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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

toni torrillas

de confi nament
Mossos d'Esquadra mostra els carrers de Granollers com 

a model per defensar que tothom es quedi a casa, tot i que 

el trànsit ha incrementat respecte a la setmana passada

La directora mèdica de l'Hospital, Mònica Botta, alerta 

que, amb l'aixecament del confinament total, la 

setmana vinent es pot viure un repunt de la Covid-19 

14
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L'Hospital té 
menys ingressos 
però demana no 
abaixar la guàrdia

ARRIBA EL PRIMER RESPIRADOR DE LEITAT

El confinament total va ser clau per reduir els 

contagis de la Covid-19 –i, en conseqüència, 

les defuncions–, però el personal sanitari tem 

que la setmana vinent pugui haver-hi un repunt

L'Hospital General de Granollers 

ha donat l'alta la darrera setmana 

a 58 persones que han superat la 

Covid-19, i acumula ja 248 paci-

ents guarits de la malaltia. A més, 

aquesta setmana manté la tònica, 

iniciada fa una desena de dies, de 

descens dels ingressos de casos po-

sitius. El descens més evident es va 

evidenciar la setmana passada, tot 

i que ara hi ha 128 pacients de co-

ronavirus ingressats, 4 menys que 

la setmana passada. Per altra ban-

da, a l’Hotel medicalitzat B&B hi ha 

63 pacients ingressats perquè no 

poden passar la malaltia a casa.

Tot i aquestes dades que albiren llum al final de túnel, l'Hospital ha 
hagut de lamentar des de l'inici de 

la pandèmia 64 defuncions, i aler-

ta que les dades esperançadores 

estan estretament lligades amb el confinament total, que aquest 
dimarts l'Estat va relaxar. Així, la 

directora mèdica de l'Hospital de 

233
AQUEST ÉS EL NOMBRE DE CASOS 
POSITIUS DETECTATS ALS CAP 
segons les dades facilitades pel  
Departament de Salut. Al Centre 
d'Atenció Primària Vallès, hi ha 108 
positius tractats; al CAP Sant Miquel, 
51, i a les Franqueses –que ara només 
té obert el CAP de Bellavista–, 74.
Salut també comptabilitza un total  
de 574 proves PCR fetes a Granollers  
i 171 a les Franqueses.

El cap de setmana arribava a l'Hospital de Granollers el 

seu primer respirador Leitat 1, fabricat per mitjà de la 

impresió 3D i fruit de la col·laboració entre l'entitat amb 

el mateix nom, liderada pel granollerí Manel Balcells, i el 

Consorci Sanitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell, 

el Consorci de la Zona Franca i diverses empreses que hi 

han col·laborat. Aquest és un dispositiu més dels que ha 

comprat la mateixa Fundació Hospital Asil de Granollers, 

com també ha rebut del CatSalut i del Col·legi de Metges. 

La directora mèdica explica que la quantitat actual de 

respiradors és suficient, tot i que se'n podria tenir "algun 

de més específic per tenir més seguretat".

Granollers, Mònica Botta, alerta 

que "no s'ha d'abaixar la guàr-

dia" i recomana a la ciutadania 

que, qui pugui, es quedi a casa. Si 

no, cal complir les mesures de dis-

tanciament i d'higiene, i utilitzar una mascareta quirúrgica si s'ha 
de sortir.

Davant el temor "d'un possi-

ble repunt la setmana vinent", 

tenint en compte les projeccions 

que fan els epidemiòlegs, Botta 

dóna cert missatge tranquil·lit-

zador: "Avui estem en una si-

tuació d'avantatge respecte al 

hggranollers

Finalment, des d'avui i fins al fi-

nal de l'estat d'alarma, els treba-

lladors de l'Hospital General de 

Granollers podran accedir gra-tuïtament a l'aparcament públic, 
que des de fa uns mesos gestio-

na la mateixa direcció del centre. 

