ha hagut repunts de 

robatoris als polígons?

–No, però cal vigilar, controlar i fer preven-
ció. Sí que s’ha detectat algun intent i algun 
robatori en alguna farmàcia o comerç d’ali-
mentació, però l’activitat és mínima.
–I als habitatges?

–En robatoris en domicilis hem arribat a la 
quota zero; no se n’ha produït cap. D’una 
banda perquè la gent està confinada, però 
també perquè han baixat les dinàmiques, la 
mobilitat, etc.
–S’han reforçat els controls que es fan 

per controlar el confinament?

–Ara controlem molt més la mobilitat de 
persones i vehicles, tant en vies urbanes 
com interurbanes; i també som proactius 

a l’hora de donar consells als establiments 
que continuen oberts: distàncies de segure-
tat, graduació a l’hora de rebre els clients, 
ús de guants i mascaretes, etc. Ajudem i 
acompanyem els establiments que oferei-
xen allò essencial. 
–Què heu detectat en aquests controls?

–En general es respecta i la ciutadania és 
solidària amb el confinament, però sempre 
hi ha persones incíviques que ignoren la 
normativa o que no la volen entendre. En 
això vam tenir molta feina la primera set-
mana, quan vam fer molts avisos i adverti-
ments.

–Fins ara, quantes sancions i requeri-

ments s’han fet?

–Hem aixecat 1.094 actes des del principi 
del confinament. No és una xifra gaire alta 
per una ABP com aquesta, és una xifra con-
tinguda, molt per sota del que es registra a 
les àrees policials de Badalona, Sabadell o 
Terrassa.
–Hi ha un perfil de les persones que se 

salten el confinament?

–Les persones que infringeixen la norma 
és perquè volen fer esport, fer un cafè amb 
altra gent, passejar... La majoria són ho-
mes joves, d’entre 18 i 33 anys, autòctons. 
A més, a la comarca, com que hi ha moltes 
vies i carreteres, també hem aixecat moltes 
actes a persones que circulaven sense ne-
cessitat o cap a les segones residències. Tot 
i així, no hi ha hagut cap problema d’ordre 
públic ni conflictes amb la ciutadania. i x.l.

“Els delictes han

caigut un 40% en 
relació amb l'any

passat, però cal vigilar 
els polígons i les zones 

comercials buides”

mossos d'esquadra

Perfil

El nou cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Granollers té 53 anys i en fa 29 que forma part 
del cos de Mossos d’Esquadra. Format com a tècnic superior en Química Ambiental, 

és inspector des del 2003, i fins ara era el responsable de l’ABP de Nou Barris, a Barcelona. 
Entre d’altres, també ha format part dels equips que han inaugurat i desplegat el cos de Mossos 

d’Esquadra a les ABP de Vic, Mataró i Santa Coloma de Gramenet.

Hem aixecat 1.094 actes

des de l'inici de l'estat d'alarma 

per no haver complert

la normativa de confinament

L'ABP de Granollers ha

registrat un cas positiu de

coronavirus, i 30 agents estan

en quarantena durant 14 dies

ENTREVISTA 
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GRANOLLERS. Adrià López Bau-
cells i Carme Tuneu, membres de 
l’equip d’investigació de ratpenats 
del Museu de Ciències Naturals 
de Granollers, han aconseguit una 
beca de 30.000 dòlars, atorgada 
per National Geographic, pel seu 
projecte adreçat a quantificar el 
paper dels ratpenats en el control 
de plagues als arrossars i a trobar 
solucions a conflictes entre ratpe-
nats i humans en zones rurals.

El Museu de Ciències Naturals 
de Granollers s’està convertint en 
un referent en projectes d’inves-
tigació sobre ecologia i conser-
vació dels ratpenats a escala glo-
bal. Coordinat pel doctor Carles 
Flaquer i dirigit pel doctor Adrià 
López-Baucells, l’equip internaci-
onal de joves estudiants vinculats 
al Museu de Ciències Naturals de 
Granollers i el seu impacte cientí-
fic ha crescut exponencialment.

on International.
El treball es desenvoluparà entre 

els anys 2020 al 2023 i durà a ter-
me estudis genètics de dieta, bio-
acústics i estudis experimentals al 
camp per quantificar el paper que 
tenen els ratpenats en el control de 
plagues agrícoles en camps d'arròs 
de Madagascar. També es buscaran 
solucions a potencials conflictes 
entre ratpenats i humans en zones 
rurals per evitar l’erradicació dels 
ratpenats i es provarà la utilitat de 
les caixes-refugi per atraure ratpe-
nats als cultius d’arròs, tal com ja 
va experimentar l’equip del museu 
al Delta de l’Ebre.

National Geographic ha valorat 
aquesta investigació com a prio-
ritària i de gran importància per 
a la conservació de la biodiversi-
tat al planeta i la salut de les po-
blacions humanes. Madagascar és 
un dels països del món amb més 

El projecte titulat Bats and rice: 

Improving food security and rural 

welfare in Madagascar, que durà 
a terme l’estudiant de doctorat 
Carme Tuneu, es dirigirà des de 
Granollers i es desenvoluparà 
juntament amb una xarxa extensa 

de col·laboradors internacionals, 
com la Universitat de Porto (Por-
tugal), la Universitat de Hèlsinki 
(Finlàndia) i la Universitat d'An-
tananarivo (Madagascar). El pro-
jecte també rep el suport de l'ONG 
més gran del món en la conserva-
ció dels ratpenats, Bat Conservati-

a.l.d.

MEDI AMBIENT ADRIÀ LÓPEZ BAUCELLS I CARME TUNEU ENCAPÇALEN EL PROJECTE A MADAGASCAR I AMB COL·LABORADORS DE PORTUGAL I FINLÀNDIA

National Geographic beca

La Tela per estudiar el control 

de plagues que fan els ratpenats

RATPENATS  La Tela s'ha convertit en un referent en l'estudi d'aquests animals

plantacions d'arròs i, en canvi, la 
seguretat alimentària encara és un 
problema greu al país, on més del 
80% de la població té menys de 20 
anys. D'altra banda, els ratpenats, 
arran del consum que fan d'insec-
tes plaga, són considerats com un 
dels animals més beneficiosos pels 
agricultors d’aquests cultius. 

Donada la rellevància dels rat-
penats pels ecosistemes i sobretot 
pels hàbitats agroforestals que 
hem creat els humans, el Museu 

de Ciències Naturals de Grano-
llers ha desenvolupat un indica-
dor ecològic basat en el seguiment 
de ratpenats, un treball publicat el 
desembre del 2019 a la revista Bi-

ological Indicators. A més, també 
ha posat a disposició de la ciuta-
dania una plataforma perquè col-
labori en el seguiment d'aquesta 
espècies i perquè posi un granet 
de sorra en la conservació dels 
ratpenats. Tot plegat es pot trobar 
a www.ratpenats.org. 

L'estudi analitza el paper 

d'aquesta espècie en

el control de plagues als 

arrossars de Madagascar

L'Associació Mirall, Feminisme 
d'Acció Social, ha editat un vídeo 
de poc més de tres minuts que di-
fon a les xarxes socials per recor-
dar el dolor de moltes dones vícti-
mes de la violència de gènere que 
aquests dies estan tancades a casa 
amb els seus agressors. "Moltes 
dones continuen tancades, vio-
lentades, agredides i violades a 
casa", recorden. I en aquest con-
text de confinament els és encara 
més difícil posar-se en contacte 
amb la policia o alguna persona 
de confiança que pugui ajudar-les, 
perquè el control que exerceix 
l'agressor cap a elles és encara més 
gran. Per això, l'associació insta qui 
conegui algun cas o els veïns que 
puguin sentir crits sospitosos que 
avisin la policia i denunciïn el cas. 
"És hora d'acabar amb aquest al-
tre virus", conclou el vídeo.

D'altra banda, vist l'impacte que 
té el confinament per a moltes 
dones i els seus fills i filles, l'Ajun-
tament de les Franqueses s'ha ad-

herit a la campanya impulsada per 
la Diputació amb el lema Contra la 

violència masclista que no ens atu-

ri el confinament, que apropa la 
informació dels serveis que tenen 
les víctimes a la seva disposició per 
aturar la situació de violència a les 
botigues de menjar i farmàcies, on 
les dones tenen major capacitat i 
autonomia per contactar o dema-
nar ajuda en cas de necessitat.

El consistori vol fer visible 
aquesta realitat, interpel·lar la co-
munitat i manifestar la necessitat 
de no tolerar les violències mas-
clistes que es donen en situació 
de confinament. Recorda que "les 
violències masclistes són un 
delicte públic" i que "és respon-
sabilitat de tothom aturar-les", 
i també recorda els telèfons 
d’atenció a la dona: 900 900 120 
línia d’atenció contra la violència 
masclista (24 hores, confidencial i 
gratuït); 93 846 75 75 Policia Lo-
cal de les Franqueses del Vallès; i 
112 emergències. 

Mirall crida a denunciar

la violència de gènere en 

època de tancament a casaEls usuaris del sistema de reciclat-
ge Reciclos, implantat des de fa 
uns mesos als barris de Can Bassa 
i Ponent de Granollers, durant el 
confinament podran escanejar el 
codi QR del contenidor des de casa, 
de manera que no caldrà que tre-
guin el mòbil quan vagin a llançar 
la brossa i s'escurçarà l'estona que 
l'usuari haurà d'estar al carrer. Així, 
els responsables del projecte Reci-
clos –impulsat pe Ecoembes amb el 
suport de la Generalitat– volen mi-
nimitzar el risc de contraure el co-
ronavirus en sortir i fer el reciclatge 
d'ampolles i llaunes de beguda. Si 
ja s'ha escanejat el QR a casa, en ar-
ribar al contenidor groc només cal 
llançar-hi la brossa. D'altra banda, 
durant el mes d’abril també s’obri-
ran noves possibilitats de donació 
dels Reciclos aconseguits amb el 
reciclatge d’ampolles i llaunes de 
beguda a projectes que lluiten con-
tra la Covid-19. A Granollers, les do-
nacions aniran destinades a la cam-
panya de donacions del Col·legi de 
Metges de Barcelona, liderada per 
la Fundació Àngel Soler Daniel. 

