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EN PORTADA

Després d'una jornada en què a 

Catalunya baixaven tant les de-

funcions com els contagis del co-

ronavirus Sars-CoV-2, l'Hospital 

General de Granollers plantejava 

una tendència similar. Així, ahir, 

dimecres, feia públiques dades 

actualitzades: 132 persones in-

gressades que han donat positiu 

de coronavirus, una xifra inferior 

als pacients d'ara fa una setmana, 

que obre una escletxa a l'optimis-

me. Així, ara hi ha 31 hospitalit-

zats menys que l'1 d'abril.  

A més, en la darrera setmana 

s'ha donat l'alta a 59 persones 

que han superat la malaltia, de 

manera que des del primer cas, 

l'Hospital de Granollers acumula 

190 malalts guarits. 

En l'altra cara de la moneda, 

el centre vallesà ha hagut de la-

mentar 49 morts des de l'inici de 

la pandèmia, 16 de les quals pro-

duïdes la darrera setmana. A Ca-

talunya, dimarts se superaven les 

3.000 defuncions.

D'altra banda, l'Hotel B&B del 

polígon Ramassar a les Franqueses, que des de di-vendres rep pacients amb perfil d'hospitalització a 
domicili que no poden estar a casa seva, té ingres-

sades 30 persones.

Més crides al suport

Tot i la gran onada de solidaritat de ciutadania i 

empreses, els professionals de l'Hospital continuen necessitant materials de protecció i emergència. A més, la Fundació Hospital Asil de Granollers, que ha assumit la inversió d'habilitar nous espais per a l'hospitalització, l'ampliació progressiva de l'UCI 
i l'increment de recursos humans, feia una crida a 

les donacions per mitjà del web migranodearena.

org. De moment, s'hi han recaptat més de 20.000 

euros amb 357 donatius, tot i que el centre aspira a 

superar els 100.000.

Menys ingressats i més altes
L'Hospital de Granollers tenia dimecres 132 pacients positius de coronavirus, i acumulava 190 altes, 

59 de les quals donades aquesta setmana. Des de l'inici de la pandèmia hi han mort 49 persones

A més, l'autocar de KH-7, que des de la setmana 

passada està davant de l'Hospital com a punt de re-collida de material de protecció, manté l'horari de 
dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Medicació a domicili

D'altra banda, des de fa 15 dies, el Servei de Farmà-cia de l'Hospital està enviant la medicació MHDA (Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambu-

latòria) als pacients  oncològics o fràgils per evitar 

que hagin de desplaçar-se a l'Hospital durant la pandèmia. Uns 150 pacients ja han rebut la me-dicació al seu domicili o a una oficina de farmàcia a prop de casa seva, gràcies a la col·laboració de 
l'empresa de missatgeria Nacex i a Fedefarma, amb el suport del Col·legi Oficial de Farmacèutics i la Gerència del Medicament de CatSalut. i montse eras

La plataforma unitària 

en defensa de la sanitat 

pública Marea Blanca 

convocava dimarts –dia 

internacional contra 

la mercantilització 

sanitària–, una acció als 

balcons de la ciutadania,  

a qui convidava a penjar 

llençols blancs i  

missatges en defensa  

de la sanitat pública.

Són molts els comerços i 

empreses que han volgut 

donar el seu suport als 

professionals sanitaris 

amb donacions. La 

més dolça i adient per 

aquests dies segurament 

serà la de Logolate de 

la Garriga, que ha fet 

arribar a l'Hotel B&B ous 

de Pasqua per a pacients 

i treballadors. També 

per a llaminers va ser 

l'obsequi de la fleca 
Pa Artesà del Vallès de 

Santa Perpètua, que va 

dur caixes de xuixos a 

l'Hospital.

Suports

Dolços

hospital

Des de dissabte, l'aparcament de darrere el gerià-

tric s'ha obert per a l'ús de tot el personal sanitari 

de l'Hospital General de Granollers, en resposta a una petició del comitè d'empresa que reclamava fa-

cilitar la mobilitat als treballadors de l'equipament. La direcció del centre hospitalari va prendre la decisió divendres i ha habilitat una porta pels tre-balladors darrere de l'edifici de consulta externa, 
de manera que des de l'aparcament "s'accedeix 

amb rapidesa a l'Hospital i es dóna resposta a 

la demanda dels treballadors", explica Carles Pla 

Poveda, director de Persones de l'Hospital.

L'aparcament obert ara a tot el personal el fa ser-

vir habitualment "la gent més antiga" de l'Hospi-

tal, explica Pla, qui assegura que, tot i que als ma-

tins "està bastant ple, hi ha places lliures". De tota manera, la mesura es mantindrà vigent fins 
dilluns vinent, quan s'ha de revalorar si es manté i si aquest aparcament és suficient.De fet, el mateix divendres, les dificultats dels 
treballadors per aparcar a l'entorn de l'Hospital 

de Granollers es van fer virals arran d'una piula-

da de la infermera del centre i exdiputada al Con-grés, Marta Sibina, en què lamentava el temps que 
el personal del centre perd buscant aparcament 

mentre el pàrquing de pagament de l'Hospital té 

places buides.El directiu Carles Pla assegura que la situació 
s'ha solucionat amb l'aixecament de barreres de 

l'aparcament de darrere i explica que la gratuïtat 

del "pàrquing públic era més difícil de gestio-

nar, perquè hi ha professionals que tenen abo-

naments, per exemple".

La mateixa infermera considera que l'aparca-ment obert no és suficient, però "millor això que 

res", diu, en resposta al Col·legi Oficial d'Inferme-res i Infermers de Barcelona (COIB), que es va inte-ressar per la demanda i que celebra que la direcció 
de l'Hospital hagi pres mesures al respecte. i m.e.

Els treballadors sanitaris 

reclamen facilitats per 

aparcar a prop del centre

MÒBILS PER PARLAR AMB LA FAMÍLIA
L’aïllament necessari per evitar el contagi de la Covid-19 ha fet que els dis-
positius mòbils i tauletes siguin ara els únics sistemes dels pacients ingres-
sats per mantenir el contacte amb la família. En aquest sentit, aquesta set-
mana el Col·legi de Metges de Barcelona i el col·lectiu de voluntaris Omplim 
els Magatzems han fet arribar mòbils a l'Hospital de Granollers.
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Moren 14 persones en dues setmanes a

la residència de la Fundació Antònia Roura

La residència de la Fundació An-

tònia Roura, del centre de Grano-

llers, està vivint moments molt 

complicats arran del contagi de la 

Covid-19. Entre el 21 de març i el 

4 d'abril hi han mort 14 persones, i 

actualment vuit interns estan aïllats 

en quarantena. De fet, les residèn-

cies de gent gran han estat espais 

en què la Covid-19 s'ha acarnissat 

especialment i fins dimecres, el De-

partament de Treball, Afers Socials 

i Famílies havia comptabilitzat més 

d'un miler de morts per la malaltia 

a centres d'arreu del país.  

Montse Reverter, infermera de 

la residència granollerina, asse-

nyala que després de setmanes 

treballant en "precari" sense ma-

terial i sense metges a dia d'avui la 

situació ha millorat. "Fins la set-

mana passada ningú ens va fer 

cas. Ens havíem de fer nosaltres 

les mascaretes, protegir-nos 

amb bosses d'escombraries i 

quan avisaves un metge venia 

als dos dies", critica.

Unes circumstàncies que es van 

agreujar pel fet de treballar amb 

només un 50% de la plantilla. "La 

situació va arribar a ser tant 

desesperada que vaig témer 

perdre els 51 interns", assegu-

ra Reverter. La infermera, que ha 

explicat que està fent jornades de 

SERVEIS SOCIALS  L'ESPAI DE GENT GRAN HA ARRIBAT A TENIR EL 50% DE LA PLANTILLA CONFINADA, I ARA TÉ 6 PERSONES DE REFORÇ PER COMPENSAR LES BAIXES

ajuntament

més de 12 hores perquè la seva 

companya està de baixa, lamenta 

que fins al passat 29 de març no 

els va arribar cap tipus de material 

sanitari i que van haver de treba-

llar en condicions molt precàries. 

Un dels problemes que van tenir, 

explica, és que no disposaven d'es-

pai per aïllar els nous positius i 

això va fer que el virus es propa-

gués amb més facilitat. "Malaura-

dament, en perdre 14 interns 

ara no tenim aquest problema 

i quan un avi presenta els pri-

mers símptomes ja el podem 

aïllar en una habitació", detalla.

Tot i lamentar una reacció len-

Arribada de testos ràpids, però encara escassos
L'Ajuntament de Granollers ha rebut els primers testos de detecció 

ràpida de la Covid-19 de la mà de la Diputació de Barcelona.  

Segons el consistori, s'han distribuït al personal municipal que fa  

serveis bàsics, com els agents de la Policia Local i els treballadors socials. Granollers considera que aquests test són encara insuficients.

SOCIETAT

ta per part de l'administració, 

agraeix que el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies 

els hagi ofert sis treballadors per 

compensar les baixes de personal. 

Això, sumat al fet que dos treba-

lladors s'han reincorporat fa que 

ara com ara estiguin treballant en 

millors condicions.

 

"Tranquil·litat" als altres centres

Segons la regidora de Serveis So-

cials de l'Ajuntament de Grano-

llers, Maria del Mar Sánchez, el 

consistori ha estat en "contacte 

permanent" amb les sis residèn-

cies de la ciutat per "saber si els 

falta material o quines altres 

necessitats tenen, i ajudar en 

la mesura del possible", explica, 

tot i que destaca que la responsa-

bilitat és de la Generalitat –per la 

qual cosa tampoc ha volgut confir-

mar el nombre de defuncions a les 

residències de gent gran–. En la 

línia de donar suport als centres, 

el consistori, d'acord amb el pa-

tronat de la fundació, va contrac-

tar una empresa especialitzada 

perquè aquesta setmana fes una 

desinfecció interior de la residèn-

cia Antònia Roura, per tal d'evitar 

nous contagis.  A més, fa setmanes 

que s’ha intensificat la neteja de 

les entrades d’aquests equipa-

ments així com d’altres serveis 

essencials, centres d’atenció pri-

mària (CAP) o espais públics.

Sánchez ha explicat que la situ-

ació més complicada s'està vivint 

a la residència Antònia Roure, 

mentre que les altres cinc viuen 

la crisi sanitària "amb més tran-

quil·litat", ja que no tenen cap 

cas confirmat de coronavirus. La 

regidora alerta, però, que la man-

ca de proves de la Covid-19 supo-

sa un inconvenient afegit per als 

centres que, quan detecten algun 

símptoma han d'aïllar el pacient 

i "sovint tenen manca d'espais 

preparats". i acn / M.e.

L'Ajuntament, d'acord amb el patronat, contractava una desinfecció de l'interior del centre

RESIDÈNCIA CÈNTRICA  La Covid-19 s'ha acarnissat a la llar Antònia Roura

Compra a la Xina
El Departament de Treball i Afers Socials ha 

fet una segona compra a la Xina de material de 

protecció (mascaretes, bates, guants i ulleres)

per als professionals de les residències, que 

s'ha començat a distribuir aquesta setmana.

A les Franqueses

Les tres residències de gent gran de 

les Franqueses no tenen confirmat cap 

positiu per coronavirus. Sí que van de-

tectar-se dos casos fa unes setmanes 

a la Residència Palau, però les dues 

persones infectades han superat la 

malaltia després de passar setmanes 

en aïllament. El mateix centre va rea-

litzar cinc proves més a residents que 

presentaven símptomes, però els re-

sultats van ser negatius. Així, de les 154 

places residencials –52 a la Residència 

Palau, 44 a l’Auca i 58 a la Residència 

Les Franqueses–, totes estan ocupades 

amb normalitat i no consta que cap fa-

mília hagi volgut endur-se les persones 

grans a passar el confinament a casa. 

Els residents continuen les rutines dià-

ries, amb l’única excepció que no poden 

rebre visites. Pel que fa als treballadors, 

de moment no ha estat necessari re-

forçar cap plantilla, si bé l’àrea de Di-

namització Econòmica de l’Ajuntament 

està recollint informació de professio-

nals per si calgués més endavant.

Va ser arran dels dos casos detectats 

que la Residència Palau va demanar una 

desinfecció de les instal·lacions a uni-

tats especialitzades. Dimecres van re-

bre la visita de tècnics de la Generalitat, 

que van netejar amb aigua i lleixiu bona 

part de les instal·lacions. Diumenge, 

una unitat militar d’emergències (UME) 

de l’Exèrcit va completar la feina en una 

altra part de les instal·lacions.

DUES PERSONES DE 
LA RESIDÈNCIA PALAU 
SUPEREN LA MALALTIA
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El pavelló de Can Bassa s'ha conver-

tit en un nou alberg temporal per tal 

que hi passin el confinament per-

sones sense sostre de Granollers i 

del Vallès Oriental. L'equipament, 

que s'acaba de posar en marxa, l'ha 

organitzat l'Ajuntament de Gra-

nollers, i compta amb la gestió de 

Creu Roja Granollers, el suport de la 

Diputació de Barcelona i la col·labo-

ració d'El Xiprer, Càritas i Humana.

Des del passat 25 de març ja es va 

habilitar a Granollers el Pavelló El 

Tub com a alberg temporal, amb 12 

places disponibles, que s'han anat 

cobrint gradualment. Ara, gràcies 

a l'ajuda econòmica de la Diputació 

de Barcelona, el servei s'estén a la 

comarca amb una capacitat de 30 

places, 15 per a persones de Grano-

llers i 15 per a persones d'altres mu-

nicipis del Vallès Oriental. "Encara 

no sabem l'import exacte que hi 

destinarem, perquè dependrà de 

les setmanes que estigui en fun-

cionament i del nombre d'usua-

ris. Fins i tot, es podria veure la 

al pavelló des de les instal·lacions 

de l'Escola Bressol Tortuga, a les ne-

veres de la qual s'hi guarda el men-

jar. A més, equips de dos professio-

nals i personal voluntari de l'entitat, 

organitzats per torns, cobriran el 

servei de dilluns a divendres, des de 

les 12.20 fins a les 21 h i els caps de 

setmana, de 16 a 21 h. Tindran cura 

dels torns de dinar i sopar i propo-

saran activitats per a la tarda.

Creu Roja donarà suport en la 

gestió dels nous ingressos que 

corresponen a les places assigna-

des a municipis de la comarca i 

també ha dotat la instal·lació amb 

llençols, mantes i tovalloles.

Per la seva banda, l'Ajuntament 

hi posa educadors comunitaris en la 

franja de matí. El personal voluntari 

del Xiprer, tal com ja feia en El Tub, 

continuarà preparant els esmor-

zars, mentre que Càritas proporci-

onarà roba i Humana sabates a qui 

ho pugui necessitar. L'AV de Can 

Bassa han col·laborat en la recollida 

de material per a l'alberg.  m.e.

necessitat d'ampliar-lo", explica 

la diputada de Polítiques d'Igualtat 

i regidora, Alba Barnusell.

En el vestíbul del pavelló s'hi ha 

habilitat la zona de menjador, men-

tre que en la pista de joc s'hi han 

col·locat els llits, on dormiran els ho-

mes, mentre que les dones disposa-

ran dels vestidors per dormir-hi. A 

més, també hi ha un espai de buga-

deria, amb rentadora i assecadora.

Creu Roja s'ha ocupat d'aspectes 

logístics, com ara muntar els llits, i 

també portarà els menús diaris fins 

La Regidoria de Serveis Socials de 

l'Ajuntament de Granollers va inici-

ar la setmana passada les trucades 

a tots els veïns i veïnes majors de 

80 anys que viuen sols a la ciutat. 