A petició del comitè d'empresa, 

fa uns dies la direcció va obrir 

l'aparcament de sorra de darre-

re el geriàtric a tot el personal, i 

es va habilitar un accés directe a 

l'edifici de consulta externa. Car-

les Pla, director de Persones de 

l'Hospital, explicava llavors que 

la decisió es revisaria dilluns, per 

analitzar si calien noves accions. 

Fonts de l'Hospital expliquen que 

durant la Setmana Santa l'apar-

cament de darrere el geriàtric 

no s'ha omplert, però que es pre-

veu que aquesta setmana hi hagi 

més personal diàriament i que, 

per tant, s'ha decidit també po-

sar a disposició dels treballadors l'aparcament públic de pagament. 
Per accedir-hi, el personal de 

l'Hospital s'haurà de donar d'al-

ta a l'aplicatiu elparquing.com, 

des d'on podran accedir a l'abo-

nament de cost zero. La mesura 

s'allargarà fins al final de l'estat 

d'alarma –previst, de moment, 

per al 10 de maig–. i m.e.

Els treballadors ja poden 
accedir gratuïtament 
a l'aparcament públic

MOBILITAT REIVINDICACIÓ DEL COMITÈ D'EMPRESA

CCOO ha interposat denúncies a la 
Inspecció de Treball per l'incom-

pliment de la normativa vigent en 

matèria de prevenció de riscos la-

borals a una vintena d'hospitals i 

centres d'assistència de Catalunya, 

entre els quals la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers.

CCOO hi observa "mancances 

de protecció que posen en risc 

la seguretat i la salut del perso-

nal sanitari i no sanitari als sec-

tors del SISCAT, sanitat privada 

i sector de la dependència", in-

dica el sindicat. La manca d’equips 

de protecció individual (EPI) efi-

caços als centres sanitaris i la uti-

lització de materials insegurs ha 

provocat un alarmant increment 

de contagis entre els professio-

nals sanitaris: en el cas de Catalu-

nya, s’eleva fins al 17,37% sobre el 

total de positius per Covid-19, se-

gons dades de Salut. CCOO s'adre-

ça a la Inspecció de Treball per-

què actuï d'urgència per tal que 

requereixi als centres denunciats 

posar a disposició dels professi-

onals mascaretes d’alta eficàcia 

tipus FFP2 o FFP3, ulleres de pro-

tecció ocular de muntura inte-

gral o protector facial completa, 

guants i bates impermeables. 

L'Hospital ha explicat que no té constància de la denúncia i, per 
tant, no ha volgut entrar a valo-

rar-la. Amb tot, el centre reconeix 

les dificultats de disposa de cert 

LES DIFICULTATS D'ABASTAMENT DE MATERIAL SÓN GENERALITZADES ARREU DEL PAÍS

SALVAORELLES, NOVA INCORPORACIÓ 
Les impresores 3D de l'escola Sant 

Gervasi de Mollet s'han posat a fer 

aquestes peces de plàstic que 

eviten les molèsties que provoquen 

les gomes de les mascaretes i les han 

fet arribar a l'UCI de Granollers

Denúncia de CCOO a Inspecció 
de Treball per la manca d'EPI

primer dia", perquè l'estructura 

de l'Hospital ja està adaptada. De 

fet, el centre va passar de 10 a 50 

llits d'UCI –que avui acullen 40 pa-

cients, alguns dels quals d'altres 

patologies que no són Covid-19–. 

"Aquesta estructura no s'ha des-

muntat. Per exemple, l'edifici 
d'atenció ambulatòria encara té 

habitacions muntades d'hospi-

talització, tot i que ara no hi ha 

pacients", detalla.