Reciclos permet 

escanejar des

de casa el codi

del contenidor

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

22/03 Manuel Martos Bautista  58 anys 
23/03 María Peña Lázaro  77 anys
23/03 Ángel Salvador Bedós  85 anys 
23/03 José Traginés Canet  71 anys
23/03 Fèlix Seoane Pita  69 anys 
23/03 M. José Delgado Madurell  53 anys
23/03 Elías Paniagua Díaz  67 anys 
24/03 Conrado López Serrano  67 anys 
24/03 Felipe Robledo García  80 anys
24/03 Leopoldo Mur Sangermán  90 anys
24/03 Francisco Mora García  77 anys 
24/03 Miguela Busón Ballester  96 anys
24/03 Nieves Luque Porcuna  84 anys 
24/03 Josefa Jurio Payró  85 anys
25/03 Josefa González García  81 anys 
25/03 Basilio Ubierna González  82 anys
25/03 J. Carlos Sevillano Garrido  50 anys 
25/03 Victòria Mata Ayuso  89 anys
25/03 Pilar Castañeda Campollo  64 anys 
25/03 Carlos Forcada Prats  57 anys 
26/03 Tomás Mateos García  86 anys
26/03 Fundadora Franco Maqueda 72 anys
26/03 Rosa Terricabras Cuquerella 87 anys
26/03 Víctor Chaparro Infante  79 anys

26/03 Antonio Rodríguez Cejas  70 anys 
26/03 Camil Raich Gamisans  90 anys 
26/03 Ana Maria Aguasca Ferrer  66 anys 
27/03 Rafaela Costa Puigcercós  89 anys
27/03 Reyes González Torrecillas   61 anys 
27/03 Alfonso Navarro Pérez  85 anys
27/03 Joaquina Amador Carrillo  95 anys 
27/03 José Pacheco Sauces  83 anys
27/03 Concepción Ruiz Pérez  93 anys
27/03 Julia Coronas Auñón  97 anys
27/03 Diego Gutiérrez Ponce  87 anys
27/03 Ana Costa Roca  92 anys 
28/03 Celso Araujo Rodríguez  82 anys
28/03 Manuel Martínez Bautista  89 anys  
28/03 Isabel Motino Solasegalés  93 anys 
28/03 Ignacio Barroso Vidal  77 anys 
28/03 Mercedes Casellas Muntané 85 anys
29/03 Encarnación López Cabrerizo 83 anys 
29/03 Antonio Martínez Quintana  83 anys
29/03 M. Teresa Ambrós Monràs  86 anys
29/03 Ramón Arredondo Rojo  82 anys
29/03 Manuel Bonilla Pavón  69 anys 
30/03 Luis Sólvez Férriz  91 anys
30/03 Rosa García Giménez  98 anys

Suport psicològic en el confinament
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha habilitat un telèfon d’as-
sessorament psicològic (649 75 67 13 ) on professionals experts en emer-
gències atenen tothom qui presenti malestar emocional. L’horari d’atenció 
és de 9 a 20 h, caps de setmana inclosos, i el telèfon és d'ús exclusiu per 
a persones que pateixin incertesa, soledat, tristor, avorriment o estrès. 

CIUTADANIA LES FRANQUESES S'ADHEREIX A UNA CAMPANYA
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OPINIÓ

Aquesta crisi sanitària sense precedents, en què tots estem immersos, ens 

arriba en el pitjor moment. Els mitjans d’informació impresos i digitals, i en el 

nostre cas, la premsa de proximitat, que és el gran col·lectiu que representa 

l’AMIC amb 420 capçaleres, ve d’uns anys en què patim la transformació del 

negoci, fent molts sacrificis, invertint en nous models, buscant respostes 

difícils a un futur incert. No hi ha dubte que som un veritable servei públic a la 

ciutadania, a les nostres comunitats. Sempre hem dit que la nostra riquesa rau 

en la diversitat i la proximitat. Les ciutadania necessita saber, ara més que mai i 

les dades d’audiència així ho demostren, què passa a prop seu, amb informació 

contrastada, veraç i elaborada per professionals que saben fer la seva feina, i 

que coneixen de primera mà la realitat. Ho saben els ciutadans i ho saben els 

col·lectius, les entitats socials, esportives i culturals, ho sap el comerç i les 

empreses de serveis de proximitat, ho saben els ajuntaments i les institucions.

Però se’ns presenta un gran atzucac: som imprescindibles com a instrument 

perquè la ciutadania del país gaudeixi del dret de la informació, se sentin 

acompanyats i arrelats a una comunitat que no els deixa sols, que els 

explica què passa. I nosaltres, tenim el deure i l'obligació de no parar, de doblar 

els esforços com ho estem fent amb les redaccions treballant des de casa, 

posant-nos al servei de les autoritats sanitàries, de les institucions i de les 

empreses de serveis.

Però, per altra banda, l’economia, el motor que genera recursos, s’ha aturat 

i per a nosaltres del tot. Els ingressos de publicitat, que és del que vivim, han 

caigut dràsticament d’un dia per l’altre. Davant d’aquest panorama el sector 

reclama amb caràcter d’urgència per tal de mantenir el servei a la comunitat: 

que de cara a demanar ajuts se’ns consideri un sector bàsic i estratègic, com 

reconeix la llei, afectat de ple per aquesta crisi sanitària de la Covid-19, ja que 

nosaltres hem de continuar treballant sense ingressos; suspendre de forma 

imminent el pagament d’impostos i cotitzacions de la Seguretat Social per a 

empreses i autònoms; agilitzar els tràmits dels ERTO per causa major, sense 

interpretacions ni restriccions, per tal de garantir uns serveis mínims; 

moratòria en el pagament de crèdits, sobretot en el retorn de capital; crèdits de 

bancs amb garanties públiques, agilitzar la tramitació i concessió i relaxar-ne 

els paràmetres de risc; ajuts a la reactivació de l’activitat per quan s’iniciï la 

recuperació; accelerar el pagament de subvencions concedides i campanyes 

publicitàries institucionals, i per aquest any, ampliar els imports dels ajuts; i 

agilitzar els tràmits per als ajuts estructurals del 2019 i obrir els de projectes.

Reclamem que les administracions tant ajuntaments com Generalitat, 

diputacions, consells comarcals i organismes públics, utilitzin els mitjans 

d’informació com a vehicle de comunicació i publicitat, incrementant les 

insercions que ajudin a pal·liar la manca i caiguda de publicitat privada. 

Això, d'altra banda, serà una prova del seu compromís. Perquè el benestar 

d’una democràcia de qualitat, es basa en el dret a la informació lliure i plural.

Editorial conjunt de l'AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació)

PREMSA, UN BÉ ESSENCIAL EN RISC

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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les quotes haurien de seguir pagant els sous 
dels treballadors, no? Les matemàtiques 
mai han sigut el meu fort, si hi ha algú de 
ciències, que m’ho expliqui. Perquè jo el que 
veig és que, o no fas fora a ningú i cobres el 
mateix als socis, o redueixes la plantilla i 
cobres menys. Cobrar el mateix i fer fora la 
gent no es diu ERTO, és una altra cosa.

On van els diners que van destinats a pa-
gar als que cada dia obren la persiana? No 
us enganyeu, no estic demanant que se’m 
baixin les quotes, estic demanant que no 
es faci fora una gent que es podria seguir 
pagant amb els diners que cada un de no-
saltres estem transferint als seus comptes. 
O és que la resta de l’any són empreses de-
ficitàries? Però aquest tampoc és  el nostre 
problema, ningú em preguntarà si aquests 
dies sóc (i molt) deficitari.

Sóc autònom i hauré de seguir pagant per 
no treballar. I quan tot això acabi i ens deixin 
sortir de casa, segurament seguiré sense po-
der anar a fer unes cerveses ni a sopar fora 
perquè m’hauré gastat els pocs estalvis que 
tenia pagant una quota que a altres països ja 
han anul·lat. Només espero que les empre-
ses que s’omplen la boca amb la sostenibili-
tat i la responsabilitat social, aprofitant que 
el Pisuerga passa per Valladolid, deixin de 
quedar-se uns diners (meus) que haurien 
d’anar a parar a treballadors que estan fins 
a l’ORTO que sempre paguin els mateixos. I 
si m’equivoco, que algú m’ho expliqui. Ja he 
dit que les matemàtiques no són el meu fort. 

óc autònom i fa anys que treballo 
des de casa, per tant el confina-
ment tampoc és que el noti gaire. 
Sí que trobo a faltar sortir a fer una 

volta o anar al bar a fer una cervesa amb 
els amics, o sopar fora amb la dona i el nen. 
Per la resta, em segueixo llevant a la matei-
xa hora però sense les presses d’esmorzar 
i arribar a l’escola i deixar el Nil abans que 
tanquin la porta. Dinem i sopem tots junts. 
Xerrem, juguem i fem escolarització a casa 
perquè el P3 no sigui un any perdut. És tot 
el que faig. Perquè, de feina, no n’hi ha: les 
empreses han tancat, què us haig de dir, tots 
ho sabeu. A molts de vosaltres us han enviat 
a casa amb aquestes inicials similars a com 
es diu cul a l’Argentina, a l’espera que algú us 
digui quan podeu tornar a ser productius. I 
els autònoms? Doncs el que deia, sense feina 
però seguint pagant cada mes. Abans treba-
llar em costava calés, ara, no fer-ho, també.

I mentre faig els àpats, escolto les notí-
cies. I mentre estic a l’ordinador, llegeixo 
els diaris. Més ERTO. Un exemple proper? 
El CN Granollers. Un més, vaig pensar, nor-
mal. No li vaig donar importància fins que 
m’ha arribat el rebut. Quin? El que em co-
bra al mateix preu la quota d’unes piscines 
i d’un gimnàs que no utilitzaré.

El CNG em va enviar un correu en què 
se m’informava, després d’explicar-me el 
seu compromís social i esportiu, que s’han 
vist obligats a prescindir del 85% del seu 
personal, que em seguiran cobrant el ma-
teix però que ho podré compensar, quan 
tornin a obrir, amb classes que mai m’han 
interessat i serveis per guardar la roba. I jo 
pregunto, per què fas un ERTO? Per embut-
xacar-te més diners aquests dies? Per pagar 
els deutes d’unes obres que mai s’acabaran? 
Perquè si amb les quotes dels socis es pa-
guen cada mes les nòmines i les despeses, 
aquests dies que no es gastarà aigua ni llum, 

S

APROFITANT QUE EL PISUERGA 
PASSA PER VALLADOLID

Berta Fernández @bfbertaa

Bastants companys de l’@hggranollers han 
estat contagiats o confinats per haver estat 
en risc alt amb positius. L’amic Pedro ho 
està passant bastant malament... Recupérare 
pronto Pedro, que te voy a dar un abrazo 
de esos que nos deja sin respiración

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Anar de Granollers a Cardedeu 
i no trobar cap poli controlant 
és més trist que el discurs del 
Pedro Sánchez. No estava anant 
a la segona residència (pels 
pocs haters que em segueixen)

Mar Canelo @marcanelo

Observador professional i 

escriptor amateur

ORIOL FONT I BASSA
Per compartir

Marta Rotllan @mrotllan

Mentre duri el confinament a 
les ciutats caldria ajustar els 
cicles semàforics reduint el temps 
pel pas de vehicles. En algunes 
cruïlles es podrien eliminar els 
semàfors i tot.