L'objectiu de l'acció és detectar les 

possibles necessitats d'aquest col-

lectiu vulnerable, arran de la Co-

vid-19, però també de cara al futur.

La regidora de l'àrea, M. del Mar 

Sánchez, ha explicat que hi ha un 

miler de persones a Granollers 

que compleixen aquests requi-

sits, la meitat dels quals, però, ja 

tenien un seguiment de Serveis 

Socials, ja que reben algun servei, 

com ara la teleassistència.

Els altres 500 han estat més di-

fícils de contactar, ja que ha calgut 

recopilar els telèfons, amb l'ajuda 

del CatSalut. "Els treballadors so-

cials de l'Ajuntament han prepa-

rat una bateria de preguntes per 

valorar necessitats i situacions 

de risc, i poder oferir l'ajuda per-

tinent", explica Sánchez. De mo-

ment, 17 treballadors socials han 

estat formats i han començat a fer 

les trucades de manera voluntària. 

"Podem arribar a destinar-hi 35 

persones a fer les trucades per 

veure quin servei els hi fa falta, 

no només ara, sinó també un cop 

passi la pandèmia", diu la regido-

ra. L'Ajuntament s'ho ha plantejat 

com una mena de prova pilot que, 

si funciona, es podrà seguir desen-

volupant en franges d'edat menors.

Oferir serveis a majors de 74
A les Franqueses també un grup de 

voluntaris truca periòdicament els 

majors de 74 anys que viuen sols 

al municipi –184 persones– per 

acompanyar-los, mirar de detectar 

les necessitats i oferir-se, si cal, per 

portar-los medicaments o aliments 

a domicili. A més, explica la regido-

ra de Gent Gran, Sònia Tena, alguns 

tallers que es fan habitualment als 

casals de la gent gran s’han traslla-

dat a la xarxa.  m.e. / x.l.

L'Ajuntament truca a
les persones majors de 
80 anys que viuen soles

AJUNTAMENT

EL SERVEI, FINS ARA AL PAVELLÓ EL TUB, ES CONVERTEIX EN COMARCAL AMB L'AJUT DE LA DIPUTACIÓ ALGUNS TALLERS DE GENT GRAN, TRASLLADATS A LES XARXES

L'alberg per a persones sense 
sostre es trasllada a Can Bassa

LLITS  Gestió de Creu Roja
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Des que el Departament d'Educació 
emplaçava, la setmana passada, les 
escoles perquè, després de Setma-
na Santa, iniciïn el tercer trimestre 
de manera virtual, la preocupació 
per la bretxa digital ha estat crei-
xent. L'associació REIR, que gestio-
na projectes de suport a menors en 
risc d'exclusió social, ho ha alertat i 
ha iniciat una campanya per com-
batre aquesta desigualtat, amb el 
suport del Rotary Club, Pimec Va-
llès Oriental i Nous Empresaris i 
Emprenedors de Catalunya.

REIR assegura que "la crisi sa-

nitària deixarà una crisi encara 

més profunda, la social" i alerta 
que el confinament mostra que 
moltes famílies no estan prepa-
rades tecnològicament perquè els 
infants puguin seguir les classes 
de manera virtual, ja que no tenen 
ni equips informàtics ni connexió 
d'internet a casa.

És per això que fa una crida a 
recaptar fons per comprar ordina-
dors i donar d'alta connexions a les 
llars d'aquests infants, ja sigui per 

marc de l'escolarització habitual, 
els infants i joves tenen un suport 
presencial de mestres i educadors, 
i també poden fer ús dels equips 
de l'escola i connectar-se a wifis 
gratuïts d'escoles, biblioteques, 
botigues i bars dels seus barris.

En canvi, ara es troben amb fa-
mílies amb alumnes de primària i 

mitjà d'aportacions econòmiques 
a www.contraelcoronavirus.org/

reir o bé fent donació de portàtils, 
tauletes o ordinadors amb conne-
xió possible a wifi. El Rotary s'en-
carrega de revisar els dispositius 
per poder-los lliurar a REIR pre-
parats per a ser lliurats als infants.

REIR explica que, fins ara, en el 

GRANOLLERS. Les escoles bressol 
privades de Granollers reclamen 
al Departament d'Ensenyament 
un suport clar cap aquests equi-
paments educatius, que supleixen 
la manca de places públiques de 
l'educació de 0 a 3 anys. Aquest 
mes aquestes escoles bressol, tal 
com avançava Som*, van pactar 
una quota única de 130 euros, tot 
reajustant la quota ordinària que 
correspondria al mes d'abril.

Els centres lamenten que "la 

desinformació per part del Go-

vern" els ha perjudicat, ja que 
s'ha pogut interpretar que es trac-
ta d'empreses de serveis –i, per 
tant, es qüestionava si un servei 
no prestat s'havia de pagar–, quan 
en realitat són equipaments edu-
catius de primera necessitat. "La 

nostra activitat va molt més en-

llà que la d'un servei puntual i, 

per tant, no estem afectades per 

la normativa publicada al BOE 

sobre aquests establiments de 

serveis", expliquen els centres.
“Això ha fet que les famílies 

tinguessin el dubte de si els es-

tàvem cobrant una quantitat que 

no ens corresponia i ens ha fet 

estar hores i hores explicant la 

situació, rebuts retornats o famí-

lies que es neguen a pagar, quan, 

el departament amb un simple 

comunicat hagués aclarit dub-

tes”, expliquen les responsables de 
sis escoles bressol de la ciutat.

De fet, el regidor d'Educació 
de l'Ajuntament de Granollers, 
Francesc Arolas, ha mostrat el 
seu suport als centres de primer 
cicle d'educació infantil i "l'enor-

me benefici per als infants i el 

seu desenvolupament i socia-

lització que suposa el fet d'es-

tar escolaritzats en una escola 

bressol autoritzada pel Depar-

tament d'Educació, amb les ga-

ranties de projecte educatiu, 

formació del personal i condici-

ons de les infraestructures que 

això suposa". En aquest sentit, el 
regidor reconeix que tenen "més 

feina que la pròpiament pre-

sencial a l'hora de l'obertura 

dels centres, ja que per poder 

fer una bona atenció educati-

j.quesada

EDUCACIÓ  REIR, AMB LA COL·LABORACIÓ DEL ROTARY I PIMEC, VOL EVITAR LA BRETXA DIGITAL QUAN COMENCIN CLASSES EN LÍNIA

L'AJUNTAMENT RECONEIX QUE EL SERVEI EDUCATIU REQUEREIX MÉS FEINA QUE LA PRESENCIAL

Campanya per aconseguir ordinadors 
i connexions per a infants vulnerables

MATERIAL PER ESTUDIAR  La campanya vol evitar la bretxa digital

Les escoles bressol privades reclamen 

ajudes per garantir-ne la continuïtat

secundària sense internet a casa i 
confinats, que no es poden descar-
regar deures i, molt menys, seguir 
una classe en línia. En altres casos, 
també hi ha famílies nombroses 
amb quatre o més fills que han de 
compartir un sol ordinador, i al-
tres que no tenen internet.

Els professionals de REIR han fet 
també una crida perquè la Genera-
litat tingui en compte aquesta rea-
litat social. De fet, el Departament 
d'Educació assegura que les ava-
luacions del segon trimestre ha de 
tenir en compte només els resul-
tats fins al 12 de març, data en què 
van tancar els centres educatius, 
i demana que l'avaluació del dar-
rer trimestre sigui personalitzada, 
tenint en compte les limitacions 
de cada alumne a l'hora de fer les 
classes a distància. En aquest sen-
tit, la FAPAC (Federació d'Associa-
cions de Mares i Pares d'Alumnes 
de Catalunya) ha rebutjat que les 
activitats proposades pels equips 
docents per mitjans telemàtics si-
guin avaluables.  M.E.

El confinament ha fet replantejar 
els precampaments habituals de 
Setmana Santa que organitza Co-
lònies Sant Esteve de Granollers. 
Així, han nascut els primers cam-
paments des de casa, amb activi-
tats per a infants i famílies. Colò-
nies Sant Esteve es divideix en tres 
grups d’edat, gestionats per una 
vintena de monitors. Les tandes 
més petites, Rossinyols, Orenetes 
i Gralles, gimcanes per casa i balls. 
Les tandes de Falcons i Àligues, 
amb nois i noies de 6è de Primària 
a 3r d’ESO, han superat la ruta que 
haguessin fet per la Serra Cavalle-
ra a través d’un joc de rol. El grup 
d’adolescents, els Picots, han supe-
rat reptes similars als que hagues-
sin fet aquest dies per les Terres de 
l’Ebre. L’activitat més esperada va 
ser la Vetllada Confinada, celebra-
da dimarts a la nit en directe per 
Twitch, en format de concurs te-
levisiu. Les dues famílies amb més 
punts van enfrontar-se en un pass-

aparaula de temàtica esplaiera que 
va acabar amb empat.  

Colònies Sant Esteve 

ha organitzat els 

primers campaments 

des de casa

el til·ler

va als infants cal una formació, 

preparació prèvia de les activi-

tats, amb els objectius i meto-

dologies, etc.".
A més, la setmana passada, les 

escoles bressol que havien acordat 
una quota consensuada després de 
dies de negociacions, rebien una 
altra sotragada. Segons sis centres, 
un cop enviats els rebuts a les fa-
mílies, la setena escola que inicial-
ment havia subscrit l'acord, prenia 
una decisió unilateral diferent de 
la pactada. “Ens sentim traïts, 

s’ha aprofitat de la situació per 

deixar-nos malament el dia 31”, 
exclamen des dels sis centres que 
han tirat endavant l'acord.

Amb totes aquestes dificultats 
i sent conscients que, arran de la 
situació generada, ja no es cobrarà 
la quota de maig, es troben amb 
uns ingressos a l’abril de menys del 
10% dels que tenen habitualment 
i, com que els financen exclusiva-
ment amb les quotes de les famí-
lies a qui donen servei, si no reben 
ajudes aviat, "algunes ens veurem 

obligades a tancar", lamenten.  

LES FRANQUESES. Explicar mitjan-
çant una animació com viuen el 
confinament. Aquesta és una de les 
activitats que han dut a terme els 
alumnes de primer d’ESO de l’INS 
El Til·ler les últimes setmanes de 
març. Ho han fet gravant-se a casa 
seva a partir de l’aplicació Plota-
gon i editant posteriorment les 
creacions per crear un curt d’ani-
mació que es pot veure a YouTube 
i al web del mateix institut, amb el 
títol Històries de confinament.

Al curt els alumnes hi expliquen 
la seva vida quotidiana: si s’avor-
reixen, les baralles entre germans, 
si troben a faltar els amics o les ac-
tivitats que fan amb la família, com 

aprendre a cuinar o fer puzles.
La idea va sorgir després que 

l’esclat de la pandèmia enganxés 
els alumnes iniciant un programa 
de ciències socials sobre la prehis-
tòria. El professor de l’assignatura, 
Jordi de la Torre, va proposar un 
canvi de rumb i potenciar l’ús de la 
tecnologia en l’àmbit educatiu. De la 
Torre, que també és el coordinador 
pedagògic del centre, diu: “seguim 

la línia del que marca el Departa-

ment d’Educació, que diu que ara 

tot ha de ser més motivador que 

mai”. El Til·ler també ha promogut 
activitats a través de la xarxa, des de 
la creació de vídeos domèstics fins a 
sessions de poesia o jocs.  x.l.

Alumnes d'El Til·ler fan un curt 

d'animació sobre el confinament

LLEURE EN CONFINAMENT
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El Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental ha intensi-
ficat els treballs de desinfecció de 
les illes de contenidors de la via 
pública del servei comarcal de re-
collida selectiva (vidre, envasos 
lleugers i paper-cartró) arran de 
l’actual crisi sanitària pel coro-
navirus. Els treballs, que s'aniran 
executant durant el mes d'abril, 
inclouen els serveis de rentat ex-
terior amb producte desinfectant, 
per al qual s'utilitza un camió d'hi-
droneteja amb equips mixtos de 
succionadors i impulsors, amb la 

dosificació exacta d'aigua clora-
da. Per agilitzar aquestes tasques, 
es preveu que la setmana vinent 
s'incorpori un segon vehicle d'hi-
droneteja. D’aquesta manera es vol 
evitar la propagació del Covid-19 

dran tancades, per la qual cosa no 
es poden portar residus a aquestes 
instal·lacions ni deixar-los al car-
rer; cal guardar-los a casa fins a 
l’aixecament de les restriccions.

D'altra banda, aquesta setma-
na, el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental ha in-
corporat dos vehicles per a la re-
collida selectiva a la seva flota, que 
donaran servei a diversos muni-
cipis de la comarca. Són dos vehi-

pel contacte de les superfícies dels 
contenidors. A més, per augmen-
tar la prevenció, es recomana als 
veïns l’ús de guants per obrir els 
contenidors i, tot seguit, rentar-se 
les mans. La mesura s’afegeix a les 
actuacions que s’han posat en mar-
xa des de l’inici de l’estat d’alarma 
per garantir el funcionament dels 
serveis de recollida i tractament de 
residus. Mentre duri l’estat d’alar-
ma, a més, les deixalleries roman-

consorci de residus Vo

SERVEIS  AQUESTA SETMANA S'HAN INCORPORAT DOS VEHICLES NOUS A LA FLOTA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

DESINFECCIÓ  Un operari ruixa amb aigua i lleixiu una illa de contenidors

cles bicompartimentats de càrrega 
posterior i amb compactador que 
permeten optimitzar viatges reco-
llint contenidors de dues fraccions 
en una mateixa ruta. També es po-
den fer servir en les recollides por-
ta a porta, perquè incorporen un 
compartiment abatible al darrere 
que permet al treballador posar-hi 
les bosses. El cost total dels dos ve-
hicles és de 437.365 euros (IVA ex-
clòs), amb manteniment preven-
tiu inclòs durant els primers cinc 
anys. La compra forma part del 
procés de renovació de la flota de 
l’empresa pública Serveis Ambien-
tals del Vallès Oriental, SA, que es 
va ampliar al febrer amb cinc ve-
hicles i que s’anirà completant al 
llarg de l’any amb nous vehicles. 

Serveis

El servei de recollida de roba en con-

tenidors, que porten a terme entitats 

com Càritas, Dimas i Humana, ha que-

dat suspès temporalment fins a nou 

avís. Per aquest motiu es demana que 

qui tingui roba o sabates per dipositar 

en aquests contenidors, la mantingui a 

casa fins a la fi del confinament.

LA RECOLLIDA DE 
ROBA VELLA, SUSPESA

L’Ajuntament ha aprovat l’ampli-
ació del termini de pagament de 
l’impost de vehicles de tracció me-
cànica fins al 6 de juliol de 2020 
amb l’objectiu de mitigar els efec-
tes econòmics provocats pel coro-
navirus. L'Ajuntament també es-
tudia, juntament amb la Diputació 
de Barcelona, ampliar els terminis 
de pagament de l'IBI i de les taxes 
per la gestió de residus i d'escom-
braries selectives. Properament 
es comunicaran els nous períodes 
de pagament d'aquests impostos i 
taxes. El calendari fiscal del 2020, 
amb les darreres actualitzacions, es 
pot consultar al web municipal. 