A més, "coneixem millor la ma-

laltia; hem compartit coneixe-

ment entre els diferents hospi-

tals i la rapidesa i implicació dels 

professionals ha estat molt im-

portant", diu Botta, qui ha destacat 

com "la nostra UCI està fent molt 

bona feina; ens en sentim molt 

orgullosos i la gent del Vallès Ori-

ental pot estar molt tranquil·la 

amb aquest equip de professio-

nals". De fet, la directora mèdica de 

l'Hospital de Granollers ha reiterat 

l'agraïment a tot el personal del 

centre per "la implicació personal 

i les hores de treball". i m.eRAS

material de protecció, com les mas-

caretes esmentades, però recorda 

que l'abastiment està centralitzat al 

CatSalut i que la demanda és contí-

nua a tots els hospitals.  
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La circulació de persones a peu creix 

un 31% respecte la setmana passada
L'aixecament del confinament total per 

part del govern de l'Estat suposa també un 

increment d'un 16% de trànsit de vehicles

creu roja

Torns als horts urbans

Telèfon del Rotary

Granollers ha establert mesures  

de seguretat per prevenir contagis  

als horts familiars municipals, als 

quals s'ha permès accedir-hi per a  

l'autoabastiment. Per evitar la  

concentració de persones, s'han 

establert torns per als usuaris. Els 

dilluns, dimecres i divendres hi poden 

anar els titulars de parcel·les de  

nombre parell; mentre que dimarts, 

dijous i dissabte, els titulars de les 

parcel·les de nombre senar. Diumenge,  

no s'hi podrà anar. A més, només 

hi podrà accedir una persona a la 

parcel·la. Les persones que tinguin 

adjudicada una parcel·la han de dur 

la resolució de l'adjudicació, per 

tal d'identificar-se si la policia els 
ho demana. La visita a l'hort només 

serà per collir els productes per a 

autoabastiment, no per fer tasques 

de manteniment.  De manera que 

l'estada es limita a 30 minuts. 

El Rotary Club promou un telèfon 

durant el confinament adreçat a les 
persones grans que viuen soles i que 

compta amb un equip de voluntaris 

de l'entitat, que pretenen que els 

usuaris es puguin sentir acompanyats. 

A Granollers i a l'entorn barceloní el 

telèfon és el 93 595 37 22. 

Trucades a gent gran

Tal com avançava Som* a l'edició 
passada, l'Ajuntament de Granollers 

està trucant a les persones majors de 

80 anys de la ciutat que viuen soles, 

concretament a les 539 que no havien 

demanat cap prestació als serveis 

socials. La majoria manifesta que té 

suport d'un familiar i només una 

trentena de persones han demanat 

que els tornin a trucar de nou mentre 

duri el confinament. Un cop finalitzin 
les trucades del grup a partir de 80 

anys, s'iniciaran les trucades per a 

la franja d'edat d'entre 75 i 79 anys, 

amb el mateix objectiu de detectar 

possibles necessitats.Tot i ser un dels espais on més s'ha patit el coronavirus, els pacients provinents 

de residències de gent gran han sigut escassos a l'Hospital de Granollers –30 

des de l'inici de la pandèmia, i sobretot en la setmana passada, segons fonts 

hospitalàries–. De fet, qui s'ha fet càrrec de l'atenció a aquest col·lectiu de  

persones vulnerables ha estat l'atenció primària, de manera que els CAP fa dies 

que fan proves a les residències per confeccionar un mapa de situació i determinar 

les accions que cal dur a terme a cadascuna. A més, des de principis de setmana 

l'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l'ICS compta amb el suport de 

voluntaris de l'ONG Open Arms, que han rebut formació en la metodologia de 

testeig i cribatge. A més, Open Arms ha posat a disposició dels diferents equips 

d’atenció primària una flota de 30 vehicles i 70 persones per poder donar suport 

a les pràcticament 200 residències que hi ha en 70 municipis.

Atenció primària i voluntariat 

a les residències de gent gran

Repartiments de mascaretes
Coincidint amb la tornada a la feina de milers de persones, dimarts i 

dimecres, de les 6.30 a les 12 h, Creu Roja Granollers, la Policia Local i els 

Mossos d'Esquadra van repartir mascaretes a l'estació d'autobusos de 

l'avinguda del Parc i a les estacions de tren de Granollers-Canovelles i 

Granollers Centre, en el marc d'una actuació arreu del país de la Direcció 

General de Protecció Civil a municipis de més de 30.000 habitatnts.