A Granollers les obres funcionen amb 
normalitat, i una serà un equipament 
públic [Centre de Salut]. @granollers 
@interiorcat @salutcat mentre jo passejo 
els gossos 10 min escassos i aguantem a 
casa amb dues criatures.

Granollers Pedala @GranPedal

Sóc autònom i, quan tot això 
acabi, m'hauré gastat els pocs

 estalvis en una quota que 
altres països ja han anul·lat
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o hi ha realitat nefasta de la 

qual no se’n pugui extraure al-

guna lliçó positiva. En aquests 

moments sembla que no hi 

hagi lloc per a l’esperança, perquè se’ns 

la menja la por, el neguit i la urgència de 

pensar com organitzar-ho tot per protegir 

els cercles d’afecte més íntims. No és fàcil 

sentir, en el budellam i en el pit, el neguit 

per no emmalaltir i perquè tampoc ho faci 

ningú dels teus. No és fàcil empassar-te les 

pors i fer el cor fort. No és fàcil no tremolar 

en el moment que un dels teus té signes 

de refredat. Tampoc és fàcil controlar el 

dit que permanentment vol obrir canal de 

comunicació amb tots els teus, confinats a 

quilòmetres o a 20 minuts a peu.

Ara més que mai hem de reservar un 

racó per a l’esperança i mirar d’engrei-

xar-la. Els homes i les dones bondadosos 

vius o finats, dirien que, més tard o més 

d’hora d’aquesta experiència, una catàs-

trofe, en sabrem treure fórmules per am-

pliar horitzons. Més ens val que sigui així!

Pot ser que, per primera vegada, comen-

cem a adorar la vida humana i no el diner? 

Pot ser que es prengui consciència que, 

Potser en pocs dies, la qualitat de l’aire ha millo-

rat? Pot ser que la Terra ens hagi volgut 

mostrar que ella és capaç de recuperar-se 

però nosaltres ja no hi serem? Pot ser que 

aquest microscòpic virus tingui la força de 

treure’ns de la ceguesa? Tant de bo!

Potser després d’aquesta batzegada tro-

bem camins que posin fre a tanta activitat 

insaciablement lucrativa, que engreixa uns 

quants per dessagnar-ne molts. Potser hau-

rem entès que externalitzar la producció 

d’alguns béns no era prudent. Potser re-

convertirem algunes empreses per fer que 

tinguin una projecció més social i humana. 

Potser haurem descobert que el capitalis-

me és un virus més perillós que el Covid-19 

perquè muta de manera permanent. Potser 

ens mantindrem vigilants i crítics!

Potser mai més tractarem malament la 

caixera del supermercat, la persona de la 

neteja, el pagès, etc. Potser ja no mirarem 

per damunt l’espatlla aquells professionals 

amb feines considerades inferiors perquè 

no requereixen estudis universitaris. Pot-

ser comencen a valorar com de primer 

ordre moltes professions que hem invisi-

bilitzat i que mai hem suggerit als nostres 

infants i adolescents que triïn. Potser ens 

haurem deslliurat d'alguns prejudicis!

Potser ens va bé veure que podem respi-

rar un aire més net! Potser exigirem jorna-

des més curtes i sistemes de teletreball per 

estalviar transport. Potser comencem a fer a 

peu allò que fèiem en cotxe perquè sentim 

la urgència de trepitjar el carrer i perquè 

hem comprovat que no serveix de res corre. 

N

AGNÈS 
BOIXADER

Educadora

Potser hem vist que no necessitem tantes 

sabates, pantalons, jerseis, etc. perquè hem 

tingut temps de revisar armaris. Potser pre-

nem consciència de tot el menjar que mal-

baratem i que si anem al supermercat cada 

quinze dies i amb llista posem més seny a la 

compra. Potser ara triarem l’austeritat i la 

lentitud i no la pressa i l’abundància!

Potser haurem captat com n’és d’impres-

cindible el suport entre distintes generaci-

ons. Potser haurem comprovat que el virus 

no fa distincions d’ètnia, llengua, religió, ni 

de cap altra categoria. Potser mirarem d’al-

tra manera aquell veí o veïna sorrut que ens 

ha demanat si necessitem alguna cosa. Pot-

ser haurem après a teixir xarxes de suport 

entre veïns i companys. Potser haurem des-

cobert que l’ajuda mútua és l’única salvació!

Potser mai més ens queixarem si el met-

ge ens fa esperar 20 minuts per atendre’ns 

en una visita ordinària. Potser mentre 

esperem tindrem la valentia d’explicar a 

aquells déus que sempre es queixen, amb 

o sense motiu, que la doctora o la infer-

mera fa tot el que pot per protegir la nos-

tra salut. Potser ens farem forts davant 

d’imbècils i emqueixopertot!

Potser haurem entès com n’és d’impor-

tant poder anar escola perquè un sol dia 

sense escola ho trastoca tot. Potser sa-

brem valorar més bé la feina dels i de les 

mestres i altres docents. Potser haurem 

comprovat que les escoles no adoctrinen 

sinó que són centres de transmissió de co-

neixement i també d’alegria i suport.

Potser no permetrem mai més que se situ-

ïn, a primera línia de poder, polítics que reta-

llen recursos en sanitat, ciència o educació. 

Potser evitarem, sempre més, picabaralles 

de fronteres i banderes. Potser haurem vist 

quins són els polítics que, en el seu marc 

d’actuació, han estat eficients i positius. Pot-

ser descobrirem que podem prescindir de 

futbolistes però no de metges, infermeres o 

altre personal sanitari. Potser reivindicarem 

canvi de salaris: que els bons metges cobrin 

com els futbolistes d’elit i els bons futbolis-

tes un sou de metge de la sanitat pública.

Judith Butler diu (ww.eldesconcierto.cl 

21.03.2020) que aquesta situació ha posat 

en evidència el fracàs d’alguns estats o re-

gions per no haver estat capaços d’antici-

par-se a l’emergència i que està suposant 

el reforçament de polítiques nacionals, el 

tancament de fronteres i també l’arribada 

d’emprenedors voraços que s’aprofitaran 

del patiment global i posa l’exemple dels 

EUA i l’interès de D. Trump de comprar els 

drets de la vacuna que Alemanya està desen-

volupant. Potser tots plegats serem capaços 

d’evitar que el virus posi de manifest, una 

vegada més, que hi ha vides que poden ser 

salvades i altres que no val la pena salvar.

Potser no permetrem mai més que

se situïn a primera línia de poder

polítics que retallen recursos

en sanitat, ciència i educació
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INTECAT ISTORE

pl. Lluís Perpinyà, 30 · Granollers

Tel. 93 884 48 30 · www.intecat.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

La situació global del Covid-19 afecta a tot-

hom i fa que tots ens estiguem adaptant a la 

tecnologia, una eina que pot ajudar-nos en el 

dia a dia, ja sigui per teletreballar, posar-nos 

en contacte amb la nostra gent o per fer més 

amens els dies amb les múltiples opcions 

d'oci. Per això, des d'Intecat continuen ope-

ratius per així facilitar les necessitats tec-

nològiques de tothom. Tot i això, el grup ha 

adoptat les mesures preventives següents:

- Les botigues físiques d'Intecat romanen 

tancades segons les recomanacions del go-

vern, tot i que poden oferir serveis d'urgèn-

cia coordinant les visites amb el centre, amb 

el qual es pot contactar a través dels telèfons 

i WhatsApp indicats a la secció de botigues 

del web d'Intecat (www.intecat.com).

- També hi ha a disposició dels clients la bo-

tiga online les 24 hores del dia al web.

- Les comandes es reben a casa sota els més 

estrictes controls de sanitat en un màxim de 

48 hores, de forma gratuïta, i els pagaments 

es poden finançar còmodament online.

- S'ha habilitat addicionalment una línia 

telefònica i un xat al web per rebre ajuda i 

resoldre els dubtes sobre els productes o 

Intecat segueix al teu costat 24 hores al dia
Experts en Apple i tecnologia resolen les incidències del teu Mac

el teletreball, atesos per experts en Apple i 

tecnologia. S'hi pot accedir a través del tel. 

93 884 48 30 i al web www.intecat.com.

- També compten amb un servei d'assistèn-

cia remota perquè no hagin de preocupar-se 

de res, en què es poden connectar al Mac 

dels clients a través d'un servei que és gra-

tuït els primers 30 minuts de la incidència.

El grup Intecat agraeix també vol agrair 

"als nostres extraordinaris equips la 

seva gran dedicació per ajudar a facilitar 

la vida dels nostres clients".
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GRANOLLERS. L'Ajuntament de Gra-
nollers ha pres la decisió, amb el 
suport de tots els grups munici-
pals del consistori, de suspendre 
la Fira de l'Ascensió que s'havia de celebrar al parc firal de Granollers 
del 21 al 24 de maig d'enguany. 
La greu crisi sanitària provocada 
per la pandèmia del coronavirus i 
l'obligació de protegir la salut de 
la ciutadania i contenir la progres-
sió de la malaltia, són les raons 
que motiven aquesta suspensió.A més, a un mes i mig de la fira, 
"encaixar tot el tema d'infraes-

tructura també feia inviable el 

muntatge", explica la regidora 
de Promoció Econòmica, Gemma 

Giménez, qui assegura, però, que 
la seguretat ciutadana ha estat el 
principal factor per a l'anul·lació. 
A més, recorda que, "segurament, 

un cop passat el confinament, 
encara hi haurà restriccions en 

el cas d'activitats de molta aflu-

ència de públic".
Giménez també ha agraït el su-

arxiu

FIRA DE L'ASCENSIÓ  La mostra va aplegar l'any passat uns 180 expositors de diversos sectors

FIRES  L'ANY PASSAT, UNS 180 EXPOSITORS VAN OCUPAR UNS 30.000 METRES QUADRATS AL RECINTE DEL PARC FIRAL

port de la resta de grups munici-
pals i de les entitats i empreses 
que hi havien de participar. "Vam 

prendre la decisió compartida 

per la resta de grups dimecres 

a la junta de portaveus, i abans 

de fer-ho públic, he trucat a les 

persones implicades en la ce-

lebració de la fira. Tothom ho 
ha entès molt bé", relata. De fet, 
alguns expositors ja havien mos-
trat el seu neguit per si es podria 
celebrar o no el certamen multi-

sectorial. La regidora també expli-
ca que la possibilitat d'ajornar la fira va estar poca estona sobre la 
taula. D'una banda, perquè consi-
dera que cal fer-la al voltant de la 
festa local de l'Ascensió i, d'altra 
banda i sobretot, perquè "l'últim 

trimestre seran mesos de molta 

activitat i difícilment es podran 
encabir tots els actes anul·lats". 
Amb tot, assegura que la "decisió 

no ha estat fàcil, perquè s'han 

perdut molts mesos de feina".