HISENDA

Les Franqueses

amplia el termini

de pagament de 

l’impost de vehicles

GRANOLLERS. Des d’aquesta set-
mana han deixat d’instal·lar-se 
les 11 plataformes mòbils de con-
tenidors de l’illa de vianants de 
Granollers. El servei de recollida 
de residus ha trobat darrerament 
les bosses a terra, al voltant de les 
plataformes, pel fet que algunes 
persones no volen obrir les tapes 
dels contenidors que són dins de 
la plataforma per por del contagi. 
Aquest fet i la reducció dels resi-
dus recollits perquè moltes boti-
gues estan tancades ha motivat 
aquesta decisió. Així, l’Ajuntament 
ha substituït cada plataforma per 
una àrea de contenidors en el 
mateix lloc, o bé cal desplaçar-se 
fins a una àrea propera habilitada 
temporalment, en tots dos casos 
amb contenidors de rebuig, orgà-
nica, vidre, envasos i paper.

Les noves sis àrees que s’han 
hbilitat són al carrer Sant Roc, pla-
ça Maluquer i Salvador, c. Ponent, 
pl. de l’Església, pl. Corona i c. Ma-
rià Maspons. Els contenidors de 

rebuig tenen pedal i el d’orgànica 
disposen d’una boca gran i oberta, 
mentre que els d’envasos i paper 
no tenen gomes en les obertures. 
D’aquesta manera es facilita l’ús i 
s’evita tocar el menys possible els 
contenidors. Tot i l’estat d’excepci-
onalitat provocat per la Covid-19, 
la recollida d’escombraries i de 
selectiva funciona amb normalitat.

A les Franqueses, per la seva 
banda, l’Ajuntament ha fet una 
crida a mantenir a casa els residus 
voluminosos i de poda fins que 
acabi el confinament. D’aques-
ta manera, assegura, els serveis 
de neteja es poden centrar en les 
feines urgents i essencials, com 
els treballs de desinfecció d’espais 
públics, en comptes de recollir vo-
luminosos llançats al voltant de 
les àrees de contenidors. El servei 
de recollida de residus ha detectat 
un increment d’aquest tipus de 
brossa als carrers després que les 
deixalleries hagin tancat les por-
tes per la crisi sanitària. 

Les plataformes de l'illa

de vianants se substitueixen 

per àrees de contenidors

Per augmentar la

prevenció, es recomana 

als veïns l'ús de guants 

per obrir els contenidors

La Policia Local de Granollers ha 
sancionat 202 persones des de 
l'inici de l'estat d'alarma per ha-
ver-se saltat el confinament sense 
causa justificada. De fet, l'última 
setmana s'ha notat un increment 
de persones que circulen a peu 
per la ciutat, sobretot per anar a 
comprar. "Hem detectat que les 

primeres setmanes la gent feia 

una gran compra a la setmana, 

i ara veiem com surten més so-

vint per anar a llocs diferents", 
diu el cap de la Policia Local, Lluís 
Colomer, qui recorda que l'estat 
d'alarma continua vigent i que cal 
ser escrupolós en el compliment 
de la normativa.

En la mateixa línia, a les Fran-
queses, les propostes de sanció de 
la Policia Local per saltar-se el con-
finament van augmentar fins a 132 
el cap de setmana. És justament 
aquests dies quan augmenten no-
tablement els moviments sense 
justificació. En la majoria de casos, 
les persones sancionades es troba-
ven en places, parcs o passejaven 

per la via pública. La Policia Local 
deriva les propostes de sanció als 
Mossos d'Esquadra, que fan d'en-
llaç amb el Ministeri de l'Interior, 
que és qui finalment interposa les 
sancions, que poden oscil·lar entre 
els 600 i els 30.000 euros.

Reducció del trànsit
Segons han registat els semàfors 
de les Franqueses que disposen 
de càmeres, el trànsit rodat al mu-
nicipi ha caigut entre setmana a 
l'entorn del 59%, sobretot des del 
moment en què només s'ha per-
mès desplaçaments dels serveis 
essencials. Tot i això, la disminució 
del trànsit els caps de setmana és 
notablement inferior, fins al punt 
que diumenge 29 de març només 
es va reduir un 21% respecte a un 
diumenge habitual. Per evitar els 
moviments injustificats durant el 
cap de setmana, i mentre estigui 
en actiu l'estat d'alarma, la Policia 
Local de les Franqueses intensifi-
carà els controls a punts estratè-
gics del municipi. 

MOBILITAT  EL TRÀNSIT NOMÉS ES VA REDUIR UN 21% DIUMENGE

El Consorci reforça la
desinfecció dels contenidors

Crida policial a "no relaxar 

les normes de confinament"

Tancades les

àrees per a gossos

del municipi
Les Franqueses ha decidit tancar, 
de manera provisional, les tres 
àrees per a gossos del municipi 
després de detectar-hi compor-
taments incívics de persones que 
incompleixen les normes de confi-
nament. Són es espais del carrer de 
la Serra, del carrer Aragó i del Parc 
del Mirador de Bellavista. Les auto-
ritats recomanen passejar els gos-
sos de manera individual, sempre 
a prop del domicili i pel temps mí-
nim imprescindible, i evitar així les 
aglomeracions i sortir de casa més 
temps del que sigui necessari. 

La Tela emet

el documental 

'Humans i ratpenats'

El canal de YouTube del Museu de 
Ciències Naturals difon des de di-
mecres en obert el documental Hu-

mans i ratpenats, una peça produï-
da pel Museu i l’entitat Galanthus i 
que ha rebut el suport de diverses 
empreses. El documental és fruit 
de les investigacions durant més 
de tres anys de Carles Flaquer i 
Xavier Puig per conèixer com es re-
lacionen les persones amb aquests 
mamífers voladors i apropa, de ma-
nera amena i divulgativa, la recerca 
científica sobre aquests mamífers. 
Humans i ratpenats també mostra, 
per exemple, els hospitals per a 
ratpenats d’Austràlia o el turisme 
de ratpenats als Estats Units. 
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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
28/03 Eudaldo Masjuan Serra  72 anys
29/03 Miguel Gallardo Coleto  56 anys 
29/03 Martín Lara García  64 anys
29/03 José Vilar Traserra  79 anys 
30/03 Asunción Gamissans  89 anys
30/03 Joaquin Bravo Falcó  62 anys 
30/03 Teresa Mundet Berenguer  88 anys
30/03 Maria Prat Encesa  85 anys 
30/03 Teresa Colomé Fortí  93 anys
30/03 Juan Albanell Travesa  74 anys 
30/03 Asensio Tudela Campamelos 83 anys 
30/03 César Gonzalo Montasell  85 anys
30/03 Antonio Salcedo Pérez  79 anys
30/03 José Jiménez Pineda  87 anys 
30/03 J. Ramón Gómez Rodríguez  87 anys
30/03 Francisco Bertolín Puga  75 anys
31/03 Jesusa Sánchez Ramos  89 anys
31/03 Joaquima Grau Camps  92 anys
31/03 Nemesia Sánchez Vioque  96 anys
31/03 Julio Pérez Caballero Moya  92 anys 
31/03 Orlando Pérez López  76 anys 
31/03 José Otín Domingo  81 anys 
31/03 M. Asunción Lozano Campo 88 anys
01/04 Hermitas Cabanas Coira   88 anys 
01/04 Mario Valls Gómez  82 anys
01/04 Agustín Ribot Ruiz  76 anys 
01/04 M. Ángel Ibáñez Montfort  73 anys
01/04 Esperanza Huerta Teresa  77 anys

01/04 Eduardo Lucas Martínez  90 anys 
02/04 Andrés Torres Tabares  88 anys
02/04 Miguel García Carmona  64 anys 
02/04 Manuela Muñoz de la Corte 83 anys
02/04 José Vulart Brunell  85 anys 
02/04 Maria Gracia Pe  95 anys
02/04 Vicenç Segalés Santesteban 93 anys
02/04 Jaume Andreu Bellalta  89 anys 
02/04 María Luisa Planas Mir  86 anys
02/04 Amparo Álvarez Sánchez  86 anys 
02/04 Ramón Navarro Jiménez  91 anys
02/04 Felisa Muntal Ramírez  91 anys
02/04 María Agüero Agüero  88 anys 
02/04 M. Teresa Maiques Aragües 82 anys
03/04 Carlos Pérez García  76 anys
04/04 Joan Lauco Dordas  83 anys  
04/04 Manuel Cruz Aguilar  86 anys 
04/04 Rosalía Peña Dantí  72 anys 
04/04 Jordi Sánchez Rami  84 anys
04/04 Antonio Torres Serrano  86 anys
04/04 Isabel Motos Pérez  94 anys
05/04 Celsa Riveiro González  92 anys 
05/04 Carme Sust Cabedo  95 anys
05/04 Rafael Herreros Vera  85 anys 
05/04 Montserrat Buil Esteban  99 anys
05/04 Margarita Bayarri Sánchez  87 anys
05/04 Elena Romero Romero  92 anys 
06/04 Pilar Cabré Ciudad  92 anys

L’entitat ActuaVallès, centrada en 

l’atenció de persones amb VIH i en 

situació d’exclusió social, com les 

persones sense llar, els joves i les 

treballadores sexuals, ha engegat 

aquests dies la campanya 25x3, 

pensada per reforçar els recursos 

de què poden disposar aquests 

col·lectius vulnerables en temps 

de confinament. “La majoria són 
persones que recullen ferralla, 
treballadores sexuals o gent que 
treballa en negre que ha vist 
truncada la seva activitat i que 
no té cap mena d’ingrés”, explica 

Esther Artigas, tècnica d’ActuaVa-

llès. “És gent que no té cobertes 
les necessitats bàsiques i que 
sovint queda fora, fins i tot, de 
l’atenció dels serveis socials mu-
nicipals”. Per això, i per garantir 

que els col·lectius més vulnerables 

i invisibilitzats tinguin almenys els 

àpats garantits, ActuaVallès fa una 

crida per aconseguir donacions de 

25 euros durant tres mesos (75 eu-

ros en total), tot i que també es po-

den fer altres donacions a través del 

portal solidari migranodearena.org. 

Tot i que també hi ha qui aporta 

aliments, la campanya recull diners 

“perquè en aquesta situació de 
confinament són més fàcils de 
gestionar”, diu Artigas. La campa-

nya es du a terme juntament amb 

l’entitat Colors del món, de Saba-

dell, i pretén garantir la subsistèn-

cia d’unes 40 persones del Vallès 

Oriental, l’Occidental i el Bages.

En el cas concret de Granollers, 

l’entitat treballa en l’anomenat Pro-

jecte Dona, una iniciativa de suport 

a les treballadores sexuals basada 

en l’atenció i educació sociosanità-

ria. En aquest cas, “tant El Xiprer 
com els Serveis Socials de Gra-
nollers han respost bé i no ha 
estat necessari el nostre suport”, 

explica Artigas, qui assegura que en 

molts dels municipis on actua l’en-

titat els serveis socials municipals 

s’han vist desbordats. “Indepen-
dentment de les capacitats i de 
com funcionen aquests serveis 
a cada municipi, ara és moment 
de col·laborar com sigui, d’arre-
mangar-se i de treure la humani-
tat de cadascun de nosaltres per 
garantir que tothom pugui men-
jar”, conclou. x.l.

Campanya d'ActuaVallès 

per cobrir els àpats dels 

col·lectius més vulnerables

El Centre de Salut Mental Benito 

Menni de Granollers i els disposi-

tius d’atenció a la salut mental de 

Sant Joan de Déu a la ciutat han 

posat en marxa aquesta setmana 

uns programes d'atenció psicolò-

gica per a persones amb Covid-19 

que estan en aïllament al domicili, 

les seves famílies i també per als 

professionals sanitaris i d'atenció 

primària del Vallès Oriental. 

D’una banda, hi ha els casos de 

persones diagnosticades i aïllades 

al domicili que expressen “por, 
incertesa, preocupació i angoi-
xa”, així com les seves famílies, 

que també experimenten l’angoi-

xa de saber com han de cuidar 

els malalts. El servei orienta els 

pacients i les famílies sobre com 

portar el confinament, així com la 

gestió del dol per a persones que 

han perdut algun familiar. “Hi ha 
persones que no s’han pogut 
acomiadar de familiars o amics, 
i que tampoc no han pogut fer ni 
una vetlla ni un funeral”. “Són 
dols complicats de gestionar 
en els quals podem orientar”, 

diu Belén Gías, del Centre de Salut 

Mental de Granollers. D’altra ban-

da, el servei de suport psicològic 

també s’adreça al personal que 

treballa en centres sanitaris, so-

bretot els ambulatoris. En aquests 

casos també s’aborden "angoi-
xes, preocupacions per possi-
bles contagis i altres situacions 
complicades que han viscut a la 
feina, a més de l’estrès per les 
sobrecàrregues de treball o les 
condicions laborals".

Per accedir al servei cal escriure 

un correu a parlemcovid19.hsjd@

hospitalarias.es, i en un termi-

ni màxim de 48 hores l’equip de 

psicòlegs, format per personal de 

Creu Roja, Benito Menni i l’Hos-

pital, es posa en contacte amb 

l’usuari que ha fet la consulta. A 

més, l’Hospital ha desenvolupat 

el seu propi programa d'atenció a 

pacients i professionals en crisi a 

través d’un número de Whatsapp 

(662 36 21 25). 

SALUT A CÀRREC DE BENITO MENNI, CREU ROJA I L'HOSPITAL

Suport psicològic per a 

pacients i personal sanitari

L'automobilística Seat va arren-

car divendres la producció de res-

piradors d'emergència després 

d'obtenir el vistiplau de l'Agència 

Espanyola del Medicament. En 

podrà produir fins a 300 cada dia, 

i els primers lliuraments es faran 

aquest abril a diferents hospitals, 

entre els quals, el de Granollers. 

L’objectiu dels respiradors, que es 

diran OxyGEN, és ajudar a la venti-

lació en situació d’absència de res-

piradors convencionals en aquells 

pacients amb problemes respirato-

ris severs, com els provocats per la 

covid-19. Els respiradors compta-

ran amb un més de 80 components 

electrònics i mecànics i un motor 

adaptat d'un neteja parabrises. En-

tre aquests components també n'hi 

haurà de fabricats a Granollers. 

Concretament, l'empresa Muelles 

Crom, amb seu al polígon Jordi 

Camp, ha adaptat la seva producció 

habitual de molles per abastir Seat 

en la fabricació temporal d'aquests 

hagut de rebre el model de mo-
lla necessària i posar-nos a fa-
bricar-la", diu Lluís Callejón, res-

ponsable de la firma granollerina. 

Callejón assegura que "és un gran 
honor poder col·laborar en la 
lluita contra la malaltia". ❉

respiradors, que s'equiparan amb 

molles d'acer inoxidable fabricades 

a la ciutat. L'empresa forma part 

del consorci de proveïdors habitu-

als de Seat, de manera que ha estat 

fàcil adaptar la producció per a les 

noves necessitats: "Només hem 

acn

SALUT MUELLES CROM, DEL POLÍGON JORDI CAMP, APORTARÀ MOLLES D'ACER INOXIDABLE

RESPIRADOR El prototip d'un respirador d'emergència OxyGEN

Les Franqueses celebrarà dimarts 

(12 h) un ple extraordinari telemà-

tic en què s'informarà de les actu-

acions del govern municipal en re-

lació amb la crisi sanitària i en què 

s'aprovarà una modificació puntual 

del PGOU en l’àmbit del Sector N 

(carretera de Cardedeu). El ple es 

podrà seguir al canal de YouTube 

de l'Ajuntament i substitueix la ses-

sió que s'havia de celebrar a finals 

de març i que va ser suspesa a últi-

ma hora per un recurs d'IEC. 