Amb aquesta actuació es pretenia ajudar, en la protecció davant de la 

Covid-19, les persones que agafin el transport públic per anar a treballar.

D'altra banda, a partir de dilluns vinent, la Generalitat, per mitjà de les 

farmàcies, distribuirà mascaretes a tota la ciutadania, que en podrà  

recollir dues amb la targeta sanitària –la primera, gratuïtament–. La  

primera remesa de mascaretes es prioritza que siguin per a col·lectius  
vulnerables i per als que reprenguin l'activitat laboral fora dels seus  

domicilis. El govern català n'ha encarregat 14 milions i calculen que  

acabaran de repartir-se a principis de maig.

El confinament total és efectiu per 

reduir els contagis per coronavi-

rus Sars-CoV-2, però és un esforç 

que no tothom està disposat a as-

sumir, començant pel govern de 

l'Estat, que dilluns en decretava 

l'aixecament, i seguint per alguns 

ciutadans que han anat relaxant 

aquesta mesura de control de la 

malaltia. Així, segons les dades 

que recull la càmera de trànsit 

situada a la cruïlla dels carrers 

Girona i Francesc Ribas, aquest 

dimarts –amb l'aixecament del 

confinament total– un 31% més 

de persones van sortir al carrer 

que dimarts de la setmana ante-

rior, quan el trànsit de persones 

a peu ja havia augmentat respecte 

al primer dimarts dels 15 dies de 

confinament total decretat.  

També, després de la tornada a la 

feina de molts treballadors d'ac-

tivitats no essencials, el trànsit 

motoritzat també augmentava un 

16% respecte a la setmana ante-

rior. Sigui com sigui, els despla-

çaments certament han disminu-

ït en més del 70% respecte a un 

dimarts qualsevol abans de l'estat 

d'alarma.

Granollers, un exemple
I, amb tot, els Mossos d'Esquadra 

dimarts al vespre compartien a 

les xarxes un vídeo dels carrers 

de Granollers buits i ho titllaven 

d'"un gran exemple del com-

portament exemplar". "El nos-

tre aplaudiment és per a vos-

altres i el vostre compromís", 

exclamava el cos de policia de 

Catalunya en una piulada. De fet, 

el govern català recomana que, 

tothom que pugui, es quedi a casa 

fent teletreball o confinat. i m.e.
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Arrenca online el tercer

trimestre d'escoles i instituts

Després que el 13 de març tots 

els alumnes d’escoles i instituts 

haguessin de confinar-se a casa, 

aquest dimarts ha començat el ter-

cer trimestre de manera virtual. 

Per garantir que tots els infants i 

joves tenen accés a la xarxa per 

seguir el curs a distància, especial-

ment l’alumnat de centres educa-

tius de més complexitat, el Depar-

tament d'Educació ha començat a 

repartir 22.000 dispositius amb 

connectivitat a alumnes que no en 

tenen i que començaran a rebre a 

partir de dilluns. La previsió del 

EDUCACIÓ  LA GENERALITAT COMENÇA LA DISTRIBUCIÓ DE 22.000 DISPOSITIUS AMB CONNECTIVITAT PER A ALUMNES QUE NO TENEN INTERNET A CASA

departament és ampliar aquesta 

quantitat inicial amb aportacions 

d'ajuntaments, consells comarcals i 

entitats, i llavors Educació valorarà 

la necessitat d'una segona onada. 

L’objectiu és facilitar les opor-

tunitats d'aprenentatge perquè 

tothom pugui seguir el tercer 

trimestre des de casa, especial-

ment l'alumnat que cursa estudis 

de sisè de primària, quart d'ESO, 

batxillerat i cicles formatius, en 

tractar-se de cursos on es canvia 

d'etapa educativa i on, els tres 

darrers casos, s'atorga el títol 

acreditatiu a l'alumne. 

Valle Portero, directora de 

l’INS El Til·ler de les Franqueses, 

assenyala que l’objectiu és arri-

bar al màxim de cases, però tam-

bé apunta que la idea és que els 

alumnes només hi dediquin entre 

10 i 12 hores a la setmana. “No es 
tracta de fer classe des de casa 
com si estiguessin al centre; 
més aviat és una eina per fer 
acompanyament dels alumnes, 
mantenir-hi el contacte”.