Suspesa la Fira de l'Ascensió del maig

L'Ajuntament no

contempla l'ajornament 

per l'excés d'activitats

que hi haurà a la tardor

Marketplace contra el Covid-19Guia d'establiments oberts a Gran Centre

ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de 
l'empresa de la Generalitat, ha posat en marxa 
un marketplace que posa en contacte empreses 
i fabricants que ofereixen tecnologia o material 
sanitari per fer front l'emergència sanitària.

Gran Centre Granollers ha publicat al seu web una guia dels establiments 
associats a l'entitat que aquests dies estan oberts i/o donen servei,
ja sigui de repartiment a domicili o atenent urgències. La guia recull
les dades de contacte dels establiments d'alimentació i farmàcies,
però també d'aquells serveis que continuen atenent a través internet.

ECONOMIA

Aquest any la fira multisecto-
rial de l'Ascensió de Granollers 
havia de celebrar la 70a edició. 
En aquest sentit, l'Ajuntament em-
plaça expositors i visitants a re-
trobar-se l'any que ve en aquesta fira que és el principal aparador 
comercial, industrial i de lleure 
del Vallès Oriental.A més de la fira també han que-
dat anul·lades les festes i celebra-
cions que es feien al voltant de la 
Fira de l'Ascensió. i m.eras

L'anul·lació de la 70a edició de la mostra també 

implica la cancel·lació de les activitats festives

L'Ajuntament de Granollers emplaça els

expositors i visitants a retrobar-se l'any vinent

El Consell Comarcal ha elaborat 
un mapa amb la localització dels 
productors del cens de la Xarxa 
de Productes de la Terra del Va-
llès Oriental, al qual es pot accedir 
des del web del Consell Comarcal. 
L’obectiu és que, durant els dies 
de confinament, la ciutadania pu-
gui rebre els productes artesans 
elaborats pels productors de la 
xarxa i, alhora, ajudar els produc-
tors locals arran de la situació ac-
tual. Al mapa hi ha de moment una 
vintena de productors artesans de 
proximitat que fan la venda di-
recta amb la informació sobre els 
seus productes i el contacte per 
poder fer la comanda. 

COMERÇ  

La venda directa 
dels productors 
locals, localitzada 
en un mapa

L'Ajuntament de les Franqueses ha 
declarat de manera excepcional una 
limitació horària, de 9 a 20.30 h, als 
establiments comercials d'autoser-
vei. Aquesta regulació afecta men-
tre duri l'estat d'alarma les super-
fícies de venda que no superen els 
150 metres quadrats i dedicades 
essencialment l'alimentació, que 
normalment no tenen restriccions 
pel que fa al tancament.  

Les Franqueses 
limita els horaris 
dels comerços
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Els hotelers del Vallès Oriental po-

drien perdre el 70% de la factura-

ció si el confinament s'allarga i no 

es reprograma el Gran Premi de F1 

al Circuit. Així ho assegura el secre-

tari de l'Associació Hotels Vallès 

Oriental, Enric Gisbert, que revela 

que més de 500 treballadors han 

quedat a l'atur després que els 24 

establiments que integren l'enti-

tat hagin hagut d'aplicar un ERTO. 

"L'esperança és poder reobrir a 

principis de juny per pagar els 

proveïdors i les nòmines dels 

treballadors i salvar el que que-

da d'any", apunta. Gisbert confia 

que el Gran Premi de MotoGP, que 

s'ha de celebrar el 5, 6 i 7 de juny, 

es mantingui i exigeix al Govern un 

pla de reactivació econòmica un 

cop se superi la situació de crisi.

El sector hoteler de la comar-

ca es mostra "molt amoïnat" per 

l'impacte que la crisi del coronavi-

rus pot tenir sobre els establiments 

turístics. Asseguren es tracta d'un 

àmbit especialment castigat, ja 

que, a banda del tancament tem-

de la proximitat amb el traçat".

L'hoteler alerta que si finalment 

la F1 se suspèn i l'estat d'alarma 

s'allarga més enllà del juny, "serà 

un desastre" per als 24 hotels que 

integren l'associació, que facturen 

prop de 30 milions d'euros anuals. 

Alhora, Gisbert també ha recla-

mat que la taxa turística que co-

bren els ajuntaments s'inverteixi 

en ajudes per al sector.  acn

poral decretat pel govern de l'Es-

tat, ha hagut de fer front a l'ajorna-

ment d'una de les seves principals 

fonts d'ingressos: el Gran Premi de 

F1, previst per al cap de setmana 

del 9 de maig al Circuit de Barce-

lona-Catalunya. Gisbert assegura 

que la situació és "molt greu" i 

recorda que la F1 suposa entre un 

10% i un 25% de la facturació total 

dels hotels del territori "depenent 

arxiu

TURISME  MÉS DE 500 TREBALLADORS DEL SECTOR AL VALLÈS S'HAN VIST AFECTATS PER UN ERTO

Els hotelers temen perdre
el 70% de la facturació si
no es reprograma la Formula 1

SENSE SERVEI  Els hotels i establiments turístics romanen tancats

La fundació Eurecat i la consutoria 

granollerina JDA –un dels millors 

despatxos d’advocats segons el ràn-

quing Expansión 2019– han signat 

un acord de col·laboració per am-

pliar els serveis a les empreses en 

matèria de recerca, desenvolupa-

ment i innovació (R+D+I). Eurecat 

és una fundació privada que impul-

sa la recerca i el desenvolupament 

a través de la tecnologia, el crei-

xement empresarial, el talent tec-

nològic i de negoci, la formació, la 

transferència de tecnologia i conei-

xement i l'emprenedoria i la cultura 

cientificotecnològica. Amb aquest 

acord, Eurecat i JDA oferiran ser-

veis de consultoria i assessorament 

en R+D+I; gestió del finançament 

de projectes; anàlisi tècnica de 

projectes; fiscalitat de les activitats 

d'R+D+I; desenvolupament tecno-

lògic de projectes; i organització i 

gestió de consorcis empresarials o 

convenis de col·laboració. El conve-

ni permetrà el foment de les activi-

tats de recerca, desenvolupament i 

innovació en les empreses.  

Acord entre JDA
i Eurecat per 
impulsar l'R+D+I

GRANOLLERS. Grup Montaner, hol-

ding d’empreses líder en serveis 

de recursos humans, va tancar el 

2019 amb un rècord de facturació 

de 5 milions d'euros a Granollers i 

un creixement del 76,3% i, a nivell 

global, la marca assoleix els 82,8 

milions d’euros i un creixement 

del 10,8% respecte al 2018. Segons 

assenyalen fonts del grup, 2019 va 

ser un any "centrat en la innova-

ció per reforçar la seva posició 

al mercat i ser més competitius". 

El grup, amb oficines a Espanya, 

Andorra i França, compta amb tres 

línies de negoci. Una especialitzada 

en selecció, formació i consultoria, 

una altra en treball temporal i una 

altra en outsourcing.

Pel que fa a Quality, la línia de 

negoci especialitzada en la selec-

ció de treball temporal, va créixer 

un 15,8% l'any passat i va facturar 

47,4 milions d’euros, amb més de 

30 oficines repartides per Espanya 

i Andorra. Aquest 2020 la marca té 

l'objectiu de reforçar la seva noto-

rietat al Vallès, de les seves oficines 

de Granollers i Barberà del Vallès. 

Totes dues acumulen 10,5 milions 

d’euros de facturació el 2019.

Pel que fa a la línia de negoci d’ex-

ternalització (outsourcing), TQ Ser- 

g.m.

EMPRESES  QUALITY, DE TREBALL TEMPORAL, CREIX UN 15,8%

JOAN MONTANER

Grup Montaner factura 5 
milions d'euros a Granollers

vicios, va créixer un 11,3% i va 

aconseguir una facturació rècord 

de 34,8 milions d’euros. Per al 

2020, el grup s'ha proposat opti-

mitzar els processos i minimitzar 

els riscos, reforçar el lideratge de 

les marques del grup Montaner. 

A més, aquests dies, a causa del 

Covid-19, el grup reforça els seus 

serveis de consultoria online en 

gestió del canvi, "ja que la situació 

actual requereix mesures que 

afecten directament a l’àmbit la-

boral", mentre que en relació amb 

el treball temporal es reforça en els 

sectors càrnic, de l’alimentació i 

d’higiene industrial, que represen-

ten un 63% del volum del grup. 

La patronal Pimec al Vallès Orien-

tal ha denunciat l'estat de "confu-

sió i alerta" que va generar l'anun-

ci del govern de Madrid del decret 

que regula el confinament total des 

de dilluns. El Butlletí Oficial de l'Es-

tat (BOE) no va publicar fins diu-

menge a última hora el decret on 

es detallaven els sectors que s'han 

de mantenir en marxa en aques-

ta nova fase de mesures contra 

l'expansió del coronavirus. Per al 

president de Pimec al Vallès Orien-

tal, Daniel Boil, l'anunci "ha gene-

rat una tremenda confusió entre 

les empreses des de diumenge 

perquè no se sabia del cert qui 

podia anar a treballar i qui no", 

diu Boil, qui opina que la mesura, 

que inclou el permís retribuït recu-

perable, ha estat "improvisada".

Boil està d'acord que el confina-

ment total "és necessari", però 

considera que s'hauria d'acompa-

tivitat. "Dimarts ja va notar-se 

molta menys circulació als polí-

gons industrials", assegura.

Boil agraeix la iniciativa de més 

d'una dotzena d'ajuntaments de 

la comarca que han reduït o ajor-

nat el pagament d'impostos i ta-

xes d'empreses locals i anima els 

consistoris a prendre mesures de 

suport al teixit econòmic local. 