Després de la suspensió d'aquest 

ple, el grup municipal de Sal-CUP 

va demanar al govern la convoca-

tòria d'un ple per replantejar els 

pressupostos i "accentuar-ne el 
seu caràcter social". "Les urgèn-
cies socials són molt clares en 
aquests moments. No fer-ho és 
l'excusa per no haver d'afrontar 
el que vindrà", asseguraven. El 

grup també demanava al govern 

municipal que ofereixi l'Espai Can 

Prat al Servei Català de la Salut i a 

les residències de gent gran de les 

Franqueses per "estar preparats" 
per si el coronavirus arriba a les 

residències del municipi. 

POLÍTICA 

Les Franqueses 

modificarà el Pla 

General en un ple 

telemàtic dimarts

CIUTADANIA CRIDA A OBTENIR TRES DONACIONS DE 25 EUROS

El servei també orienta 

en la gestió del dol a les 

persones que han perdut 

algun amic o familiar

Els respiradors de Seat tindran
components fabricats a Granollers
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alauradament la situació 

d’emergència sanitària, soci-

al i laboral que estem vivint 

mostra que fins ara s’ha pri-

oritzat la salvaguarda dels beneficis i di-

vidends de les grans empreses i la banca 

enfront del benestar de les classes po-

pulars. Dins d’aquestes tenim els sectors 

més vulnerables, i entre ells volem parlar 

dels nostres nois i noies.

Ha de ser una de les màximes prioritats 

atendre la població entre 0 i 18 anys, la 

que patirà més aquesta crisi i la que hau-

rà de construir un futur diferent, més just 

i més solidari. Però no partim d’un bon 

context socioeconòmic a causa de les re-

tallades i del pobre finançament educatiu 

que patim a Catalunya, especialment des 

de la crisi del 2008.

I ara s’afegeix la Covid-19, amb les seves 

seqüeles. La situació a les llars catalanes no 

és la normal i totes, inclosos els infants, es-

tem sotmeses a una situació d’estrès. Per da-

vant de tot, cal posar la vida i les cures. Una 

situació extraordinària hauria de passar per 

sobre dels currículums. Aquesta crisi no 

hauria de servir per augmentar encara més 

les desigualtats. El capital cultural de les fa-

mílies es converteix, doncs, en una altra font 

de discriminació i segregació classista.

I el debat fins ara s’ha basat en currí-

culum, digitalització, avaluacions, curs 

escolars… Però, i si ens plantegem que les 

primeres prioritats, si pensem en elles i 

en ells, són unes altres?

Garantir una atenció sanitària, alimentà-

ria i psicològica d’emergència i, per al futur, 

pensar específicament en les criatures seria 

Granollers, ciutat educadora 
enfront la Covid-19?

el més important, la qual cosa voldria dir: 

unes beques menjador amb una dotació 

digna per a les unitats familiars i que s’allar-

guessin als mesos d’estiu, uns Serveis Soci-

als ampliats amb més educadores, psicòlo-

gues, treballadores socials que atenguin de 

manera integral aquestes necessitats.

I és clar que hem de pensar en l’educa-

ció, que superi la segregació escolar exis-

tent i contra la qual tan poc s’ha fet fins 

ara… I com?

Garantint una preinscripció escolar úni-

ca des de l’OME de Granollers i la posterior 

matriculació centralitzada, tot planificant 

el proper curs tenint en compte criteris de 

proximitat, repartiment equitatiu i com-

pensatori de les desigualtats.

I als centres escolars, poder deixar de 

banda aquest currículum tan rígid i passar 

a impartir una educació formativa huma-

nista, integral, que intensifiqui i aprofun-

deixi en els valors i l’ètica humanes, espe-

cialment en la solidaritat, en el bé comú, en 

el respecte pel medi ambient..., aprofitant 

tots els aprenentatges que aquesta crisi ens 

està aportant. Com també garantir l’equitat 

dels aprenentatges, evitant la segregació 

escolar que pot suposar la bretxa digital i 

socioeconòmica, dotant dels mitjans tec-

nològics imprescindibles a tots els infants.

I pensem en l’estiu… Caldrà reforçar es-

pais educatius i culturals amb una progra-

mació potent, inclòs l’agost. Aquest any 

molta gent no podrà marxar de vacances. 

A les nenes i nens que es quedin a la ciu-

tat les hem de garantir que biblioteques, 

centres cívics, escoles, entitats esportives 

i associacions culturals ofereixin espais 

educatius amb el vessant humanista i in-

tegral que abans reclamàvem.

Fem de Granollers, entre totes i tots, 

una ciutat educadora de veritat, que pensi 

en els infants i en les persones en primer 

lloc i que atengui realment les noves ne-

cessitats que es van generant. Només així 

podrem construir un futur més esperan-

çador i més equitatiu.

M

De la mateixa manera que el coronavirus Sars-CoV-2 no fa diferències 

socials, la crisi sanitària i el confinament sí que les ha fet aflorar encara més i 

ha evidenciat la vulnerabilitat de bona part de la societat, no només d'aquelles 

famílies habituals dels Serveis Socials. Milers de treballadors s'han vist 

afectats per un ERTO i moltes empreses de sectors econòmics tan importants 

com l'educació i la cultura temen per la seva continuïtat. Per no parlar del 

patiment del petit comerç, que és imprescindible per vertebrar la ciutat viva 

i cohesionada. I els sanitaris? Horaris maratonians i pressió màxima per a 

un col·lectiu que se sap imprescindible, però que a vegades els governs han 

oblidat que ho són. Hi haurà un abans i un després passat el confinament, 

però dependrà de tots que el futur, ara tan incert, sigui esperançador. Ens hem 

evidenciat fràgils, i només un canvi en les prioritats, un tarannà solidari i unes 

accions conscients faran guanyar força. Així com el moviment ecologista 

apel·la als petits gestos per als grans canvis, ara també cal que els municipis 

siguin influents a l'hora d'afrontar una crisi global i, sobretot, que la població 

estigui alerta als perills de la involució democràtica d'aquest virus.

INFLUIR EN EL FUTUR

Editorial

EDUARD NAVARRO
Professor i exregidor de la Crida per Granollers-CUP

JOSEP SÁNCHEZ
Mestre jubilat i membre de la Crida per Granollers-CUP

Bústia

Crònica oberta
Plaça de la Corona, adormida però viva. Lo-

cals i comerços tancats mentre no passeges 

pel carrer Major. Plaça del cony, persianes 

abaixades dels bars abans plens d’alcohol, 

fum i jovent. Granollers, paisatge desolat, 

desert urbà on es contemplem els coloms 

passejant al so del silenci a la plaça de la 

Porxada. El rellotge de l’Ajuntament marca 

el compte enrere per arribar a l’instant en 

què travessarem la meta de vèncer aquesta 

nova i desafortunada malaltia.

Els grafitis de fons gris llueixen amb es-

plendor, emblema del confit, rebels obedi-

ents en estat d’alarma. Cinc obrers treballen 

sense màscares, no fos cas que no pogues-

sin aguantar el cigarret amb els llavis men-

tre rematen els últims acabats d’uns nous 

habitatges, que ja es veurà quin promotor 

aïllat podrà vendre en aquesta gran crisi 

més que anunciada.

Des del CAP brilla la solidaritat que es fa 

present a les vuit del vespre amb música al 

ritme de resistirem i aplaudiments que tapen 

la mala gestió d’uns pocs, gens experts i ama-

guen antagonistes, sorgits d’uns vots legítims 

encara més aplaudits pels seus, que després 

d’intentar rebentar el sistema sanitari s’ama-

guen a les seves coves amb nom de segona 

residència. No fos cas que se’ls enganxés quel-

com de la plebs que batalla en primera línia de 

foc per salvar la seva estimada pàtria. Tampoc 

voldria, per ells, perdre el llenguatge bèl·lic i 

recordar que, com en la guerra, els generals 

millor al quarter, lluny del peu del canó.

La gent camina amb la seva mascota en-

tre càntics i aplaudiments als sanitaris. Sen-

se treure-li importància i tota la vàlua que 

té, ans el contrari, se sent la veu del vent 

del Montseny, que recorda la valentia d’un 

bomber que entra al foc per salvar una vida 

que ni tan sols coneix. També la d’un vell 

vaixell que s’endinsa al mar per rescatar 

gent que fuig d’una afecció més greu que la 

Covid-19 i que, en canvi, sí que es pot evitar. 

Que s’escapa de la guerra ofegant-se al mig 

del mar. O perquè no dir-ho, la d’un guerri-

ller que mort en nom de la llibertat.

S’apaga de cop el solidari soroll, com si 

d’una espelma de l’església es tractés. Les vo-

reres han deixat de bategar i enmig del silenci 

i la fragància del quitrà se senten les rialles 

dels balcons, l’amor de les famílies i la vibra-

ció dels cors i la valentia de la gent que sense 

abraçar-nos ens diem que tot anirà bé. La xar-

xa es buida de solitud quan, com si d’un bust 

es tractés, ens recreem en un espai on estem 

junts però separats amb cervesa en mà, men-

jant, rient o parlant. De la mateixa manera per 

l’aire volen coneixements de dansa, d’esport, 

de música o de cuina. Com ocells engabiats 

repetim que tornarem a volar.

Els granollerins i les granollerines es-

peren ansiosos poder tornar a omplir els 

carrers d’alegria i de paradetes els dijous 

de mercat. Emplenar els bars i les botigues 

de rialles i festa. La ciutat desitja que aquest 

confinament tregui el millor de cada un dels 

seus habitants.

oriol veciana / granollers

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGrn

Ma germana, R3 de Pediatria a l'Hospital 
de Granollers. Ahir la Martina va passar de 
pediatria a UCI, on totes les persones tenen 
Covid-19. El pare també és pediatra i potser 
li tocarà fer el mateix canvi, malgrat és +60 
anys (col·lectiu de risc).

@eudaldsellares @Layer2

T'expliquen que l'helicòpter 
dels mossos fa vols a baixa 
alçada per vigilar que la gent 
no vagi a les zones d'esbarjo 
de Granollers i preguntes per 
quina peli és...



dj, 9 abril 2020 13

OPINIÓ

ivim la por i la incertesa 

d’aquests dies en el confinament 

de la llar. Sentim la pena de la 

gent que ens deixa, dels familiars 

que ploren lluny els seus éssers estimats. 

Sortim al balcó i ja no reconeixem el món de 

fora, el món que donàvem per descomptat, 

que ens semblava un espai acollidor, tran-

quil, ordenat. Ara l’exterior se’ns ha girat 

en contra. Semblem els nostres ancestres 

tancats en coves perquè, allà fora, qualsevol 

bèstia o qualsevol gir del destí els podia fer 

mal, matar. Hem recuperat, poc o molt, la 

vulnerabilitat, la incertesa… que la ciència 

i certa supèrbia, potser, ens havien regalat.

S’han acabat els relats prometeics sobre 

la immortalitat? No ho sé. El que sí sé és que 

ara ens toca repensar la vida, les relacions i el 

futur. I fer-ho des de la condició animal de la 

vulnerabilitat. Des de la condició racional de 

la supervivència, des de la condició biològica 

de l’aprenentatge i, sobretot, l’adaptació.

I és clar que ens en sortirem: perquè som 

animals adaptats al medi i a les circumstàn-

cies; i allò que consideràvem impossible fa 

un mes avui ja és una realitat. Portem més 

de dues setmanes tancats a casa i hem deixat 

Seguim i seguirem
de fer les mil coses que fèiem, però seguim 

i seguirem! No només resistim, sinó que in-

tentem persistir; imaginar futurs, idees i 

conceptes que ens permetin gestionar el mo-

ment amb eficàcia i pensar un demà millor.

Les sensacions són moltes i els relats apo-

calíptics (de les xarxes socials) no ajuden a 

calmar i posicionar el debat en la sensatesa. 

Vivim tragèdies diàries que ens colpeixen: el 

personal sanitari s’ha erigit en imprescindi-

ble, perquè només tenim la vida i les sensaci-

ons, i ara els aplaudim cada nit amb la força 

dels Titans que tenen al cor, els aplaudim 

perquè un dia van decidir estudiar medici-

na, infermeria, biologia… Van decidir curar. 

I avui ens en sentim orgullosos, i als amics i 

amigues que fan 12 hores diàries en urgènci-

es saturades, amb material de protecció (se-

gurament insuficient) i amb un cansament fí-

sic i psicològic que costarà que oblidin, els hi 

enviem un WhatsApp i els hi diem: "’mai tant 

pocs van fer tant per tants. Cuida't. T’estimo".

Mai com ara hem deixat enrere vergonyes i 

ens hem dit "t’estimo", "cuida’t" o "tinc ganes 

de veure’t", i mai com ara ens hem sentit or-

gullosos de tenir una amiga metge o un amic 

infermer; aquells que quan tocava estudiar 

no sortien mai perquè tenien exàmens o ha-

vien de passar a net llargs apunts de microbi-

ologia, traumatologia o de l’aparell excretor. I 

avui el seu esforç val un imperi.

També la sensació d’estar a casa és nova. 

Ja no és aquella sensació que una conegu-

V

PAU LLOBET 

I ROURA
Sociòleg i regidor d'ERC

Seguim i seguirem da marca de mobles sueca ens feia sentir 

en els anuncis; ara notem que la llar s’ha 

transformat en una presó i tot allò que fem 

és amb recança. Tota la vida feliç i ordena-

da que imaginàvem en aquells anuncis; ca-

fès calents en sofàs immensos, llits plens de 

coixins amb raigs de sol que ajuden a des-

pertar-se, geranis i hortènsies de colors… 

tot allò avui és naïf, és paper mullat, és certa 

tristor. La pena ens pot i la vivència costa. 

A més, cal sumar-hi una realitat evident; la 

crisi econòmica passada i els preus escanda-

losos de l’habitatge que hem viscut fan que, 

avui, moltes famílies de 4 o més membres 

estiguin confinats en pisos de 50 metres 

quadrats. Viure la llar des de l’òptica del 

somni burgès –amb mobles suecs– esgota i 

intentar conviure costa, es fa feixuc.

Amb tot, hem d’anar-nos adaptant. A casa, 

al menjador, hi hem muntat un espai comú, 

un lloc de trobada. Tant hi ballem zumba 

com hi fem teletreball, o classes d’anglès 

o hi muntem un cinema improvisat. I així 

passem les hores, entre llibres, jocs de taula, 

cançons i, també, l’avorriment típic que ens 

envaeix. Resistim per aprendre a viure d’una 

altra manera, resistim per seguir.

També les escoles, les extraescolars i les 

activitats vàries que la canalla fa, han canviat 

de ritme. Veurem com va això que les famí-

lies facin de mestres, veurem com va un 3r 

trimestre que es gestionarà a través de la 

virtualitat. Veurem. Sóc partidari que si el 

món ha parat a fora, hauria de parar a dins, 

també. Seguir pensant que la vida serà el 

que era és, ara per ara, molt agosarat. El món 

que ve serà diferent: el que haurem d’ense-

nyar als nostres fills i filles (i com ho haurem 

d’ensenyar) també haurà de ser diferent.

I per acabar; futur compartit. Els governs 

ho haurien pogut fer millor? Segur que sí. 

I caldrà aprendre dels errors, sens dubte. 