Anna Ferrés, directora de l’es-

cola Pereanton, explica que fins 

ara s’ha trucat a totes les famílies 

de l’escola “per fer-ne segui-
ment, saber com estan i saber 
si disposen d’eines i tecnolo-
gia”. “Algunes famílies no tenen 
internet a casa, però pràctica-
ment tothom té mòbil, de ma-
nera que ens comuniquem amb 
les famílies per Whatsapp”, diu. 

Un cop detectades les necessitats, 

es fa la sol·licitud a Educació, i 

aquesta setmana els centres edu-

catius comunicaran als alumnes 

que rebran el kit de connectivitat 

al domicili. 

Per fer arribar els paquets, tre-

balladors de telefonia reconfigu-

raran els dispositius, s'embala-

ran de forma personalitzada i es 

portaran a casa dels alumnes. Els 

paquets amb dades o amb els dis-

positius electrònics són un prés-

tec pel període de confinament, i 

s'hauran de retornar al centre el 

primer dia que es torni a les clas-

ses presencials. Pel que fa a les da-

des, cada línia disposarà de 40 GB 

de capacitat. 

Continuar vinculats al centre
“Cada setmana pengem dues ac-
tivitats al blog de l’escola, i els 
alumnes ens les retornen per 
correu electrònic”. “No es trac-
ta d’avançar continguts, sinó de 
motivar la canalla i que enten-
guin què està passant”, diu Far-

rés. En el mateix sentit, Francesc 

Arolas, regidor d’Educació, asse-

gura que el més important es que 

infants i joves “no es desvinculin 
dels companys i de l’escola, que 
no perdin els hàbits de fer fei-
na”. Tot i això, alerta dels perills 

Horaris dels serveis municipalsDonacions per la lluita contra el virus
L’Ajuntament de les Franqueses ha ajustat

la seva organització i treballa per facilitar  

l’atenció a la ciutadania amb la màxima

seguretat. Els horaris dels serveis municipals  

es poden consultar al web de l'Ajuntament.

Per tal de frenar l’impacte del Covid-19, TheCircularLab ha obert la  

possibilitat de donar els Reciclos obtinguts gràcies al reciclatge d’ampolles 

i llaunes de begudes a entitats que gestionen donacions per lluitar contra el 

virus. A més, a través del web del projecte, els veïns que ho vulguin poden oferir-se voluntaris per baixar la brossa d'altres veïns amb més dificultats.

SOCIETAT

La Xarxa d’Arxius Comarcals de 

Catalunya, del qual forma part 

l’Arxiu de Granollers, ha posat en 

marxa una campanya (#arxivem 

el moment) per recollir testimonis 

documentals sobre la situació de 

crisi sanitària i social actual. Con-

cretament, la proposta és explicar 

la memòria social del confinament 

a Catalunya a través d’aportacions 

dels ciutadans, ja sigui amb testi-

monis escrits o parlats sobre les 

emocions i sensacions de la pan-

dèmia, fotografies i vídeos. 

En aquest sentit, la documen-

tació pot recollir aspectes com el 

confinament, la malaltia, la soli-

daritat, l’angoixa per la situació 

econòmica, la buidor dels espais 

públics o la cancel·lació general de 

la vida social entre d’altres.

L’objectiu és que en el futur es 

pugui disposar d’una memòria 

social directament construïda per 

L'Arxiu comarcal recull 

testimonis documentals 

del moment de crisi actual

la ciutadania i no només per la do-

cumentació administrativa i pels 

mitjans de comunicació.