D'altra banda, Pimec continua re-

clamant al govern de l'Estat l'ajor-

nament en la presentació d'im-

postos; l'exoneració de la quota 

d'autònoms; la devolució de l'IVA 

a retornar de finals del 2019; fer 

efectiu el pagament per part de 

les administracions de factures 

pendents amb pimes i autònoms; 

accelerar l'accés al finançament de 

l'ICO en forma de préstecs i ajudes 

directes per dotar de liquiditat les 

empreses i evitar futurs concursos 

de creditors.  l.o.

nyar d'un paquet de mesures eco-

nòmiques de suport a les empre-

ses. "El permís retribuït l'hauran 

de sufragar aquest abril les em-

preses sense cap ajuda directa; 

això significa traslladar tota la 

responsabilitat als empresaris", 

diu Boil, qui demana "grans con-

sensos" en aquesta qüestió.

Sobre els efectes del decret, te-

nint en compte que finalment es va 

deixar un dia de moratòria, explica 

que moltes empreses de la comarca 

van aprofitar dilluns per "posar-ho 

tot en ordre" i poder tancar l'ac-

PATRONAL  PIMEC DEMANA A L'ESTAT QUE ACCELERI L'ACCÉS AL FINANÇAMENT DE L'ICO 

"L'anunci del confinament
total ha generat molta confusió"

La Cambra de Barcelona organitza 

aquests dies sessions formatives di-

gitals per donar suport al teixit em-

presarial i fomentar la transforma-

ció digital i el coneixement de temes 

que poden ser d'interès, com les 

últimes mesures laborals aprova-

des per l'administració o l'evolució 

de la càrrega aèria a l'aeroport de 

Barcelona. Les jornades virtuals es 

desenvolupen des de dimecres fins 

aquest divendres, 3 d'abril, a través 

del web cambradigital.com.  

Sessions digitals

al web de la

Cambra de Comerç

L'11a Fira Lliga't a la Terra, previs-

ta per al 18 d'abril, ha quedat ajor-

nada fins a nova data. Tot i això, els 

organitzadors mantenen activa la 

comanda online de planter al web 

llavorsorientals.cat. Llavors Orien-

tals assegura que farà el possible 

perquè es pugui recollir el planter 

entre els dies 18 i 25 d'abril.  

L'onzena Fira Lliga't

a la Terra, ajornada

La patronal agraeix

als ajuntaments que

hagin ajornat el pagament 

d'impostos i taxes
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GRANOLLERS. Una de les tasques 

que duen a terme moltes empre-

ses i ajuntaments aquests dies és 

la neteja preventiva i la desconta-

minació d’espais públics per mini-

mitzar la transferència del virus 

d’unes persones a altres i evitar la 

propagació del Covid-19.

Justament, una de les empreses 

especialitzades que du a terme 

aquesta tasca és la granollerina 

VerdMon Gestió Ambiental, dedi-

cada habitualment a la retirada de 

residus especials i perillosos. L’em-

presa coneix els protocols per a la 

protecció dels treballadors enfront 

els riscos biològics i disposa dels 

materials necessaris per dur-ho a 

terme, ja que són pràcticament els 

mateixos que fan servir per a la re-

tirada de restes d’amiant: màscares 

per a la cara sencera amb un siste-

ma de renovació de l’aire, vestits aï-

llants i unitats de descontaminació.

Per fer la neteja de les superfíci-

es que puguin haver estat en con-

tacte amb una persona infectada 

o les seves secrecions, VerdMon 

utilitza una polvorització amb una 

dilució de 49 litres d’aigua per un 

d’hipoclorit sòdic (lleixiu) amb 

una concentració de 40-50 grams 

per litre, o bé amb una dilució de 

lleixiu que tingui almenys 1.000 

ppm de clor actiu. “Perquè sigui 

efectiu és important ruixar les 

quirida en altres països que han 

patit la pandèmia amb anterioritat, 

com Corea del Sud.

Els últims dies VerdMon ha ac-

tuat en espais públics a petició 

d’alguns ajuntaments, com el de 

Cànoves i Samalús, però sobretot 

per a empreses de sectors estra-

tègics. En aquests casos, les feines 

de desinfecció estan pensades per 

minimitzar el risc de contagis en 

espais comunitaris i amb afluèn-

cia de persones: menjadors, vesti-

dors, vehicles, dutxes, etc. “Tam-

bé hem actuat en algun canvi de 

torn perquè les persones que 

entren trobin desinfectats els 

espais utilitzats pel torn ante-

rior”, diu Edo.  x.l.

superfícies just després d’ha-

ver preparat la barreja, ja que 

el clor s’evapora en poques ho-

res”, explica Adrià Edo, tècnic de 

prevenció de VerdMon. Un cop rui-

xada una superfície, els possibles 

virus, fongs i bacteris s’inactiven 

després d’haver estat 5 minuts en 

contacte amb el desinfectant.

Per a Edo, el més important a 

l’hora de desinfectar un espai és 

fer-ho amb els materials necessa-

ris i seguint els protocols marcats 

pel Ministeri de Sanitat per preser-

var la seguretat tant de la persona 

que porta a terme la descontami-

nació com de tots els ciutadans. A 

més, per ser encara més rigorosos, 

l’equip es basa en l’experiència ad-

La multinacional granollerina 

Coty, productora de fragàncies, 

cosmètica de color, productes per 

als cabells i tractaments facials i 

corporals, ha començat a produir 

gel hidroalcohòlic per ser utilitzat 

com a desinfectant de mans i aju-

dar així a evitar la propagació del 

Covid-19. La companyia ha pro-

duït els seus primers lots de gel 

desinfectant per a mans a les fàbri-

ques de Granollers, Barcelona,   els 

Estats Units i Mònaco, mentre que 

altres fàbriques del grup comença-

ran la producció els propers dies.

Els productes es distribueixen 

a través de l'Agrupació Nacional 

de Fabricants de Perfumeria i 

Afins i es fa entre el personal de 

serveis mèdics i d'emergències 

que afronten escassetat d'aquests 

productes a causa de la ràpida 

propagació del Covid-19.

La producció i donació 

d'aquests productes s'espera que 

arribin a les desenes de milers 

d'unitats per setmana. En el cas 

de la producció granollerina, la 

primera remesa s'ha enviat a les 

Illes Canàries, i també s'ha fet una 

donació de 100 unitats de gel hi-

droalcohòlic a l'Hospital General 

de Granollers, juntament amb 

2.500 bates de propilè.

L'empresa també proporcio-

narà productes als empleats de 

Coty que treballen a les plantes i 

verdmon

coty

EMPRESES  LA FIRMA GRANOLLERINA ES DEDICA A LA RETIRADA DE RESIDUS PERILLOSOS

DESINFECCIÓ  Un operari de VerdMon Gestió Ambiental ruixant una façana

NOUS GELS HIDROALCOHÒLICS

Coty comença a produir gel 
hidroalcohòlic desinfectant

els centres de distribució que pro-

dueixen desinfectants, així com 

al personal de farmàcia d'alguns 

clients minoristes. "Com a em-

presa de bellesa responsable, 

oferim els nostres recursos i 

instal·lacions per ajudar les co-

munitats en què operem durant 

aquests temps excepcionalment 

difícils", ha indicat Pierre Laubies, 

conseller delegat de Coty. 

El producte es

distribueix entre

el personal de serveis 

mèdics i d'emergències

VerdMon, especialistes
en la desinfecció d'espais
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GRANOLLERS. El Balonmano Gra-

nollers (BMG), a la vista de la de-

claració –i posterior ampliació– 

de l'estat d'alarma aprovat pel 

Govern de l'Estat i per les Corts, 

la suspensió de les competicions 

decretada per part de la Federa-

ción Española de Balonmano i la 

Federació Catalana d'Handbol, i el 

tancament de les instal·lacions es-

portives de la ciutat, ha iniciat els 

tràmits per presentar davant de 

l'Autoritat Laboral un expedient 

de regulació temporal d'ocupació 

(ERTO) per a jugadors i jugadores 

dels dos equips sèniors –Fraikin i 

KH-7–, tècnics i personal de gestió 

de l'entitat.

"Aquesta figura, entenem, 

que és la que en les actuals cir-

cumstàncies millor protegeix 

jugadors i jugadores, tècnics, 

professionals i al mateix club 

davant d'una situació extraor-

dinària i d'emergència", explica 

la directiva.

Les recomanacions de les au-

toritats polítiques, sanitàries i 

esportives per tal de fer front a la 

bmg

HANDBOL | Clubs  L'EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ TAMBÉ AFECTARÀ PERSONAL DE GESTIÓ

El BMG presenta un ERTO per a tècnics, 

jugadors i jugadores dels primers equips

manté la convocatòria de la Grano-

llers CUP del junt, tot i que amb la 

incògnita de com el coronavirus po-

drà afectar les inscripcions d'equips 

al certàmen d'handbol base.  M.E.

Challenge Cup

La Federació Europea d'Handbol re-

prendrà la Challenge Cup al juny, de 

manera que ha proposat al KH-7 que 

disputi la semifinal contra el Valladolid 

el 20 de juny. El partit  s'havia de dis-

putar el 5 d'abril i va quedar ajornat 

arran del confinament pel coronavirus. 

Les granollerines es van guanyar el pas 

a semifinals el 8 de març, després de la 

victòria davant les holandeses del JuRo 

Unirek VZV. Així, el KH-7 BMG dispu-

tarà la semifinal amb l'Aula Alimentos 

de Valladolid.

EL KH-7 REPRENDRÀ 
LA COMPETICIÓ 
EUROPEA AL JUNY

Entrenaments confinats

Aquestes setmanes de confinament són molts els esportistes que divulguen 
per mitjà de les xarxes els seus entrenaments a casa. També ho ha fet 
Marc Garcia, capità del Fraikin, que ha compartit per mitjà d'un vídeo 
la seva rutina des de casa.

ESPORTS

El Mundial MotoGP, endarreritEntrenaments virtuals de l'AE Vallbona
El Mundial de MotoGP s'ha tornat a  

endarrerir i es preveu que comenci a França el 

17 de maig –tot i que la data també trontolla–. 

De moment, es manté programat del 5 al 7  

de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya.

L'Associació Esportiva (AE) Carles Vallbona ofereix cada dia del confinament una proposta d'entrenament a casa, a les 11 h,  
i un directe a través d'Instagram (@aecvallbona), a les 19 h,  

amb entrenaments tàbata i estiraments, pilates, hitt i full body.  

I, diumenge, un descans amb una pel·lícula.