Però la crisi és bèstia i les solucions comple-

xes i creatives. Hi hauran de venir de la xar-

xa d’idees que hem fet juntes. Sóc del parer 

que ara toca estar a la trinxera, però. Estar 

on toca, allà on podem ser més útils. Confiar 

en una estratègia compartida, ser empàtics 

(acceptar propostes i la mirada de l’altre); 

cal esperit de bé comú. Sense individualis-

mes, sense càlculs electorals. El temps ens 

dirà com ho hem fet i si ho podríem haver fet 

millor. Però, sobretot, haurem d’aprendre a 

fer una administració pública més àgil, sense 

tanta burocràcia, sense tantes manies en els 

terminis i els processos per tal de donar les 

respostes ràpides que toqui, quan toqui.

Pensar el futur, doncs, vol dir recuperar 

vells valors bells. Vol dir entendre que tenim 

l'oportunitat d’aprendre a construir una al-

tra comunitat, un millor espai de vida com-

partit. Costarà perquè la crisi econòmica serà 

forta i profunda. I caldrà que el sector públic 

impulsi polítiques valentes; plans i més plans 

Marshall a favor de la recuperació, el consum 

i la reactivació econòmica. Caldrà fer-ho per 

recuperar l’ordre i la il·lusió. Però caldrà fer-

ho, sobretot, partint de la idea que la vulne-

rabilitat és essencialment humana, que la 

supèrbia de creure's invencibles ens va fer 

construir un món dèspota que, potser, ara és 

l’hora que el podem fer una mica més humà.



dj, 9 abril 202014

TECNOCAMPUS

carrer Ernest Lluch, 32 · Mataró

Tel. 93 169 65 00 · www.tecnocampus.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

El TecnoCampus ha posat en marxa l’espai 

web futurestudiant.tecnocampus.cat per 

agrupar-hi tota la informació relativa a la se-

lectivitat, la preinscripció universitària i tot 

el contingut addicional que poden necessitar 

els estudiants que el proper curs accediran a 

la universitat. L’entorn canviant generat per 

la crisi del coronavirus fa que els estudiants 

cerquin informació en diversos canals, i la 

voluntat d’aquesta nova pàgina és agru-

par-la i incloure els enllaços als principals 

webs de referència de la Generalitat pel que 

fa a l’accés a la universitat. El portal també 

proporciona informació als estudiants so-

bre les activitats online que el TecnoCampus 

prepara per substituir temporalment les que 

no es poden fer de manera presencial, com 

la jornada de portes obertes del 18 d’abril, 

que passa al format virtual i canvia de data, 

el 9 de maig. Abans, el 24 d’abril, es durà a 

terme una sessió informativa, també online. 

El nou web també té un apartat de pregun-

tes freqüents i permet posar-se em contacte 

amb el Punt d’Informació a l’Estudiant per 

rebre una atenció personalitzada.

Pel que fa a l'oferta acadèmica, el Tecno-

TecnoCampus, obert a futurs universitaris
Informació sobre selectivitat, preinscripció i portes obertes online

Campus impartirà el curs 2020-2021 fins a 

17 graus i dobles graus, 4 màsters univer-

sitaris oficials i 11 títols propis de màsters 

i postgrau. A aquesta àmplia oferta de graus, 

s’hi sumen quatre màsters universitaris (Em-

prenedoria i Innovació, Logística, Cadena de 

Subministrament i Negocis Marítims, Aten-

ció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment 

i Entrenament Personal i Readaptació Físi-

co-esportiva), un màster conjunt amb la UOC 

en indústria 4.0 i fins a 10 postgraus que per-

meten l’especialització en diversos àmbits.

El Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat fa una crida ur-

gent a tots els professionals de la cura i 

atenció de persones de la tercera edat –o 

bé els que no tinguin titulació però sí vo-

luntat de col·laborar en la seva cura– per-

què, davant la situació d'emergència, s'hi 

adrecin per reforçar els equips que treba-

llen a les residències. La urgència es deu a 

les baixes entre els professionals que tre-

ballen als centres geriàtrics i les necessi-

tats creixents en aquests centres. Segons 

xifres de dijous passat, 3.702 dels més de 

75.000 professionals del sector –el 5% del 

total–, estan aïllats o tenen símptomes de 

Covid-19. Per això, les persones interessa-

des a reforçar els equips poden enviar el 

currículum a rrhh.covid.tsf@gencat.cat o 

bé inscriure's a la borsa de treball al web 

del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

La crida més urgent és per reforçar equips 

mèdics i d'infermeria, però també el per-

sonal auxiliar que cuida de la higiene i la 

manutenció de les persones grans, sobre-

tot a l'àrea de Barcelona. Per a les persones 

que no tinguin formació però sí voluntat, 

Les residències de gent gran necessiten 
reforçar els equips a causa del coronavirus
Crida urgent a incorporar treballadors per cuidar persones grans 

AMIC

Associació Mitjans d'Informació i Comunicació

el departament farà un curs de formació 

previ. A la crida d'urgència de la Generali-

tat s'hi afegeix l’Associació Catalana de Re-

cursos Assistencials (Acra), que afirma que 

"necessitem incorporar treballar" de 

manera immediata a persones per a la cura 

de persones grans. Per acollir a aquests 

treballadors els dies laborables, en alguns 

indrets s'han condicionat hotels a prop de 

les residències. L'associació també ha po-

sat un correu electrònic on enviar els cur-

rículums ocupacio@acra.cat.
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El Summer Market, ajornatResum de l'entorn econòmic a la UEI
LF Comerç, l’Associació de Botiguers, Comerciants

i Professionals de les Franqueses, ha decidit

posposar la celebració del tercer Summer Market, la fira del comerç franquesí de proximitat que
s'havia de celebrar a Corró d'Avall el 6 de juny.

La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha publicat al seu webun article amb dades que resumeixen l'entorn econòmic del 2019i els primers mesos del 2020 a l'Estat. Les dades han estat facilitadesper Catalana Occident, patrocinador de la UEI, a través de gràfics,infografies i xifres sobre el nombre d'empreses creades, l'atur, etc.

ECONOMIA

Unes 1.200 empreses catalanes 
ja han ofert la seva tecnologia, 

material i capacitat de producció 

per fer front a l’emergència sani-tària provocada per la Covid-19 
mitjançant el marketplace digital 

creat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. 
D'aquest miler d'empreses, n'hi ha tres de Granollers i quatre de 
les Franqueses.

Aquest portal web recull ofertes 

i demandes i posa en contacte les empreses que ofereixen les seves 
capacitats amb aquelles que en 

necessiten. L’objectiu és proveir 

de material el sistema sanitari de 

Catalunya i que la indústria cata-

lana compti amb el material de 

protecció necessari per poder de-

senvolupar la seva activitat amb 

seguretat. També recull iniciati-

ves de teletreball, impressió 3D i 

altres eines innovadores que per-

metin fer front a la crisi sanitària 

amb noves tecnologies i metodo-

logies empresarials.

Les empreses poden oferir les 

seves capacitats en els àmbits de 

les mascaretes quirúrgiques i de 

seguretat, les matèries primeres 

necessàries per produir produc-tes sanitaris (teixits, elàstics, plàs-

tics...), productes EPI i material 

sanitari de protecció, respiradors, 

desinfectants, plataformes de te-

letreball, serveis i materials d’im-

INDÚSTRIA  UNA DOTZENA DE FIRMES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES S'HAVIEN INSCRIT FINS DILLUNS EN EL MARKETPLACE DEL COVID-19

la cadena de producció per garan-

tir des del subministrament fins 

a la fabricació de solucions que 

permetin fer front a l’emergència sanitària. Es vol fomentar així la 
col·laboració empresarial i posar 

a disposició del sistema sanitari la 

solidesa i capacitats industrials de 

l’ecosistema empresarial català.

Empreses localsEntre les empreses de Granollers 
que s'hi havien inscrit fins dilluns 

hi ha Coty, que ha gestionat els 

permisos necessaris per poder 

produir ràpidament gel hidroal-cohòlic, alcohol i desinfectant per 
ajudar els hospitals de la rodalia; 

pressió 3D. Per oferir-s'hi, han de 

fer la inscripció al web accio.gen-

cat.cat/marketplace-covid19.En aquest mateix web també 
poden accedir les empreses que 

tinguin demandes en aquests àm-bits. Així, a través d’aquesta ini-
ciativa, es poden unir empreses i 

fabricants de diferents punts de 

Q Layer Solutions SL, que fabrica 

solucions minerals que actuen 

com a protecció antimicrobiana 

continuada en qualsevol super-ficie, i Expafol SLU, que ofereix 
material per fer bates en empre-

ses que puguin confeccionar-les i 

per a les funeràries. També Aprop 

Marketing SL, dedicada al màr-

queting, comunicació comercial 

i de gestió de crisi; i Descans del 

Vallès SA, productora de matalas-

sos, llits i somiers hospitalaris. 

De les Franqueses, l’empresa 

BEHQ SLU disposa de kits d’anà-

lisi ràpida per a la detecció de la Covid-19 i material de protecció a l’engròs, com mascaretes N95 i KN95, guants, fundes i ulleres. Bo-pla SA produeix envasos de plàstic 
com ampolles de PET, HDPE per a 

productes desinfectants i alcohol. 

Formopack SL, dedicada a la ma-

nipulació i envasat per a tercers 

de productes cosmètics, disposa 

d’una sala blanca i maquinària per 

a l’envasat i etiquetatge de pro-ductes higiènics. Preformatex SL s’ofereix per fabricar mascaretes tèxtils amb grau FFP2, un produc-te amb certificat Oekotex 100 per 
a contacte amb la pell. Planendo 

és una plataforma online de gestió de vídeos d'exercici físic; i Apen Centre Informàtic SL, que ofereix 
serveis i eines de teletreball per a 

empreses. i s.c./x.l.

L'objectiu és posar

a l'abast del sistema

sanitari les capacitats

de l'empresa catalana

Empreses ofereixen la seva capacitat

productiva per fer front a la pandèmia

Solidaritat

De la resta de la comarca hi ha una tren-

tena d'empreses més que també s’han 

ofert per produir materials d’impressió 

en 3D; respiradors i dispositius de ven-

tilació mecànica invasiva; desinfectants 

com alcohol sanitari, solucions hidroal-

cohòliques, gels i altres antisèptics; kits 

de diagnòstic de la Covid-19; masca-

retes quirúrgiques i de seguretat FFP2 

i FFP3; matèries primeres necessàries 

per fabricar teixits, elàstics, plàstics, 

etc.; productes EPI i material sanitari de 

protecció: ulleres i guants de nitril.

Són DSM, Soler & Palau Research 

SLU, Asorcad Engineering, Fenix Qua-

litat Exclusiva Express SL i Alfa Uralia 

SL, de Parets del Vallès; Higienia Clean 

and Green, de Lliçà d’Amunt; Maaenco, 

de Sant Celoni; Asian Solutions World 

Services, de Martorelles; i Daevi, RS7 

Regenerator & Energy i Mecanitzats 

Alcarria SL, de Montornès del Vallès.

També Plastics IDE, de Gualba; 

Lubrizol Advanced Materials Spain, de 

Montmeló; Laserjobs i Salicrú, de Santa 

Maria de Palautordera; JAI SA, de Bi-

gues i Riells; Mecanitzat J. Carreras, de 

Lliçà de Vall; Suinsa, de la Llagosta; BLS 

Iberia, de Sant Feliu de Codines; Gro-

nax 98 SL, de Canovelles; Modularix, 

de Santa Eulàlia de Ronçana; Ovni.Cat, 

de la Roca del Vallès; Alucan Entec SA, 

de Llinars del Vallès; Side i Guillermo 

García, de l’Ametlla; i Rogasa Group i 

Serralleria Mas, de la Garriga.

UNA TRENTENA 
DE FIRMES DEL 
VALLÈS ORIENTAL

arxiu

PRODUCCIÓ  Una màscara sanitària dins d'una impressora 3D



dj, 9 abril 202016

El mes de març ha registrat un im-

portant augment de l’atur arran de 

l’impacte de la Covid-19 també en 

l’àmbit laboral. Malgrat que les da-

des no inclouen cap persona afec-

tada per expedients de regulació 

temporal d’ocupació (ERTO) en no ser considerats dins la classificació 
d’atur registrat, la forta caiguda de 

la contractació ha deixat les xifres 

d’atur al nivell de les que hi havia a finals de 2017. A Granollers, el març va tancar amb 3.720 persones atu-rades, 140 més que el mes anterior 
(+3,9%). En comparació amb el març de l’any passat, són 205 per-sones més que aleshores (+5,8%). 
La taxa d’atur registrat a la ciutat és ara del 12%, lleugerament per so-

bre de la mitjana comarcal.

A les Franqueses, també amb una taxa d’atur del 12%, hi ha ara 1.125 persones desocupades, 27 més que el mes anterior (+2,5%). Respecte 
a fa just un any, l’increment és de 14 persones (+1,3%). Al conjunt 
del Vallès Oriental, el creixement respecte al febrer ha estat del 4,8% (1.036 persones), i ara el total d’aturats és de 22.813 persones. En 
comparació amb el març de l’any passat, l’augment ha estat de 1.070 

OCUPACIÓ  SENSE COMPTAR ELS ERTO, HA CRESCUT EN 140 PERSONES A GRANOLLERS (+3,9%) I EN 27 A LES FRANQUESES (+2,5%)

persones (+4,9%). En aquest cas, la taxa d’atur se situa en l’11,6%.Finalment, al conjunt de Cata-lunya l’atur registrat a finals de març era de 417.047 persones, un 5,5% més que el mes anterior. 
Segons l’Observatori del Vallès 

Oriental, els efectes de la Covid-19 

en termes laborals han estat espe-

cialment negatius, ja que la crisi 

sanitària ha començat en un mo-

ment de l’any en què acostuma a 

produir-se un descens a l’atur es-

tacional. De fet, aquesta ha estat 

la primera vegada en vuit anys en 

què l’atur ha augmentat durant el 

mes de març. Des del Govern, el conseller de 
Treball, Chakir El Homrani, admet 

"preocupació" per l'augment de 

l'atur al març perquè, malgrat que 

no es comptabilitzen els afectats 

pels ERTO, es nota un "increment 

molt important d'acomiada-

ments de treballadors amb con-

tractes precaris o temporals".