L’Arxiu, doncs, recull docu-

ments analògics i digitals, textos 

personals (diaris de confinament, 

reflexions sobre la situació i vi-

vències tant en fonts escrites com 

orals amb vídeo blogs o sonors), 

fotografies i vídeos vinculats a la 

comarca. Pot participar-hi qualse-

vol ciutadà que vulgui aportar la 

seva experiència personal enviant 

els materials digitals a l’adreça 

acvallesoriental.cultura@gencat.

cat de l’Arxiu Comarcal del Vallès 

Oriental. Si es tracta de documents 

analògics, es poden portar a l’Arxiu 

–carrer de l’Olivar, 10, Granollers– 

un cop acabat el confinament.  

escola pereanton

DES DE CASA  Un alumne de segon de l'escola Pereanton ha compartit amb l'escola una activitat artística

d’aquest model de préstec, perquè 

“segons com s’utilitzin, poden 
incrementar encara més la bret-
xa digital”. “És possible que al-
gunes famílies que rebin els dis-
positius no sàpiguen com fer-los 
servir, que hi hagi una manca de 
coneixement que frustri encara 
més els pares i els fills”. 

Al conjunt de Catalunya, Educa-

ció calcula que hi ha unes 55.000 

famílies sense dispositius o que 

no disposen de connectivitat per 

seguir el curs escolar a distància. i

El govern espanyol i les comunitats 

autònomes van acordar dimecres que 

el curs escolar acabarà al juny, com 

habitualment, i no s’allargarà més en-

llà per recuperar les jornades perdu-

des fruit del tancament de les escoles. 

A canvi, el govern espanyol ha plante-

jat la realització d’activitats de reforç 

durant el període estival, a partir del 

juliol, combinades amb activitats lúdi-

ques. Francesc Arolas, regidor d’Edu-

cació de Granollers, assenyala que 

l’Ajuntament ja ha començat a treba-

llar en el disseny d’activitats d’estiu en 

grups reduïts i amb un reforç educatiu 

per compensar el tancament de les 

escoles, “no perquè adquireixin co-
neixements, sinó per reforçar alguns 
hàbits”, explica.

Calendari

ACTIVITATS
ESTIVALS AMB 
REFORÇ EDUCATIU

L'alcalde de Granollers, Josep Ma- 

yoral, ha fet públic un ban adreçat 

als nens, nenes i adolescents de la 

ciutat coincidint amb l'inici del ter-

cer trimestre acadèmic. Emmarcat 

en el missatge d'Unicef com a Ciutat 

Amiga de la Infància, s'adreça als 

petits i joves per agrair-los la seva 

responsabilitat en aquesta situació 

difícil i excepcional, i recordar-los 

algunes de les coses que poden fer 

per contribuir a la bona convivèn-

cia familiar i per mantenir la higi-

ene i la salut. "Els dies són molt 
llargs i hem de trobar moments 

per a tot: riure, jugar, llegir, estu-
diar, xerrar amb la gent de casa i, 
de manera virtual, amb els amics 
i altres familiars", diu Mayoral, 

qui agraeix als joves que continu-

ïn quedant-se a casa. D'altra ban-

da, els integrants del Consell dels 

infants han enregistrat un vídeo  

–es pot veure a somgranollers.cat– 

en què expliquen com viuen el con-

finament, com se senten, què fan i 

què és el primer que faran quan 

s'acabi. Hi han participat alumnes 

de les 16 escoles públiques i con-

certades que integren el Consell.  

El Consell dels Infants explica

el seu confinament en un vídeo



dj, 16 abril 2020 5

GRANOLLERS. Totes les dades dels 
contaminants analitzats entre el 
16 de març i el 12 d’abril de 2020 a 
Granollers han estan molt per sota 
del llindar fixat en la normativa de 
referència de la Unió Europea, i 
que regeix a Catalunya i Espanya. 
Aquesta és una de les principals 
conclusions de l'anàlisi de dades 
proporcionades per l’estació de 
Granollers, situada al Palau Mu-
nicipal d’Esports, de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contami-
nació Atmosfèrica de la Generalitat. 
Es tracta d'una estació urbana que 
mesura els nivells de NO2 (diòxid 
de nitrogen), O3 (ozó troposfèric), 
PM10 (partícules amb un diàme-
tre inferior a 10 micròmetres), NO 
(monòxid de nitrogen) i NOx (òxid 
de nitrogen). Les dades del període 
analitzat s'han comparat amb les 
del mateix interval dels anys 2016, 
2017, 2018 i 2019 i, tot i que el con-
finament es va fer efectiu a partir 
del 14 de març, s’han analitzat qua-
tre setmanes senceres per buscar 