Les classes virtuals que ofereix 

l'Espai Wellness de Granollers 

d'ençà del tancament pel corona-

virus van obtenir més de 25.000 

visualitzacions, entre Instragram, 

Youtube i Facebook, en una set-

mana. El gimnàs vol amb aquestes 

sessions, que fan els tècnics de 

forma altruista, mantenir el vincle 

amb els seus socis, tot i el tanca-

ment de les instal·lacions.

Així, l’Espai Wellness, des de di-

lluns 16 de març, ofereix als seus 

socis i seguidors classes virtuals. 

Cada dia el gimnàs penja dues clas-

ses en format vídeo, una a les 9 h i 

una altra a les 18 h de les diferents 

modalitats esportives que realitza 

al centre: tabata, GAC, hiit, tonifica-

ció, bodybalance, ioga, bodycom-

bat, esquena sana, etc. Així, els 

tècnics de l’Espai s’han endinsat a 

les cases dels seus socis i seguidors 

per convertir-les en un gimnàs, 

sense necessitat de requerir ma-

terial especialitzat. A més, l'Espai 

Wellness realitza directes des del 

seu compte d’Instagram de les di-

ferents varietats esportives, així 

com publica un vídeo en què ex-

plica jocs per entretenir els infants 

durant el confinament. 

La Secretaria General de l’Esport 

i de l’Activitat Física (SGEAF) ha 

impulsat un paquet de mesures 

per compensar els perjudicis eco-

nòmics creats pel Covid-19 en el 

conjunt del sector esportiu cata-

là, i contribuir així a la seva recu-

peració. Un dels principals ajuts 

econòmics és avalar el 80% dels 

crèdits que puguin demanar a les 

entitats financeres. A més, el Con-

sell Català de l’Esport i l’Institut 

Català de Finances (ICF) posen a 

disposició del teixit esportiu cata-

là una línia de finançament direc-

te de 10 milions d'euros. 

GIMNÀS

SUPORTS  

Ampli seguiment 

de les classes 

virtuals que ofereix 

l'Espai Wellness

Línies de crèdits 

de la Secretaria 

General de l'Esport

Els treballadors del Club Natació 

Granollers (CNG) han emès un co-

municat en què donen suport a la 

junta directiva de l'entitat i el con-

sell directiu, i consideren que "un 

ERTO ha sigut la millor mesura 

per la sostenibilitat del club i 

per poder mantenir els nostres 

llocs de treball". L'assemblea de 

treballadors, celebrada dijous per 

videoconferència, aprovava per 84 

vots dels 86 assistents el comunicat 

que detalla com "la majoria ens 

trobem en una situació laboral 

i econòmica complicada. Sabem 

que s'han pres decisions que po-

den ser impopulars, però creiem 

que en aquests moments, és ne-

cessari". "No sempre les preses 

de decisions són enteses o valo-

rades en la seva justa mesura", 

afegeixen els treballadors.

A més de l'ERTO, per fer front a la 

situació de l'estat d'alarma, el club 

ha decidit mantenir les quotes, tot 

apel·lant a la "complicitat i com-

promís" dels socis i ha recordat la 

importància del pagament de quo-

tes a l'hora de fer front al manteni-

ment de les instal·lacions.

ENTITATS  LA JUNTA VA DECIDIR PRESENTAR UN ERTO I MANTENIR LES QUOTES ALS SOCIS

Suport dels treballadors del CNG 

a la direcció mentre les seccions 

demanen una rebaixa de la quota
"Volem recordar que els abo-

naments van destinats a contri-

buir per l'adequat sosteniment i 

viabilitat de la mateixa associa-

ció i no són una contraprestació 

pels serveis dels quals també 

poden gaudir els socis", han re-

cordat. Tot i això, la decisió ha estat 

polèmica entre els socis, i el club 

s'ha compromès a "compensar" 

amb serveis oferts al marge de la 

quota, com cursets de natació o llo-

guer d'armariets.

Amb tot, les quatre seccions del 

Club Natació Granollers –gimnàsti-

ca, natació, natació artística i water-

polo– s’han mostrat disconformes 

amb les decisions preses pel club 

en relació amb el cobrament de 

quotes socials i esportives mentre 

el club estigui tancat. Les seccions 

proposen una quota reduïda per 

fer front al manteniment. “Ente-

nem que la quota social, mentre 

duri l’estat d’alarma, hauria de 

ser una quota de manteniment 

de les instal·lacions descomp-

tant el dret de fer-ne ús al qual 

els esportistes es veuen privats”. 

Pel que fa a la quota esportiva, as-

seguren que caldria suprimir la de 

l’abril i mentre duri l’estat d’alarma, 

ja que no es faran desplaçaments, ni 

caldrà pagar àrbitres, materials, etc. 

Fonts del club, però, han explicat 

que la despesa esportiva està divi-

dida mensualment segons la plani-

ficació de la temporada per tal que 

no s'hagi de pagar de cop.  

propagació de la Covid-19, "ens 

obliguen a prendre aquesta 

mesura, d'una manera tempo-

ral. Esperem que s'entengui i 

es comprengui la necessitat de 

prendre aquesta mesura", con-

clou la direcció del BMG.

D'altra banda, de moment es 
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D’acord amb les mesures preses 
per la Generalitat i l’Estat respec-
te a la situació del Covid-19, els 
equipaments d’Escena grAn (Tea-
tre Auditori de Granollers, Llevant 
Teatre, Sala Nau B1 de Roca Um-
bert, Casa de Cultura Sant Fran-
cesc i Teatre Auditori Can Palots), 
ajornen tots els espectacles del 
mes d’abril. Molts ja tenen nova 
data, entre octubre i gener de 
l'any vinent.

Les consultes relacionades amb 
la venda d'entrades es poden se-
guir fent a través del correu elec-
trònic info@escenagran.cat. Les ta-
quilles del Teatre Auditori (punt de 
venda d'Escena grAn) continuen 
tancades, però la venda d'entrades 
es pot fer amb normalitat a través 
del web www.escenagran.cat.

Els espectacles afectats que en-
cara no tenen nova data són l’obra 
Iphigenia en Vallecas, prevista per 
dijous 2 d’abril a Llevant Teatre; el 
concert Herois i follies, previst per 
divendres 3 d’abril al Teatre Audi-
tori (TAG); el concert De Montever-

di a Wagner, previst per divendres 
3 d’abril al TAG; l'espectacle de 
dansa Romeu i Julieta, previst per 
dissabte 18 d’abril al TAG; l'obra 
Suite TOC núm.6, prevista per al 
25 d'abril al TAG; el concert Re-

naissance, previst per al diumenge 
26 d'abril al TAG, i la sarsuela La 
del manojo de rosas, prevista per 
diumenge 5 d’abril al TAG.

La visita guiada Més enllà dels 

miralls, prevista per diumenge 
26 d’abril al TAG, s’anul·la, com també s'ha fet �inalment amb el 
muntatge que havia de portar el 
març passat el Teatre Nacional de 

ARTS ESCÈNIQUES ALGUNES DE LES OBRES I CONCERTS JA HAN ESTAT REPROGRAMATS

Escena grAn ajorna tots els 
espectacles previstos a l'abril

Catalunya (TNC) a l'equipament 
granollerí, La Rambla de les Floris-

tes, la posada en escena del text de 
de Josep Maria de Sagarra.

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 noti�icar-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.Fins que �inalitzi el con�ina-
ment, el personal dels equipa-
ments d'Escena grAn continuarà 

GRANOLLERS. Justament dissabte 
el festival MiniBeat donava per 
tancat el cartell de la seva cin-
quena edició –tal com avançava el 
SomGranollers en la darrera edi-
ció–. Alhora, però, i davant l'emer-
gència sanitària actual, els orga-nitzadors del certamen familiar 
de música alternativa, que s'havia 
de celebrar el 10 de maig a Roca 
Umbert, han decidit ajornar-lo i 
cercar una data alternativa, que 
Arcada Koncerts i Ajuntament en-
cara estan definint.

"El primer són les persones 

i no volem posar en risc ningú 

dels implicats al festival", ex-
plica Arcada Koncerts per mitjà 
d'un comunicat. "Ens veiem amb 

la voluntat, i ara més que mai, 

d'ajudar l'escena independent i 

alternativa a tirar endavant des-

prés de la parada forçosa actual, 

creant sense por i amb energia 

espais de difusió cultural, im-

prescindibles per la salut men-

tal de tothom", considera l'orga-nització. Així doncs, un cop lligada 
la data, es compromet a parlar amb 
tots els grups i implicats en l'edició 
d'enguany per mirar que "hi hagi 

la mínima variació possible" pel 
que fa a la programació prevista.

El cartell, de moment, compta amb les bandes Azucarillo Kings, 
Tokyo Sex Destruction, Camping, 
Illinoise, Perro Pachingo, Furgu-
son, Esperit!, Rombo, Mad Squad, 
Pinpilinpussies, Bounties, Taska, 
Inn Between, Peter Piek, Zesc, 
Takataka Chombo, Liviana i Espa-
cea, a més dels dj Chekeré, Moon-
down, Victor Segundo i Dràstik Dj. 
A més, el MiniBeat, com sempre, 
es completa amb activitats com-
plementàries als concerts, com 
l'escola de rock, tallers, clowns, 
skatepark, grafits, circ i contes. A 
més, la cinquena edició es dedica-
rà als Sex Pistols. ❉

MÚSICA LA CINQUENA EDICIÓ, DEDICADA ALS SEX PISTOLS

GRANOLLERS. L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) organitza 
periòdicament activitats partici-
patives amb la ciutadania com els 
tallers de descripció de corres-
pondència històrica o les trobades 
per identificar fotografies del seu 
fons. Ara, en moments de confi-
nament, l'AMGr demana volun-
taris per a altres tasques, com la 
transcripció de fonts orals i actes 

plenàries.
"En l'actual situació de confi-

nament proposem ocupar una 

part del nostre temps lliure 

contribuint amb el coneixe-

ment al patrimoni de la ciutat 

fent que la informació recollida 

als documents i fonts sigui lo-

calitzable amb més facilitat i la 

recerca del passat de la nostra 

ciutat sigui més àgil", expliquen 

MEMÒRIA TAMBÉ ES PODEN IDENTIFICAR FOTOGRAFIES

L'Arxiu demana voluntaris 

per a tasques de transcripció 

de documents d'història local

De moment, només s'han hagut de suspendre les sessions familiars de 

'Més enllà dels miralls' i la producció del TNC 'La Rambla de les Floristes'

Assaig a distànciaMor Josep Ricart, autor del monument a la sardana
Són moltes les entitats que aquests dies 
miren de mantenir d'una manera o altra 
la seva activitat. És el cas del cor mixt 
d'Amics de la Unió, que fa assajos per 
mitjà d'una plataforma de videotrucada.