Menys contractació
Pel que fa a la contractació, du-

rant el mes de març ha caigut de manera significativa. Així, s'han registrat un total de 9.577 con-tractes a la comarca, 3.053 menys que al març del 2019 (-24,2%). A Granollers la caiguda en la contractació ha estat del 22,4%  –dels 3.270 contractes de l’any passat als 2.538 d’aquest any (-732)–, i a les Franqueses del 22% –dels 701 contractes de l’any passat als 547 d’enguany (-154). i

La forta caiguda de la 
contractació ha deixat les 
xifres d'atur al nivell que 
hi havia a finals de 2017

És la primera vegada en vuit anys que puja la desocupació el tercer mes de l'any

TOTAL DE PERSONES DESOCUPADES

MARÇ

2019

1.111

3.515 3.564

3.499
3.405 3.391 3.446

3.528
3.598 3.558 3.563

3.600 3.580

3.720

21.743
21.535

21.079

20.493 20.694

21.549 21.611

21.813

21.613 21.677
21.757 21.777

22.813

1.076
1.068

1.010

1.065
1.047

1.077
1.084 1.098

1.125

1.038

1.078 1.079
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Vallès Oriental

Granollers

Les Franqueses

2020

Fort augment de l'atur al març

GRANOLLERS. L'històric sindicalis-ta granollerí Manuel Cruz Aguilar, qui va rebre el 2011 la Medalla al 
Mèrit del Treball President Ma-cià que atorga la Generalitat, va morir divendres als 86 anys a la residència Antònia Roura. Origi-nari de la província de Còrdova, Manolo Cruz, nascut el 18 d'abril 
de 1933, va iniciar la seva vida 

laboral a Catalunya al sector de la 

construcció, però aviat va passar 

a treballar al sector del metall, en empreses significatives de Grano-llers com Can Trullàs i EGA. Va ser 
una de les primeres persones de 

la ciutat que va activar el sindica-

lisme a la comarca, ja en època de 

clandestinitat. Dins de CCOO, va 

formar part de la direcció del sin-

dicat comarcal i va ser secretari 

general del Metall. Durant anys va 

continuar col·laborant en les tas-ques sindicals des de la Federació 

Mor als 86 anys Manolo Cruz, 

històric sindicalista de CCOO

LA UGT DENUNCIA "OPORTUNISME"
I PIMEC DEMANA "MÉS FORMACIÓ"
n Des de la UGT denuncien que part d’aquesta pujada de l’atur ve provocada 
perquè moltes empreses han optat per acomiadar els seus treballadors en  
lloc d’aplicar mesures de flexibilitat interna o ERTO per aquelles que en tinguin 
causa, així com “l’oportunisme i l’abús” de moltes empreses en la presentació 
injustificada dels ERTO de força major, que no responen a les causes que 
al·leguen. Per això el sindicat fa una crida a la "responsabilitat empresarial en 
aquests moments difícils per evitar acomiadaments i mantenir l’ocupació". 
Així mateix, el sindicat valora que totes les mesures extraordinàries aprovades 
pel Govern "van encaminades a mantenir l’ocupació una vegada superada  
la situació de crisi sanitària". Pimec, per la seva banda, demana a les  
administracions una "àmplia cobertura" per facilitar la liquiditat a les pimes, 
autònoms i petit comerç, com l’ajornament en el pagament d'impostos i  
cotitzacions socials, i destaca la “necessitat de formació”, especialment en  
situacions d’increment de l’atur com a mesura de millora de l’ocupabilitat. Per 
això demana "incrementar el finançament per a les polítiques de formació".

ccoo

MANOLO CRUZ

de Jubilats i Pensionistes. Cruz 

també va donar suport a la llista d'ICV-EUiA a les eleccions munici-pals de 2015, que va tancar com a independent en el número 25. 

El president de la Unió Empresa-

rial Intersectorial i el Cercle d’Em-presaris (UEI-Cerclem), Joan Díaz, 
ha enviat un missatge de confiança 

als associats a l'entitat. En un mis-

satge difós per les xarxes socials, 

admet que "el confinament ge-

nera molta preocupació", però 

recorda que la situació és "tem-

poral" i assegura que, malgrat el 

moment actual, "la recuperació 

arribarà i serà ràpida". Díaz ex-

plica que les darreres setmanes 

s'ha produït una crisi sobtada de 

demanda i d'oferta: de demana-

da perquè els consumidors s'han 

confinat i han deixat d'adquirir 

productes; i d'oferta perquè arran 

de l'estat d'alarma les empreses 

també han deixat de produir. No obstant, Díaz insisteix que la recu-

peració serà relativament ràpida 

a mesura que empreses i consu-

midors recuperin la confiança en 

el futur. Tot i això, adverteix, "no 

serà d'un dia per l'altre", i afe-

geix: "Cal que les empreses facin 

una planificació estratègica del 

dia després; plantejar-se tots 

els escenaris i mirar de tenir 

el màxim de múscul financer". 

Per això "serà important dispo-

sar de diners i fer-ne una bona 

gestió", i en aquest sentit insta les 

empreses a "buscar els recursos 

que s'ofereixen per disposar 

d'aquest múscul financer". 

PATRONAL  

La UEI fa una

crida a confiar

en una "ràpida

recuperació"

"Cal fer una planificació 
estratègica del dia
després; plantejar-se
tots els escenaris"
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La companyia energètica Na-

turgy ha endegat un pla amb di-

verses iniciatives per fer front a 

les conseqüències del Covid-19. 

Així, l'empresa permetrà ajornar 

el pagament de les factures que 

s’emetin a partir d’ara d'electri-

citat, gas i serveis de tots els 

seus clients domèstics amb 

tarifes liberalitzades, així com 

als autònoms, petites i mitjanes 

empreses i petits negocis de 

tota Catalunya. 

L'objectiu és mitigar l'efecte del 
virus en l'economia familiar i de 
les empreses davant l'increment 
del consum, derivat del confina-
ment de la població ordenat pel 
Govern per intentar frenar la corba 
de contagis d'aquesta pandèmia.
La companyia també ha ampliat 
el període de carència d'aquestes 
factures fins a 6 mesos a l'esten-
dre el termini de pagament de les 
factures emeses fins a juny de 
2020 i passar-les a cobrament a 
partir del mes d'octubre de 2020, 
facturant-les a continuació en 12 
pagaments iguals durant els se-
güents mesos.
En concret, les factures dels 
consumidors domèstics, pimes, 
micropimes, autònoms o petits 
negocis, que s'acullin a aquest 
pla d'ajuda llançat per la com-
panyia, podran ser abonades fins 
a setembre de 2021. Naturgy es 
farà càrrec del cost d'aquestes 
factures durant aquests mesos, 
finançant als seus clients sense 
interessos. 
Més d’un milió de clients domès-
tics de Naturgy a Catalunya po-
dran acollir-se a aquesta alter-
nativa que ofereix la companyia, 
a l'igual que les 250.000 pimes i 
autònoms que té el grup en car-
tera a tota Espanya. Per accedir 
a aquesta ajuda els clients inte-
ressats han de sol·licitar aquest 
ajornament del pagament de les 
factures a través de la secció de 
"Àrea Clients" de la pàgina web de 
la companyia.
El president de Naturgy, Francisco 
Reynés, ha explicat que "la crisi 
està durant més del que s'espe-
rava i tots hem de contribuir tant 
en la gestió de la pandèmia com 

Naturgy permet a les llars, pimes i autònoms 
catalans ajornar les factures de llum i gas

>> MESURES DE LA COMPANYIA ENERGÈTICA PER FER FRONT A LA CRISI DEL COVID-19

en l'aspecte econòmic de les fa-
mílies i empreses del país. Estem 
llançant iniciatives en aquest sen-
tit i seguirem fent-ho mentre con-
tinuï la crisi. No pararem". 

Mesures sanitàries 

Des del començament de la pro-
pagació del virus, l’empresa va 
posar en marxa un ambiciós pla 
d'acció amb diferents actuacions 
per fer front a l'impacte d'aquesta 
pandèmia. Una d’elles és que ofe-
reix subministrament energètic 
gratuït, tant d'electricitat com de 
gas, als hotels i residències que 
cedeixin les seves instal·lacions 
a la Sanitat Pública per ampliar 
l'oferta de llits disponibles davant 

l'increment d’hospitalitzacions 
derivades d'aquesta pandèmia. En 
concret, la companyia ja ha tancat 
acords amb diversos hotels de 
tota Espanya per donar-los sub-
ministrament energètic gratuït. 

A més, Naturgy ofereix durant 
aquests mesos als seus clients 
assistència mèdica gratuïta mi-
tjançant videotrucada, amb l'ob-
jectiu que els ciutadans puguin fer 
consultes de salut sense necessi-
tat de sortir de casa. 
Les consultes es poden fer tots 
els dies de la setmana, les 24 ho-
res, mitjançant trucada telefònica, 
pàgina web o l’aplicació online. 
Aquest servei inclou informació 
mèdica de primeres actuacions en 
casos d'emergència, medicació i 
posologia per pediatria i medici-
na general. En cas d'emergència, 
s'avisarà al servei 112 per envia-
ment d'ambulància en el territori 
nacional.

Mesures dins l’empresa

Entre els seus treballadors, la 
companyia va ser una de les pri-
meres empreses que va implantar 
l'opció de teletreball a tots els que 
la seva feina ho permetés, i ha re-
forçat el protocol d’actuació pels 
seus tècnics especialistes de llum 
i gas que han de seguir acudint al 
seus llocs de treball per realitzar 
activitats essencials. 
Naturgy té a hores d'ara com a 
prioritat fonamental garantir la 
seguretat de subministrament i, 
per això, des del començament 
d'aquesta crisi sanitària ha inten-
sificat les mesures del seu proto-
col d'actuació en totes les seves 
infraestructures crítiques. En con-
cret, la companyia va activar cen-
tres físics i tecnologia de suport 
en diferents punts del país, a més 
de la capacitat de gestió remota, 
per així garantir en tot moment el 
subministrament energètic.
Cada instal·lació del grup, tant les 
referides a xarxes d'electricitat i 
gas, com les de gestió de mercat i 
generació elèctrica, compten amb 
la possibilitat de gestió virtual i 
amb plans d'emergència preven-
tiva, back-up i trasllat d'activitat 
entre centres de ser necessari.
Es manté també plenament ope-
ratiu el servei d'atenció d'urgèn-
cies domiciliàries per reparar cal-
deres, frigorífics, etc., acudint en 
menys de 3 hores. Aquest servei 
s'ha estès també a aquelles per-
sones que no siguin clients. i

Així mateix, l’empresa avançarà el pagament al comptat de les factures 
corresponents al segon trimestre de l’any de les pimes i autònoms  
proveïdors de Naturgy que tinguin menys de 250 treballadors i una 
facturació inferior als 50 milions d’euros. L’objectiu és reforçar la seva 
liquiditat per mitigar l’impacte econòmic que puguin tenir en aquests 
moments. Fins a 1.100 proveïdors de tota Espanya es podran beneficiar 
d’aquesta acció, que sumen més de 16.000 llocs de feina. 

Aquesta darrera iniciativa se suma a les altres que la companyia ha posat 
en marxa des de l’inici de la pandèmia amb l’objectiu de donar suport 
a famílies i empreses per superar aquesta situació de la millor manera 
possible. Per materialitzar aquesta mesura, Naturgy ha tancat un préstec 
en el marc del programa de liquiditat del Banc Central Europeu (BCE).

+ Per a més informació, consulteu naturgy.com

pagament a proveïdors

Més d'un milió de clients 
de Naturgy a Catalunya 
podran aplaçar 
les seves factures

La companyia impulsa un pla d'iniciatives que inclou, entre d’altres, el subministrament energètic gratuït per als hotels  
i les residències medicalitzades

NATURGY

Seu de l'empresa Naturgy

Francisco Reynés, president de Naturgy
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El Mercat Municipal de Sant Carles 

promou, amb el lema Ara més que 

mai, recorda't del teu mercat, la 

venda dels seus productes frescos, 

tant al mercat mateix com a do-

micili o bé tenint-la a punt només 

per recollir-la. Arran de la situació 

actual, el mercat ha ajustat l'ho-

rari, que ara és de dilluns a dijous 

de 8 a 13 h; divendres, de 8 a 15 h 

i dissabtes, de 8 a 13 h. Segons el 

president dels paradistes, Ferran 

Rodríguez, "el volum de vendes 

ha baixat sobre un 30%", i desta-

ca que pràcticament totes, excepte 

un parell, les parades es mantenen 

obertes. "Hem canviat totalment 

clients més joves i sobretot ho-

mes que fins ara no veníen", diu 

Rodríguez. El mercat ha extremat 

les mesures higièniques; els para-

distes van amb guants i màscaretes 

i uns rètols recorden la necessitat 

de mantenir la distància de segure-

tat i evitar els contactes físics. Tam-

bé recomanen el pagament amb 

targeta de crèdit.

D'altra banda, amb motiu de 

l'estat d'alarma, es van deixar de 

celebrar fins a nou avís els mercats 

del dijous i del dissabte a Grano-

llers. No obstant això, paradistes de 

fruita i verdura, d'un i altre mercat, 

ofereixen poder comprar en línia 

la manera de vendre; ara fem 

moltíssimes entregues a domi-

cili, fins i tot fora de Granollers, 

ja que molts clients són d'arreu 

de la comarca". A més, el perfil del 

comprador presencial al mercat 

també ha canviat: "La gent gran 

no s'atreveix a venir; ara tenim 

COMERÇ  EN LES DARRERES SETMANES HA REGISTRAT UN DESCENS DE VENDES DEL 30%, I HA MULTIPLICAT EL NOMBRE DE SERVEIS A DOMICILI

Campanya de productes

frescos del Mercat de Sant Carles

els seus productes i portar-los a 

domicili. La compra es pot fer a tra-

vés del Blog de Productes de Palou, 

on hi ha la llista de productors que 

venen als mercats de Granollers, 

o mitjançant el mapa publicat pel 

Consell Comarcal, on hi ha els pro-

ductors de la Xarxa Productes de 

la Terra del Vallès Oriental. Des de 

l'Ajuntament recorden que "sem-

pre és una bona opció consumir 

productes de proximitat, però 

sobretot ara cal donar suport al 

teixit productiu del territori".

Botigues de sempre, a la xarxa
Les associacions de comerciants de 

Granollers també ofereixen servei 

a domicili de moltes de les seves 

botigues a través de les xarxes soci-

als i els seus canals a Internet. Són 

l'Associació de Comerços Sota el 

Camí Ral; Centre Comercial Ramas-

sar Nord; Més que Comerç; Associ-

ació de Comerciants Congost; Del 

Rec al Roc; Comerç de Dalt i Gran 

El Departament de Treball va fer 

públiques dimecres les dades per 

comarques de l'impacte laboral 

de la pandèmia del Covid-19. En el 

cas del Vallès Oriental s'han pre-

sentat des del 16 de març un total 

de 4.088 expedients de regulació 

temporal d'ocupació (ERTO), to-

tals o parcials, que afecten fins a 

29.968 treballadors. D'aquests 

ERTO, el 95% són per causes de 

força major (3.882), amb afecta-

ció per a 25.462 treballadors. La 

resta, 206 empreses (4.506 tre-

balladors afectats), han al·legat 

causes econòmiques o producti-

ves. Les empreses que han pre-

sentat un expedient, per tant, són 

pràcticament un terç de les so-

cietats constituïdes a la comarca: 

12.498 a final de l'any passat, amb 

117.326 persones assalariades. Al 

conjunt de Catalunya, el nombre 

d'ERTO presentats ja són 85.000, 

el 82,7% dels quals corresponen 

al sector serveis. 

4.000 empreses i 30.000 

vallesans, afectats per un ERTO

Agricultura

El comitè tècnic del pla d’emergències 

Procicat va informar el cap de setmana 

del canvi de criteri pel que fa a la prohi-

bició d’anar a l’hort d’autoabastiment a 

collir productes necessaris per a la sub-

sistència. Així, a partir d’ara es pot anar 

a l’hort a collir productes per a l’auto-

abastiment, en cas que hi hagi animals 

per cuidar i si es tracta d’una activitat 

econòmica. Els desplaçaments perme-

sos s’han de fer complint la normativa 

vigent de distanciament social i higiene 

i, per tant, han de ser sempre individuals. 

HORTS OBERTS PER

A L'AUTOABASTIMENT

L'equipament municipal

manté obertes

pràcticament totes les 

parades cada dia al matí

Centre Granollers. A les Franque-

ses, LF Comerç també ha publicat 

a la xarxa una llista de comerços 

oberts i que fan servei a domicili.  

L'empresa Serhs Food, amb seu al 

Maresme i amb 40 anys d’experi-

ència, ha posat en marxa una línia 

de menús d’emergència per a per-

sonal sanitari i persones que llui-

ten diàriament contra la Covid-19. 