que es consideraven més conflic-
tives: primeres hores del matí i el 
vespre. Tots els contaminants ex-
perimenten, aquest 2020, una no-
table davallada en els registres en 
relació amb els observats en anys 
precedents, excepte en el cas de 
l’ozó troposfèric, que ha augmentat 
–també en cinc estacions més de la 
xarxa–. Segons el regidor de Medi 

la correcta proporcionalitat de dies 
laborables i de caps de setmana. 

Així, la important reducció dels 
moviments, tant de la mobilitat 
motoritzada com dels desplaça-
ments a peu i en bicicleta, unida 
a l'aturada de moltes activitats 
econòmiques, ha comportat una 
notable millora de la qualitat de 
l'aire, especialment a les hores 

arxiu

MEDI AMBIENT  COMPARACIÓ DE MITJANES DE CONTAMINACIÓ DE L'ÚLTIM MES AMB ELS MATEIXOS PERÍODES DELS ANYS 2016, 2017, 2018 I 2019

Forta millora de la qualitat de 

l'aire a l'estació de Granollers

MENYS CONTAMINACIÓ  Bona part de les dades són les millors des de 2016 

Ambient, Albert Camps, això palesa 
la influència de la meteorologia en 
les dades. Les reduccions més im-
portants, per ordre, es constaten 
en el monòxid de nitrogen (NO), 
diòxid de nitrogen (NOx), diòxid de 
nitrogen (NO2) i en les partícules 
d’un diàmetre inferior a les 10 mi-
cres (PM10).

Pel que fa al monòxid de nitrogen  
la reducció és del 75% respecte als 
anya anteriors: la mitjana al 2020 
és de 5 µg/m³, i la de les anualitats 
2016-2019 és de 20 µg/m³. 

El diòxid de nitrogen, un conta-
minant molt vinculat al trànsit i la 
combustió de combustibles fòssils, 
s'ha reduït un 62,5%: la mitjana ac-
tual és de 15, mentre que la de les 
anualitats 2016-2019 és de 40.

Pel que fa a partícules en suspen-
sió PM10, l’estació de Granollers 
experimenta una reducció del 25%. 
La mitjana del 2020 és de 18 µg/m³, 
i la de les anualitats 2016-2019 és 
de 24 µg/m³. Les partícules PM10 
–aquelles que tenen un diàmetre 
inferior a 10 micròmetres– tenen el 
seu origen en diferents focus, com 
ara el trànsit, les activitats industri-
als, les emissions de l’àmbit domès-
tic o, també, de fonts naturals, com 
per exemple els episodis de pols 
africana. En aquest cas, els registres 

de 2020 no són els més baixos dels 
darrers cinc anys analitzats.

Les reduccions també són relle-
vants en els òxids de nitrogen. Si 
es comparen les dades del 16 de 
març al 12 d’abril de 2020 amb 
la mitjana dels mateixos dies dels 
anys anteriors, l’estació de Grano-
llers experimenta una reducció del 
67,1%: la mitjana actual és de 23 
µg/m³, mentre que la de les anua-
litats 2016-2019 és de 70 µg/m³.

Finalment, l’únic indicador que 
puja en totes les estacions de l'àrea 

de Barcelona en el període analit-
zat del 16 de març al 12 d’abril de 
2020 és el d'ozó troposfèric. L’aug-
ment més gran es dóna justament 
a Granollers, en passar dels 45 
µg/m³ de mitjana dels anys 2016, 
2017, 2018 i 2019 als 63 µg/m³ de 
2020. L’augment percentual és més 
elevat que a Rubí, Sabadell i Terras-
sa, tot i que en cap cas no s'arriba 
als límits legals permesos.  