L’escultor Josep Ricart i Maimir (Taradell, 1925), autor del monument a 
la sardana al parc Torras Villà, va morir la matinada de diumenge als 94 anys 
a Barcelona. L'escultura es va fer el 1976 amb motiu de la nominació 
de Granollers com a Ciutat Pubilla de la Sardana. Inicialment es va col·locar a la plaça Pau Casals, entre l'edi�ici de La Mútua i el dels antics jutjats.

CULTURA

NOVES DATES PROGRAMADES

-L’espectacle familiar La Caputxeta
Previst per diumenge 5 d’abril a 
la Casa Sant Francesc, s’ajorna 
al 4 d’octubre de 2020.
-El concert de Pavvla
Previst per divendres 17 d’abril al TAG, s’ajorna segurament �ins 
a l'octubre, però no té data.
-L’obra El pequeño poni
Prevista per divendres 17 d’abril 
a Can Palots, s’ajorna al 20 
de novembre de 2020.
-L’espectacle familiar Aladín
Previst per diumenge 19 d’abril 
al TAG, s’ajorna al 14 de març 
de 2021.
-El concert de Las Migas
Previst per dissabte 18 d’abril 
a la Nau B1, s’ajorna al 30 de gener 
de 2021.
-L’espectacle familiar Hamelí
Previst per dissabte 25 d’abril a 
Can Palots, s’ajorna al 7 de novembre.

El MiniBeat cerca nova data 

amb la intenció de mantenir 

el cartell previst pel maig

des de l'Arxiu.
Així proposa a la ciutadania 

que participi en projectes com la 
transcripció de fonts orals –pas-
sar a un document de text entre-
vistes a testimonis de la història 
local–, la lectura i mecanografiat 
de les Actes del ple municipal i de 
La Unió Liberal –llegir-les i passar 
el text a un document de text–, i 
l'habitual documentació de foto-
grafies: identificar dates, espais, 
persones o esdeveniments –ara 
en línia–.

Les persones interessades han 
d'escriure un correu a arxiu@gra-

nollers.cat i especificar en quin dels 
tres projectes vol col·laborar. ❉

treballant des de casa, actualit-zant la informació, gestionant la 
devolució d’entrades, donant res-
posta als dubtes dels clients i pre-
parant la nova temporada. ❉

Amb el paraigües d'aquesta etiqueta a Twitter, Arcada Koncerts comparteix 

exemples de "bandes locals que, a nivell planetari, no tenen res a envejar a les 
comercials". El primer post va ser dedicat a Golíat. En aquesta primera setmana 

també s'han penjat continguts audiovisuals de F/E/A (Forces Elèctriques 

d'Andorra), Tano!, Bala, i els madrilenys A room with a view.

#ihaaaUnderground
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El Govern de la Generalitat ha acti-

vat un paquet de mesures urgents 

per mitigar els efectes econòmics 

del coronavirus. La prioritat de 

l’executiu és salvar vides i, a la 

vegada, aturar col·lectivament 

els efectes econòmics de la pan-

dèmia i preparar la recuperació. 

“Sense vida no hi haurà recupe-

ració econòmica", va alertar el 

vicepresident del Govern i con-

seller d’Economia i Hisenda, Pere 

Aragonès, durant la seva darrera 

compareixença al Parlament per 

videoconferència.

Les mesures econòmiques acor-
dades per l’Executiu català van 
des de la injecció de liquiditat 
a empreses mitjançant la línia 
“ICF-Avalis liquiditat” als ajuts als 
autònoms, la reducció d’un 50% 
del cànon de l’aigua o el lliurament 
de targetes moneder de beques 
menjador, entre altres. 

A més, la Generalitat ha posat so-
bre la taula diverses reclamacions 
i propostes dirigides als grups 
parlamentaris de la Cambra cata-
lana, a l’Estat espanyol i al Banc 
Central Europeu (BCE). 

El vicepresident Aragonès consi-
dera  “absolutament indispensa-
ble” que el Govern pugui disposar 
“al més aviat possible” dels nous 
pressupostos i ha demanat als 
grups parlamentaris “responsabi-
litat” per aprovar-los.

Pel que fa al Govern espanyol, la 
Generalitat demana que l’Estat no 
cobri l’IVA, ni les quotes d’autò-
noms, ni les de la Seguretat Social. 
I també que els ajornaments que 
s’estan fent no meritin interessos. 
El Govern català també reclama 
a l’executiu que encapçala Pedro 
Sánchez que suspengui la regla 
de la despesa per a les comunitats 
autònomes i els ajuntaments, per 
tal que aquestes puguin fer front a 
les despeses extraordinàries deri-
vades de la pandèmia.

Quant al Banc Central Europeu, el 
vicepresident Aragonès considera 
que “és el moment d’una Renda 
Bàsica Universal directa del BCE 

La Generalitat activa mesures urgents per 
mitigar els efectes econòmics del coronavirus

> EL GOVERN TAMBÉ CONSIDERA "INDISPENSABLE" QUE S'APROVIN ELS NOUS PRESSUPOSTOS PER AL 2020

a la butxaca dels ciutadans” men-
tre duri el confinament, i així ho ha 
plantejat al Ministeri d’Economia. 

Mesures socials i econòmiques.

Una de les darreres mesures 
acordades per la Generalitat és 
la posada en marxa d’un Market- 
place virtual per unir empreses i 
fabricants catalans de diferents 
punts de la cadena de producció 
i impulsar així la col·laboració 
empresarial per fer front a l'emer-
gència sanitària provocada per la 
COVID-19.

També destaca com a novetat 
la injecció de liquiditat a empre-
ses mitjançant la línia ICF-Avalis 

Liquiditat. Els préstecs es for-
malitzen a través de les entitats 
financeres amb l’aval d'Avalis de 
Catalunya pel 100% del principal. 
A més, l’ICF i el departament de 
Cultura, a través de l’Institut Ca-
talà d’Empreses Culturals (ICEC), 
han posat en marxa la nova línia 

de préstecs ICF Cultura Liquiditat, 
dotada amb 10 milions d’euros, 
per finançar necessitats de circu-
lant d’entitats i empreses 
del sector cultural afectades per la 
COVID-19.

Entre les mesures de caràcter 
més social, la Generalitat ha apro-

vat que durant els mesos d’abril 
i maig s’apliqui una reducció del 
50% del cànon de l’aigua per a tots 
els usuaris domèstics i també per 
als usuaris industrials, activitats 

econòmiques i ramaders. Als con-
tribuents domèstics que ja gau-
deixin de la tarifa social del cànon 
de l’aigua se’ls aplicarà un tipus 
de gravamen de zero euros per a 
tots els trams de consum.

El Govern també ha acordat crear 
una targeta moneder de beques 
menjador mentre duri el tanca-
ment de les escoles, que també 
cobrirà la Setmana Santa, la gra-
tuïtat del telèfon 061 CatSalut 
Respon i la prestació del servei del 
012 els caps de setmana. 

D’altra banda, l’Executiu català li-
mitarà el preu dels enterraments i 
coordinarà els serveis funeraris de 
tot Catalunya. L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és garantir la univer-
salitat del servei i evitar possibles 
abusos per part de les funeràries.
En el pla més estrictament econò-
mic, s’ha creat un servei d’atenció 
digital personalitzada a través de 
la Finestreta Única Empresarial 
(FUE) per aclarir els dubtes que 
puguin sorgir sobre les iniciatives 
econòmiques impulsades per les 
diferents administracions

De manera paral·lela, s’ha aprovat 
un ajut directe de 2.000 euros per 
als autònoms afectats per la crisi 
del coronavirus fins a esgotar la 
partida de 7,5 milions d’euros. I es 
treballa per ampliar-la. i

En matèria tributària, el Govern ha acordat la moratòria en els  

terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de 

la Generalitat fins que finalitzi l’estat d’alarma, així com una moratòria fins 
al setembre en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics (que s’havia de pagar a l’abril).
Amb l’objectiu de protegir els llocs de treball de les empreses que presten 

els seus serveis a l’administració catalana, el Govern català ha acordat 

mantenir el pagament dels contractes públics encara que la prestació 

efectiva del servei s’hagi suspès degut a la crisi del coronavirus. En el cas 
que alguna d’aquestes empreses faci un ERO o un ERTO, se li retirarà el 

pagament.
Finalment, i per tal de garantir la seguretat i la protecció dels  

treballadors del sector de la construcció, el Govern ha suspès tots els 

contractes d’obres encarregats per la Generalitat i el seu Sector Públic, 

excepte els d’emergència, bàsics o estratègics, o els estrictament  
necessaris per a l’adequat funcionament de l’Administració.

+ Per a més informació, consulteu economia.gencat.cat 

tributs i contractació

Les mesures van des del  
lliurament de targetes  
moneder de beques  
menjador a la reducció un 
50% del cànon de l'aigua

El vicepresident Aragonès afirma que "és el moment d'una Renda Bàsica Universal directa del BCE a la butxaca dels  
ciutadans" mentre duri el confinament

El vicepresident Aragonès, en la roda de premsa per anunciar la mobilització de 1.000 M€ per dotar de liquiditat 

les empreses afectades pel coronavirus i mantenir els llocs de treball 

El govern aprova la injecció 
de liquiditat a empreses i 
un ajut directe de 2.000 
euros per als autònoms 
afectats per la crisi

GENERALITAT DE CATALUNYA
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GRANOLLERS. Padrins i fillols con-
finats. Amb aquest panorama i les 
dificultats que la crisi del corona-
virus està comportant a comer-
ços i autònoms hauran d'encarar 
enguany el dilluns de Pasqua els 
pastissers d'arreu. Amb tot, els 
mestres xocolaters faran tot el 
possible perquè no falti una mona 
a taula de qui vulgui mantenir la 
tradició maltrat el confinament.

És el cas del forn i pastisseria 
El Racó de la plaça de la Porxada, 
que s'ha adherit a la campanya 
Més mones que mai, una iniciativa 
de la pastisseria Rodellas de Sant 
Celoni que compta, de moment, 
amb una cinquantena d'adhesions 
d'arreu del país.