Són plats de cinquena gamma, re-

frigerats o congelats, servits en mo-

noracions o multiporcions, amb se-

guretat alimentària i sota el control 

dietètic de cada tipus d'usuari. Els 

plats, elaborats en una cuina d'alt 

rendiment, també se serveixen 

als ajuntaments, entitats d'atenció 

social, persones vulnerables, cen-

tres sanitaris i personal operatiu 

d'emergències. Entre les ciutats on 

se serveixen aquestes línies de me-

nús també hi ha Granollers. i

Serhs Food serveix 

a Granollers menús 

d'emergència

La Cambra de Comerç ha fet una 

crida a pimes i autònoms perquè 

demanin un ajornament dels im-

postos i utilitzin "una de les po-

ques eines" aprovades pel govern 

espanyol per garantir liquiditat els 

pròxims mesos, i que afectarà les 

declaracions del primer trimestre i 

les mensuals de febrer, març i abril. 

La mesura estableix la concessió 

d'un ajornament de sis mesos del 

pagament del deute tributari de les 

declaracions o liquidacions d'entre 

el 13 de març i el 30 de maig, i l'en-

darreriment dels deutes inferiors a 

30.000 euros. La Cambra té al seu 

web d'un apartat de consultes que 

pot ser útil per resoldre els dubtes 

actuals d'autònoms i pimes. i

La Cambra insta les 

pimes a ajornar el

pagament de tributs
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L'Ajuntament de Granollers publi-
ca cada setmana un vídeo en què 
recomana una pràctica esportiva 
en el marc dels dos programes 
esportius i de salut que conside-
ren primordials mantenir. D'una 
banda, el programa AFIS, destinat 
a persones a qui el metge del CAP 
els ha recomanat fer exercici físic 
per millorar patologies. De l'altra, 
l'activitat física per al conjunt de 
la gent gran. Mentre duri el confi-
nament, cada setmana el consisto-
ri proposarà videos al canal You-
Tube www.granollers.cat/esports, 
perquè les persones participants 
d’aquests programes i tota la po-
blació en general puguin fer acti-
vitat física a casa. 

El setè viatge solidari de l’Associ-
ació Esportiva (AE) Ramassà, que 
s’havia de fer del 4 al 12 d’abril a 
Gàmbia, ha quedat ajornat arran 
de la Covid-19, “una causa de for-
ça major justificada”, lamenten 
des de l’equip, que feia més de mig 
any que treballava en el projecte. 
Ara, el club celebra no haver viat-
jat a l’Àfrica i haver patit sobre el 
terreny un tancament de fronteres 
que els hagués complicat el retorn.

El primer equip de l’AE Ramas-
sà, de Quarta Catalana, tenia pre-
vist disputar el 6 d’abril un partit 
de futbol amistós contra el Real 
de Banjul, de Primera Divisió i 
diverses vegades campió de lliga. 
Posteriorment, s’havia de fer un 
itinerari per Gàmbia per conèixer 

de primera mà la realitat social i 
cultural del país.

En l’àmbit solidari, a més, tam-
bé tenia previst col·laborar amb 
l’ONG Nutrició sense fronteres per 
minimitzar els efectes de la des-
nutrició en un dels països que re-
gistra un dels índexs de mortalitat 
infantil més elevats del món, de 92 
morts per cada 1.000 naixements.

Malgrat el contratemps d'engany, 
el club no tira la tovallola i manté 
viu el projecte amb la idea de viat-
jar a Gàmbia la primavera del 2021. 
“Aquest any no és factible, però 
per a l’any que ve el disseny del 
viatge ja estarà fet, no haurem de 
començar de zero”, explica el co-
ordinador del club, Jordi Grivé.

A més, afegeix, “podrem apro-

fitar el material que teníem 
previst entregar”, que en aques-
ta ocasió era de gairebé una tona 
de productes esportius i escolars. 
L’entitat ha de redissenyar ara el 
projecte, però descarta fer ara un 
enviament de material “perquè el 
cost d'enviar-lo és molt elevat”.

Pel que fa a l’operativa del viat-
ge, l’expedició d’enguany compta-
va amb 46 persones, que ara estan 
pendents de veure com recuperen 
la inversió. “Tot està obert, però 
des de l’agència ens han tran-
quil·litzat per mirar de recupe-
rar el màxim possible”, assegura 
el coordinador de l’equip.

Un altre dels projectes solidaris 
que té en marxa l’AE és l’esco-
la de futbol del Ramassà Espoir 

d’Etetack, a la ciutat de Yaoundé, 
al Camerun. Es tracta d’una escola 
de futbol activa des del 2017 que 
compta amb uns 100 nens i nenes, 
dels quals 32 reben ajudes per a 
l'escolarització al barri i per fer 
reforç escolar. El projecte Ramas-
sà Camerun treballa per a l’accés 
a l’educació, la sanitat i la igualtat 
de gènere, utilitzant el futbol com 
a eina de transformació social en 
un barri que no té escola, ni am-
bulatori, ni accés a l’aigua potable. 
Ara, a més, l’escola de futbol tam-
bé ha quedat tancada.

Per això el club ha fet una apor-
tació d’emergència de 1.750 euros, 
per mirar de proporcionar aigua i 
menjar als infants del barri i fer-los 
menys difícil un confinament. “És 
un país amb moltes mancances, i 
els efectes del confinament i del 
coronavirus són molt més greus 
que aquí”, diu Grivé. “Allà men-
gen un cop al dia, i amb la situ-
ació actual no poden guanyar-se 
el menjar del dia”, conclou.  x.l.

De moment, ni MotoGP ni F1. Els 
dos plats forts del Circuit de Bar-
celona-Catalunya han estat ajor-
nats, sense data al calendari. Fa 
setmanes –el 19 de març–, es va 
prendre la decisió a la Formula 1, i 
aquest dimarts al matí, els promo-
tors de MotoGP també decidien 
posposar la cita al circuit català. 

Així, la Federació Internacional 
de Motociclisme (FIM), IRTA i 
l'empresa Dorna Sportshan –que 
té els drets de la competició– con-
firmaven l’ajornament del Gran 
Premi Monster Energy de Catalu-
nya de MotoGP, previst del 5 al 7 
de juny al Circuit, arran de la pan-
dèmia de la Covid-19.

"Com que l’estat actual de la 
situació es troba en permanent 
evolució, la nova data del Gran 
Premi de Catalunya no es podrà 
confirmar fins que no s’aclarei-
xi quan serà possible celebrar 
esdeveniments esportius", ex-
pliquen fonts del Circuit. De fet, 
Dorna Sports ha explicat que pu-
blicarà un calendari revisat, tan 
aviat com sigui possible.

De moment, ja han caigut set 

circuit

MOTOR  LA PROVA DEL GRAN PREMI, QUE S'HAVIA DE CELEBRAR EL 7 DE JUNY AL CIRCUIT, ESTÀ A L'ESPERA D'UNA NOVA DATA

Arriba el temut ajornament del MotoGP
Cotxes

L’International GT Open canvia la data de 

celebració i es disputarà del 31 d’octubre 

a l’1 de novembre al Circuit, una setmana 

després del que estava inicialment pre-

vist. Així ho anunciava dilluns GT Sport, 

promotor de les tres sèries (Internatio-

nal GT Open, Euroformula Open i GT Cup 

Open Europe), amb un calendari revisat a 

conseqüència de la COVID-19 i que pre-

senta diverses modificacions. Aquesta 

nova reorganització de la temporada ha 

provocat el canvi a la cita del Circuit, per 

tal d’evitar proves celebrades en caps 

de setmana consecutius al calendari del 

campionat. Així, el Circuit seguirà sent 

l’escenari del final de la temporada 2020 

de l’International GT Open.  

L'INTERNATIONAL GT 
OPEN, DEL 31 D'OCTUBRE 
A L'1 DE NOVEMBRE

ESPORTS

Sense cros a l'escola SanperaEl CNG dóna maletins d'oxigenoteràpia a l'Hospital
L'AMPA de l'escola Joan Sanpera  
i Torras ha decidit cancel·lar el cros  
escolar que s'havia de celebrar el  
25 d'abril i que aplega alumnes, mares  
i pares a l'entorn del pati de l'escola.

El Club Natació Granollers (CNG) ha fet una donació de material  
de protecció i sanitari a l'Hospital General de Granollers.  
A banda de guants i peücs, el club ha lliurat dos maletins
d’oxigenoteràpia en desús de la piscina, que es podran adaptar per tractar pacients amb deficiència d’oxigen i insuficiència respiratòria.

Les European Le Mans Series, pre-
vistes inicialment pe cap de set-
mana passat i posposades a con-
seqüència de la Covid-19, ja tenen 
nova data confirmada. D’acord 
amb el promotor del campionat 
de resistència, la prova del Circuit 
es farà el 29 d’agost.

Les European Le Mans Series 
presentaven divendres el nou 
calendari de la temporada 2020, 
que finalment preveu estrenar-se 
a mitjans de juliol i tindrà una du-
rada de quatre mesos en comp-
tes dels set inicialment previstos. 
Les 4 Hores de Barcelona seran 
la tercera ronda de la temporada 
del campionat francès. Tanmateix, 
tal com remarquen els promotors 
de les European Le Mans Series, 
aquest calendari revisat queda 
subjecte a modificacions segons 
l’evolució de la crisi provocada 
per la Covid-19.

Els aficionats que ja disposaven 
d’entrades per les European Le 
Mans Series rebran un reembor-
sament automàtic de la compra 
al llarg de la setmana vinent. El 
Circuit ha tornat a activar la ven-
da d’entrades amb la nova data de 
l’esdeveniment. 

MÉS ACTIVITAT AL CIRCUIT

PROGRAMES  

Reprogramades les 

European Le Mans 

Series per a l'agost

Vídeos per a la 

pràctica esportiva 

de la gent gran

FUTBOL  L'ENTITAT HA FET UNA DONACIÓ D'EMERGÈNCIA DE 1.750 EUROS AL PROJECTE DEL CAMERUN

L'AE Ramassà ajorna el viatge 

solidari a Gàmbia fins al 2021

curses del calendari i el director 
executiu del mundial no descar-
ta que, finalment, s'hagi d'acabar 
suspenent. Ara per ara la primera 
cita que encara es manté del Mun-
dial de MotoGP és la d'Alemanya, 
prevista per al 21 de juny al circuit 
de Sachsenring, mentre que la F1 
ha explicat que espera iniciar el 
campionat "al llarg de l'estiu".

El Circuit ha explicat que totes les 

entrades del Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya de MotoGP 
seguiran sent vàlides, sense neces-
sitat de realitzar cap tràmit addici-
onal. Tan aviat es confirmi la nova 
data del Gran Premi, s’informarà a 
tots els espectadors de les opcions 
disponibles, tant pels que han ad-
quirit l’entrada a través del web del 
Circuit com a través d’altres canals.

A més, també s'ha suspès el Festi-

val del Motor de Granollers, previst 
per al cap de setmana anterior al 
gran premi de motociclisme.  M.E.

PENDENTS DEL CALENDARI  El MotoGP s'ha ajornat sense nova data
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Malgrat les incerteses del moment 
i un Sant Jordi que s'haurà de ce-
lebrar en diferit, algunes novetats 
literàries han mantingut les seves 
dates de sortida, preparades per 
quan puguem tornar a les llibreri-
es. És el cas del darrer, i tercer, 
poemari de la granollerina Ivette 
Nadal, L'àngel i la infermesa del 

pensament, publicat per la prestigi-
osa col·lecció Jardins de Samarcan-
da, d'Eumo Editorial i Cafè Central.

"Acollir la feblesa és fer visible 

aquella tristesa que semblava in-

visible". Aquest vers breu palesa 
com, en l'obra, explora el món 
des de la infermesa, un terme encunyat pel filòsof Josep Maria 
Esquirol referit a la fragilitat es-sencial. Però la poeta hi col·loca 
també l’àngel, que amb la puresa 
i amb les ales de la bellesa ajuda a 
moure's des d’aquesta indigència. 
El llibre "ens endinsa en les es-

sències de la paraula, en la llum 

del pensament, de la mà d’una 

de les veus més intenses del 

nostre present musical i poè-

tic", descriu l'editorial. Sens dub-
te, la sensibilitat i lluita d'Ivette  Nadal s'hi veu reflectida, com ja va 
fer abans a Camí privat (2008) i 

LITERATURA  LA POETESA I CANTAUTORA GRANOLLERINA L'HA EDITAT DINS EL SEGELL JARDINS DE SAMARCANDA D'EUMO

Ivette Nadal publica el tercer poemari, 

'L'àngel i la infermesa del pensament'

Arbres, mars i desconcerts (2018), 
així com en els seus àlbums.

Ivette Nadal (Granollers, 1988) 
és cantautora des dels 17 anys i 
va publicar el seu primer treball, 
Guerres dolcíssimes, el 2007, al qual 
va seguir A l’esquena d’un elefant 

(2009) i Mestres i amics (2012). 

GRANOLLERS. Dijous passat, 2 
d'abril, es commemoraven 15 
anys de la inauguració de la bibli-
oteca de Roca Umbert a la que ha-
via estat l'antiga nau dels ordidors 
de la fàbrica. Els telers, doncs, es 
transformaven en grans prestat-
ges plens de llibres i, alhora, equi-
paments que volien oferir serveis 
digitals que socialitzessin el co-
neixement i la informació, especi-
alment entre el veïnat de la zona 
sud de Granollers, per garantir-ne 
la igualtat d'oportunitats. 

Els encarregats de la trans-
formació de l'espai, d'uns 1.800 

metres quadrats, van ser Oriol 
Cusidó, Irene Marzo i Agustí Ma-
teos de l'estudi barceloní Taller 9S 
Arquitectes, que van idear un es-
pai diàfan protagonitzat per grans 
finestrals.

Ara, la biblioteca té més 
d'11.000 inscrits i rep unes 
130.000 visites anuals. A més, fa 
prop de 50.000 préstecs cada any 
i compta amb més de 5.000 usu-
aris de les activitats programades 
–com els cursos digitals, els tallers 
de lectura, les conferències, etc–.

Després del CTUG i amb el pri-
mer pla d'usos i pla director apro-

EQUIPAMENTS  LA TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA NAU DELS ORDIDORS HA COMPORTAT PROP DE 130.000 VISITES ANUALS

La biblioteca de Roca 

Umbert ja ha fet 15 anys

Curs de percussióNova data per a Joan Garriga, el 3 d'octubre
La Troca de Roca Umbert ofereix un 
curs de persussió online, de la mà 
d'Ivan Sanmartín, i que es pot seguir 
a través del canal de Youtube de Roca 
Umbert f.a.

El concert de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic ha tornat a canviar de data. 
Després de suspendre les festes de l'Ascensió, la Nau B1 ha tornat a programar el directe del vallesà, que finalment serà el 3 d'octubre. El concert mantindrà 
la gratuïtat que s'havia anunciat amb motiu de l'Ascensió, i ara serà 
de franc amb motiu de l'estrena de la temporada del darrer trimestre.