La iniciativa neix amb l'objectiu 
de continuar, en la mesura que 
sigui possible amb la festa. Marc 
Rodellas fa una crida a tots els 
mestres xocolaters a adherir-s'hi, 
"per tal de facilitar que tots els 

nens i nenes d'arreu de Catalu-

En marxa #mesmonesquemai

TRADICIÓ  UN PASTISSER DE SANT CELONI IMPULSA LA CAMPANYA PER SERVIR MONES A DOMICILI DURANT EL CONFINAMENT

el racó / xocolates grn

MONES DE XOCOLATA  Alguns dels models de les figures d'enguany, d'El Racó i Xocolates Granollers, a esq. i dreta

El laboratori de dibuix de Roca 
Umbert proposa, de la mà de Ri-
cardo Muñoz Izquierdo, un pro-
jecte col·laboratiu de dibuix on-
line en format digital. Es proposa 
la creació d’un audiovisual experi-
mental amb format de GIF amb els 
participants actuals del laboratori 
i altres persones que vulguin su-
mar-se. Amb aquesta pràctica es 
treballarà el dibuix expandit, és a 
dir el dibuix traslladat a altres for-
mats com pot ser el vídeo, anima-
cions quadre a quadre, GIF, entre 
altres possibilitats que fusionin 
les eines analògiques amb les no-
ves digitals i de web.

Amb aquest material, el Labo-
ratori realitzarà una animació ex-
perimental que constarà de tres 
capítols, amb la tècnica de dibuix 
quadre a quadre com a estratègia 
de creació de personatges i que 
mostrarà l'imaginari personal de 
cada creador participant.

Des de dilluns i fins al 13 d'abril 
s'està treballant en el primer capí-
tol. El segon es farà del 13 al 27 
d'abril, i el darrer, fins a l'11 de 
maig. En aquests terminis s'oferi-
rà als participants imatges que 
seran fotogrames d'un vídeo per a 
que les intervinguin artísticament 
amb diferents tècniques. Els par- 
ticipants hauran d'enviar el resul-
tat i amb aquests s'editaran diver-
sos GIF que, en conjunt, explica-
ran una història en un audiovisual 
experimental. Les inscripcions  es 
poden fer a un formulari del web 
de Roca Umbert i les consultes a 
espaidarts@rocaumbert.cat. i

LITERATURA  LA BOTIGA DE CÒMICS YUYUCOMICS SE SUMA A LA INICIATIVA QUE JA COMPTA AMB LA GRALLA, L'ESPOLSADA I ABACUS

Llibreries Obertes ja aplega 300 

establiments i ha venut 3.000 llibres El projecte Ràdio Intermitent, pro-
duït per Joan Gener i Sergi Palau i 
sota l'aixopluc de l'associació l'Eixi-
da, es reactivava diumenge amb un 
podcast familiar, protagonitzat per 
infants. Es tracta d'un episodi curt 
en què els més menuts fan recoma-
nacions fan recomanacions cultu-
rals. Arran del confinament, Ràdio 
Intermitent, que emet per internet 
(radiointermitent.wixsite.com/lin-

termitent), havia interromput el 
programa habitualment mensual, 
L'Intermitent. El projecte compta 
amb la música de L'Equilibrista i els 
col·laboradors de La Brigada. i

La campanya de la cooperativa 
Som* i l'agència Mortensen Lli-
breries Obertes ha assolit la ven-
da de més de 3.000 llibres en pot 
més d'una desena de dies des de la 
seva posada en funcionament. Tot 
i l'èxit inicial, encara queda lluny 
l'objectiu de vendre 30.000 volums 
abans que acabi el confinament. De 
fet, aquestes són les vendes esti-
mades d'un dia de març quan les 
llibreries són obertes. La campa-
nya permet comprar a la llibreria 

de referència del lector –ja en són 
més de 300 adherides– per mitjà 
del web llibreriesobertes.cat. Es 
pretén ajudar que els establiments 
puguin obrir de nou la persiana un 
cop passi el confinament, tot pro-
curant alguns ingressos durant 
aquestes setmanes de tancament 
just prèvies al Sant Jordi, la data de 
més vendes del calendari anual.

Així, s'incentiva la compra de 
llibres per avançat i que es podran 
recollir de mans dels seus llibre-

Ràdio Intermitent

es reactiva amb

un podcast familiar

ART

El laboratori

de dibuix proposa 

crear un vídeo

experimental

nya puguin gaudir a domicili de 

la seva mona artesana durant 

la Setmana Santa", explica. La 
campanya, a més, pretén pal·liar 

l'impacte de la baixa de l'activitat 
del sector.

Els organitzadors han creat un 
perfil de Facebook i Instagram 
per difondre les pastisseries par-
ticipants. Al mur s'hi poden veure 
imatges de les diferents mones, 
juntament amb les dades de la 
pastisseria corresponent. El client 
pot escollir la seva mona i encar- 
regar-la per telèfon i, tot seguit, 
la pastissaria fa el lliurament a 
domicili. La iniciativa comporta 
l'adopció de totes les mesures de 
seguretat i protocols establerts 
per les autoritats sanitàries.

A domicili i a botiga
La Pastisseria Puigdomènech del 
carrer Sant Roc també treballa 
per poder lliurar mones a domici-

li, tot i que, enguany, només figu-
res de xocolata i no pastissos.

També treballaran a mig gas 
Xocolates Granollers, que "si cal 

i ens ho permeten, reparti-

rem on sigui", diu Joan Bonet. 
El xocolater també estudia obrir, 
malgrat el confinament i com a 
botiga d'alimentació que és, l'es-
tabliment del carrer Guayaquil 
des de dijous de Pasqua i fins al 
dilluns. Amb tot, Bonet creu que 
es vendrà "un 15% de les coses 

que tenim fetes, perquè el dia 

de la mona és també una festa 

que enguany no es podrà cele-

brar al carrer", lamenta. 
Sigui com sigui, tot el sector 

farà un esforç perquè qui ho de-
sitgi pugui disposar d'una mona 
a taula el dilluns 13 d'abril.  m.e.

El Racó s'uneix a la iniciativa, i Xocolates Granollers i Puigdomènech també treballaran

Joan Bonet, de Xocolates Granollers, calcula que les mones de Pasqua  

representen per al sector un 30% dels seus ingressos anuals, "però aquest any 
ho donem per perdut", lamenta. El xocolater destaca com el panorama ha  

canviat en poques hores. "Aquest any teníem molt bones espectatives, de  
manera que tenim una pila de factures de proveïdors de xocolata per pagar,  
i només el 75% de la producció elaborada, i d'aquesta, ja veurem quina  
venem", explica. De moment, assegura que ha tingut molt poques trucades per  

encarregar la mona i espera que aquestes dues setmanes els clients s'animin. 

"Els establiments hem d'intentar guardar els mobles, treballar i buscar alguna 
línia de crèdit per pagar les factures". De moment, ha calgut fer un ERTO als 

treballadors, de manera que només treballarà ell com autònom.

"Ens hi van el 30% d'ingressos"

ters quan puguin tornar a obrir. 
Les llibreries rebran els diners 
de la compra íntegrament per-
què puguin fe front a les despeses  
–en el moment de la comanda, el 
llibreter rep el 50% de l'import 
i, quan obri, el 50% restant–. La 
campanya posarà punt i final un 
cop les llibreries puguin tornar a 
obrir amb normalitat.

Actualment, el web permet tri-
ar entre un catàleg de 6.585 títols 
editats entre 2019 i 2020 per unes 

500 editorials.
Entre les llibreries participants, 

des del primer moment s'hi comp-
ten La Gralla i Abacus de Grano-
llers i L'Espolsada de les Fran-
queses. Aquesta setmana també 
s'hi ha adherit la botiga de còmics 
Yuyucomics, del carrer Triomf de 
Granollers.   m.e.

@Espolsada

Avui he parlat per telèfon amb dues 

editores, no hem arreglat res,

però ens hem sentit les veus i ens

hem recordat que no estem soles.

#confinament #vidadellibreria
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COMUNICACIÓ  INICIATIVES PÚBLIQUES I PRIVADES PER AL SECTOR CULTURAL

El web del MAC, aparador d'eines 
i idees de suport a l'audiovisual
El Mercat de l'Audiovisual de Ca-

talunya (MAC), amb voluntat de 

ser una eina de servei al sector, 

posa en marxa una nova secció 

al seu web (www.audiovisualmac.

cat/ca/recursos), on s'aniran re-

collint totes aquelles iniciatives 

orientades a minimitzar els efec-

tes de la Covid-19 que tinguin 

relació amb l'audiovisual, tenint 

en compte que el sector cultural 

en general està patint de valent 

arran de la crisi del coronavirus, 

i que la indústria audiovisual en 

concret encara arrossegava les 

conseqüències de la crisi econò-

mica iniciada el 2008.

En aquesta secció, que s’actua-

litzarà periòdicament, s'hi inclo-

uen tant les mesures engegades 

des de l'administració pública, 

com les iniciatives del sector pri-

vat i de les organitzacions. Aques-

ta informació de servei vol fer 

d'aparador i exposar de manera 

endreçada totes aquestes iniciati-

PANTALLA  El web estrena aquesta setmana la nova secció

mac

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 2 al diumenge5 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 9º 17º 7º 18º 7º 18º 9º

ves, que contemplen des d'ajudes 

econòmiques, fins a serveis d'as-

sessorament legal, passant per 

seminaris online gratuïts.   

La colla castellera dels Xics de 

Granollers s'ha sumat a les mos-

tres de solidaritat amb els pro-

fessionals sanitaris, amb una do-

nació de 1.000 euros a l'Hospital 

de Granollers. "És la nostra ma-
nera, com a entitat de Grano-
llers, de contribuir en aquesta 
crisi sanitària que estem vivint. 
Confiem que tot anirà bé i que 
ben aviat puguem tornar a fer 
pinya junts. Ara, la pinya la fem 
amb l’Hospital General de Gra-
nollers", expliquen des de la co-

lla, que fa setmanes que ha suspès 

tota l'activitat. i

Els Xics fan pinya 

amb l'Hospital i hi 

aporten 1.000 euros
L'Hospital General de 

Granollers s'ha adherit 

a la iniciativa Cartes 

amb Cor, una proposta 

conjunta dels departa-

ments d'Educació i de 

Salut de la Generalitat 

que convida a l'alumnat 

d'escoles i instituts de 

Catalunya a enviar di-

buixos, escrits i imatges 

als hospitals per tal d'ajudar a ex-

pressar emocions i poder també 

enviar el seu acompanyament al 

personal sanitari. A l'hospital gra-

nollerí la campanya porta el nom 

d'Abraçades de paper –i té una 

imatge inspiradora, obra de Mar-

ta Marquès Armengol–. Les cartes 

i dibuixos es poden fer arribar a 

abracadesdepaper@fphag.org. 

Educació i Salut s'uneixen

en el projecte 'Cartes amb Cor'
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