CULTURA

vats per a Roca Umbert, la biblio-
teca va ser el primer equipament 
a obrir portes, seguit de La Troca 

i els bucs d'assaig. Progressiva-
ment, les naus de Roca Umbert 
han anat acollint nous equipa-

ments, com la Nau B1, el Centre 
Audiovisual i el Centre d'Arts del 
Moviment, entre d'altres. i

Sempre ha mostrat una relació in-
destriable entre poesia i música 
–en concerts plens de versos reci-tats–, però en aquest tercer poema-
ri s'allunya de les formes més lli-
gades a la cançó, amb uns poemes 
breus, pensaments, gairebé aforis-
mes que indaguen en la condició 

Més de 400 obres 

al concurs escolar 

de Sant Jordi

LES FRANQUESES. El concurs literari 
de Sant Jordi de les Franqueses ha 
rebut enguany més de 400 obres 
originals, que ja han estat distri-
buïdes al jurat per tal que pugui 
decidir el veredicte. La crisi de la Covid-19, però, farà que enguany 
no es pugui fer el lliurament de 
premis durant la mateixa diada de Sant Jordi, però la Biblioteca Mu-
nicipal ja treballa per reorganitzar 
l'acte, que es podrà reprogramar 
un cop acabi el confinament.

Precisament enguany el concurs 
arriba a la seva 30a edició, una xi-
fra rodona que no quedarà sense 
guardonats. Les modalitats i cate-
gories establertes són rodolins i 
cal·ligrames per a infants de cicle 
inicial, i poesia i prosa amb cinc ca-
tegories –cicle mitjà, cicle superior, 
primer i segon d'ESO, tercer i quart 
d'ESO i adults, a partir de 16 anys–.

El concurs oferirà tres premis 
per modalitat i categoria, i con-
sistiran en vals –de 70 euros per 
als primers premis i 40 per als 
segons, tercers i mencions espe-
cials– a bescanviar per llibres. A 
més, tots els guanyadors rebran 
dues entrades per assistir a un 
dels espectacles organitzats pel 
Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut. i

CERTAMEN LITERARI

arxiu

IVETTE NADAL  La cantautora i poeta ha publicat el tercer poemari

@ivettenadal
LA GRANOLLERINA COMPARTEIX

CANÇONS I POEMES A LES XARXES 
durant el confinament, que es  

poden seguir tant a Instagram  

com a Twitter. Entre les seves 

publicacions recents, un vers 

de l'anterior llibre Arbres, mars, 

desconcerts, i una cançó del disc 

Tornar a Mare. Ivette Nadal també 

va participar en el Dia de la Poesia i, 

fins i tot, s'ha sumat a un dels reptes 

de moda a les xarxes, tot compartint 

una foto de quan era petita.

humana a partir de la introspecció. 
L'àngel i la infermesa del pensa-

ment, amb pròleg de Víctor Sunyol, 
derivarà també en un espectacle 
poètic i musical, compartit amb el 
quart disc Tornar a mare (2015), i 
novament amb la col·laboració a la 
guitarra de Caïm Riba.

Paral·lelament al poemari, Na-
dal ha treballat en un nou disc 
amb Pascal Comelade, amb qui ja 
va iniciar la col·laboració a Arqui-

tectura Primera, que van presen-
tar el 2018 al TAG. i

arxiu

LA BIBLIOTECA  Imatges de la nau prèvia a la reforma i de l'actual entrada de l'equipament cultural
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ARTS ESCÈNIQUES LA CANTATA 'VIRTUAL', PREVISTA PER AL JUNY, PASSARÀ AL 2021

Enguany no hi haurà Cantània
L’espectacle Virtual (Cantània 
2020), previst pels dies 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 i 14 de juny al Te-
atre Auditori de Granollers (TAG), 
passarà a fer-se l’any 2021 a cau-
sa de la situació de la Covid-19.

El canvi afecta els 125 concerts 
del projecte, tant els que es feien 
a Granollers, com els que s’orga-
nitzen a L’Auditori de Barcelona 
(d’on neix el projecte) com a la 
resta de ciutats que en formen 
part: Mataró, Saragossa, el Ven-
drell, Olot, Figueres, Manresa, 
Sant Cugat, Vic, Parla, Burgos, Vi-
lafranca, Guimaraes i Valladolid.

La decisió ha estat consensuada 
entre L’Auditori, l’equip de direcció 
del projecte, organitzadors terri-
torials, mestres i les autoritats de 
cada municipi per garantir la viabi-
litat del projecte i davant la impos-
sibilitat de poder moure la Cantà-

nia a un altre moment de 2020.
D'aquesta manera, Virtual, que 

és el títol de la Cantània actual, 
un encàrrec al compositor Óscar 
Peñarroya amb text de Cèsar Apa-
rício, es farà el 2021 i la cantata 
que hi havia prevista per al 2021 es 

realitzarà l'any següent. Això facili-
tarà la feina als docents i permetrà 
a l'organització de Cantània apro-
fundir i donar un aire nou a les ses-sions de formació, a més d'apro�i-
tar despeses que els centres ja han 
fet en la compra d’attrezzo.

Les inscripcions per a Virtual 

2021 es faran a partir de setem-
bre tal com es fan sempre i serà un 
procés nou. Ara com ara es pot ga-
rantir que el curs que ve es faran 
el mateix nombre de concerts que 
els previstos enguany (inscripci-
ons d’un curs per escola) però, en 
tot cas, és una decisió que s’acaba-rà de con�irmar al setembre.
Devolució d'entrades
La devolució de les entrades com-
prades es farà al llarg d’aquestes 
setmanes. L’import es tornarà pel 
mateix canal de compra. Així, les 
entrades comprades a les taquilles 
del teatre es retornaran presenci-
alment, quan es doni per finalit-
zada la situació de confinament. 
Les comprades per Internet es re-
tornaran de manera automàtica al 
llarg d’aquestes setmanes. 

Arsènic Espai de Creació i Roca 
Umbert han convocat la setena 
edició del concurs de guions tea-
trals breus Microteatre, que pre-
tén estimular la creació escènica 
entre dramaturgs novells i joves 
intèrprets. Enguany, les obres pre-
sentades hauran de versar sobre el 
concepte col·lapse. Els textos triats 
seran portats a escena, de manera 
que l'organització s'encarregarà 
de la direcció escènica, la selecció 
d'actors i actrius, i la producció 
dels espectacles de petit format, 
que s'acabaran estrenant a espais 
singulars de Roca Umbert. Els tex-
tos hauran de ser escrits en català, 
ser originals i no haver estat pre-
sentats en cap altre concurs ni re-
presentats en públic. Cada autor o 
autora hi podrà participar amb un 
text i la presència de personatges 
femenins decantarà la balança en 
cas d'empat. Les bases (consulta-
bles a www.rocaumbert.cat / www.

arsenicreacio.cat) especifiquen 
que els textos han de poder ser 
representats per un màxim de tres 
intèrprets d'entre 16 i 25 anys, i 
que no duraran més de 20 minuts.

Les obres escollides –el jurat en 
triarà un màxim de quatre– es pre-
miaran amb la posada en escena i 
una dotació econòmica de 200 eu-
ros cadascun. El jurat està format 
pels professionals de les arts es-

ELS TEXTOS S'HAN DE LLIURAR ABANS DEL 20 DE JULIOL

Arsènic i Roca Umbert 

convoquen la setena edició 

del concurs de Microteatre

cèniques Anna M. Picart, Pasquale 
Bárvaro i Roberto Romei.

El termini per presentar els 
guions, que s'hauran de fer arribar 
en pdf a l'adreça arsenic.microtea-

tre@gmail.com, acabarà el 20 de ju-
liol de 2020. Els guions guanyadors 
es faran públics al setembre i es pu-
blicaran als webs de l'organització. 
Llavors també començarà la pro-
ducció de les obres seleccionades, 
que s'estrenaran el 13, 14 i 15 de 
novembre. Per seleccionar els ac-
tors i actrius que representaran els 
treballs, es farà un càsting a Arsènic 
el cap de setmana del 3 d'octubre.

Col·lapse
El tema Col·lapse no només centrarà 

el concurs de Microrelats, sinó que 

també serà el leitmotiv del conjunt 

de la programació cultural de Roca 

Umbert Fàbrica de les Arts, entre 

setembre de 2020 i juny de 2021. 

Des de l'organització, s'ha animat els 

usuaris de l'equipament a reflexionar 

sobre aquest terme, justament en 

moments de confinament i potser 

de col·lapse personal i col·lectiu. 

L'intenció és que tothom, des de 

la seva disciplina artística, pugui 

compartir les seves reflexions.

El canvi afecta la desena
de concerts al TAG i els 125 

que es fan del projecte a 
L'Auditori i arreu de l'Estat

La Diputació de Barcelona, arran del confinament, proposa fer
visites virtuals a les exposicions de la Xarxa de Museus. A través 
del YouTube de la Mirada Tàctil es poden visitar les exposicions 
temporals d'alguns museus, com el de Ciències Naturals de Gra-
nollers, així com de cinc exposicions itinerants coproduïdes entre 
l'Oficina de Patrimoni Cultural (ODA) de la Diputació i els ajunta-
ments. En aquest cas hi ha la mostra Els modernistes i les flors. De la 

natura a l'arquitectura, que havia d'arribar a Granollers a l'octubre. 
A més, es poden visitar al web de la Diputació set mostres temàti-
ques que són exclusivament virtuals, a partir de documentació dels 
arxius municipals. Coincidint amb el 81è aniversari del final de la 
Guerra Civil, la Diputació també ha fet una crida a visitar virtual-
ment 1939. L'abans i el després, una mostra conjunta entre 25 mu-
seus de la xarxa, i en la qual el Museu de Granollers ha participat 
amb la taula del martiri de Santa Eulàlia, una peça del segle XVII 
que va ser rescatada d'una crema segura gràcies a la Junta de Salva-
guarda del Patromoni de la Generalitat durant la Guerra Civil, i que 
actualment forma part del fons propi del Museu de Granollers. 

del YouTube de la Mirada Tàctil es poden visitar les exposicions 
temporals d'alguns museus, com el de Ciències Naturals de Gra-
nollers, així com de cinc exposicions itinerants coproduïdes entre 
l'Oficina de Patrimoni Cultural (ODA) de la Diputació i els ajunta-

Els modernistes i les flors. De la 

, que havia d'arribar a Granollers a l'octubre. 
A més, es poden visitar al web de la Diputació set mostres temàti-
ques que són exclusivament virtuals, a partir de documentació dels 
arxius municipals. Coincidint amb el 81è aniversari del final de la 
Guerra Civil, la Diputació també ha fet una crida a visitar virtual-

, una mostra conjunta entre 25 mu-
seus de la xarxa, i en la qual el Museu de Granollers ha participat 
amb la taula del martiri de Santa Eulàlia, una peça del segle XVII 
que va ser rescatada d'una crema segura gràcies a la Junta de Salva-
guarda del Patromoni de la Generalitat durant la Guerra Civil, i que 

diba

EL MARTIRI DE SANTA EULÀLIA

La taula de Santa Eulàlia, a l'exposició 

virtual '1939. L'abans i el després'

Arran de l'ajornament de la Fira Guia't, un aparador dels ensenyaments postobli-

gatoris a la comarca, i de l'anul·lació de les portes obertes previstes per al març, 

Arsènic Espai de Creació obre la possibilitat d'atendre les persones interessades 

en l'escola de teatre i el cicle de grau superior per mitjà de videotrucades amb la 

direcció. Cal sol·licitar la trobada a arsenic.espaidecreacio@gmail.com.

Portes obertes per videotrucada
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LITÚRGIA  UNA VINTENA DE VOLUNTARIS HAN PARTICIPAT EN EL MUNTATGE 3D

Llerona farà el Via Crucis virtual
L'església preromànica de Santa 

Maria de Llerona serà l'escenari 

virtual d'un Via Crucis que adap-

ta la litúrgia de Divendres Sant al 

confinament. Una vintena de vo-

luntaris han participat en aquest 

recorregut 3D que s'estrenarà di-

vendres a les 18 h al canal de You-

Tube de la parròquia.

Es tracta d'un recurs polifònic 

i participatiu amb la complicitat 

de les famílies vinculades a les 

misses dominicals, el servei de 

catequesi, la pastoral de la salut, 

el grup de muntanya i el mateix 

consell pastoral.

El recorregut virtual resse-

gueix l’interior del temple i les 

principals sales parroquials i els 

exteriors del monument histò-

ric, declarat Bé Cultural d’Interès 

Nacional. El gruix de participants 

del Via Crucis aporten la seva veu, 

amb la lectura d’una de les esta-

cions que configuren aquest itine-

rari. Entre estació i estació, la mú-

sica repetitiva pròpia d’aquesta 

jornada, amb un cant sobre el sen-

tit redemptor de la creu de Jesús.

"El muntatge té una doble fi-

nalitat: pastoral i comunitària. 

A partir d’una solució tecnolò-

ESGLÉSIA  Santa Maria de Llerona

arxiu

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 9 al diumenge 12 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 8º 21º 8º 20º 9º 19º 9º

gica, s’intenten superar les res-

triccions imposades per la crisi 

sanitària i garantir, malgrat la 

distància, la participació dels fi-

dels en la litúrgia", expliquen els 

impulsors.

El text de l'itinerari evoca dife-

rents passatges bíblics i té com a 

base el Via Crucis amb Joan Pau II, 

unes reflexions ecosocials de Ka-

rol Wojtyla que el consell pastoral 

de Santa Maria de Llerona, sensi-

ble en la defensa del territori, es 

fa seves.

El muntatge en vídeo de Diven-

dres Sant parteix d’unes imatges 

en alta definició, vinculades a l’es-

caneig d’un núvol de punts en 3D, 

enregistrades el mes de setembre. 

Són la base d’unes proves en l’àm-

bit de la geomàtica, realitzades 

per l’empresa de topografia Geo-

Límits amb la col·laboració de Ge-

olègnia, i amb tecnologia cedida 

per Leica Geosystems.   

Les Franqueses ha creat el Diari 

de Bord, un quadern de bitàcola 

per omplir-ho amb les ganes, ide-

es, experiències, talents i opinions 

dels infants i joves, i també de les 

seves famílies. Qui ho vulgui pot 

fer arribar a infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat o compartir a 

l'Instagram @espaizer0 els seus 

textos sobre el confinament, amb 

sentiments, històries, opinions, 

reflexions i vivències, a més de 

manualitats, dibuixos, poemes, 

música, còmics, cuina. Qui hi par-

ticipi tres cops, obtindrà el carnet 

de navegant. Les propostes es 

compartiran al web municipal. i

'El diari de bord' 

aplega la creativitat 

d'infants i joves
Una quinzena de músics i dj col-

laboraran aquest cap de setmana 

amb el ConfinaFest 202, una inici-

ativa que vol compartir iniciatives 

artístiques, alhora que ser solidà-

ria amb l'Hospital de Granollers i 

els professionals que aquest dies 

combaten la Covid-19.

El festival virtual es farà diven-

dres i dissabte per mitjà d'Insta-

gram (@ConfinaFest20), des d'on 

també es pot concretar la col·labo-

ració que s'hi vulgui fer. "El millor 

de tot és que, a més de passar-ho 

millor durant el confinament, 

estarem fent alguna cosa per 

ajudar", explica l'organització. 

Dimecres hi havia confirmades 

les participacions de la cantant 

de la Garriga Núria Conangla, el 

flautista Ramón Morera, el raper 

Epuk, el cantant de reggae King 

Simba, el polifacètic Indiana wor-

ld, el duet de pop rock The Wil-

bo's, la cantant Dounia Zolati, el 

guitarra del Figaró Dany Keyring,  

la cantautora Vida Portell, el mú-

sic i productor Noizephere, i els 

discjòqueis Suli Dj, Lefert, Dj Sito, 

Mr. Blackdrop. Els horaris de les 

actuacions es poden consultar al 

perfil d'Instagram, en què ja està 

tot a punt perquè comenci la mú-

sica el cap de setmana. 

Neix el ConfinaFest 2020 per 

recaptar fons per a l'Hospital
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