Tots els contaminents, 

excepte l'ozó troposfèric, 

experimenten una

reducció molt important
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GRANOLLERS. El grup municipal 

d'ERC a l'Ajuntament de Grano-

llers ha presentat un paquet de 

propostes a l'equip de govern da-

vant "aquesta situació extrema i 

la seva repercussió econòmica 

i social", explicava dimecres la 

portaveu, Núria Maynou, en roda 

de premsa telemàtica. Esquerra 

s'ha posat a disposició del govern 

de la ciutat per treballar conjunta-

ment en propostes "valentes per 

construir la ciutat futura", i ha 

demanat que hi siguin receptius.

Juntament amb la bateria de pro-

postes, Maynou ha detallat també 

idees per aconseguir el finança-

ment necessari per aplicar-les. 

ERC proposa modificar partides 

del capítol d'inversions, que "són 

les més quantioses –10 milions– 

i es poden prioritzar en un altre 

exercici", apuntava la portaveu 

republicana. ERC també vol des-

tinar-hi diners d'esdeveniments 

que s'han hagut d'anul·lar, com la 

fira de l'Ascensió; repensar la par-

tida destinada a l'activitat pública 

–retribucions i aportacions a grups 

municipals–, i altres modificacions 

com mantenir el butlletí municipal 

digital, sense edició impresa.

El regidor Pau Llobet explicava el 

de vista sanitari, estudiar com 

han respost els equipaments 

actuals i organitzar-se tenint 

en compte la conurbació i quins 

equipaments són compartits".

Per la seva banda, el regidor En-

ric Gisbert posava sobre la taula les 

preocupacions del món empresa-

rial, davant d'un ajornament d'im-

postos al qual no es poden acollir 

les empreses que facturen més de 

600.000 euros, així com la desin-

formació pel que fa als protocols 

que caldrà seguir un cop s'aixequi 

el confinament per poder engegar 

una activitat. "La ciutat necessita 

un pla Marshall amb ajudes di-

rectes", deia, i apostava per "una 

promoció ambiciosa de la ciutat 

en el mercat estatal perquè Gra-

nollers surti al mapa".

Finalment, la regidora Lorena 

Torró apostava per l'ús de la tecno-

logia per obrir nous canals de co-

municació entre ciutadà i adminis-

tració, així com obrir la xarxa wifi 

municipal perquè pal·liar la bretxa 

digital en el món escolar, així com 

fer formació també als adults. En 

l'àmbit del medi ambient, ERC re-

clama enfortir les tasques de neteja 

i desinfecció a l'àmbit urbà, amb un 

sistema de recollida àgil.  M.E.

paquet de mesures de l'àmbit soci-

al i demanava a l'administració pú-

blica una transformació: "ha de ser 

més àgil i menys burocràtica", 

deia. ERC proposa també desplegar 

ajudes al lloguer per  a famílies que 

puguin acreditar una reducció d'in-

gressos fruit d'una modificació de 

la seva relació laboral, així com fer 

una crida a la solidaritat de propie-

taris d'habitatges i locals per flexi-

bilitzar els pagaments.

ERC demana la convocatòria del 

Consell Econòmic i Social, així com 

una "cimera amb les entitats del 

tercer sector" i el compromís mu-

nicipal d'elaborar un pla de reac-

tivació econòmica i social. També 

proposa serveis d'acompanyament 

emocional i estudiar la viabilitat de 

fer un pla de suport psicològic i 

emocional al municipi.

Llobet afegia, a més, que "cal 

repensar la ciutat des del punt 

Tot i que la seu de Can Muntanyola. 

Centre de Serveis a les Empreses 

està tancada, empreses, treballa-

dors i autònoms tenen atenció a 

través del correu empresagm@

granollers.cat o trucant al 676 62 

85 66. Igualment, a www.canmun-

tanyola.cat s’ha agrupat en l’espai 

Covid-19 tota la informació rela-

tiva a ajuts i tràmits en aquesta 

situació d’emergència. S'hi poden 

trobar, per exemple, la línia d’ajuts 

per a les persones treballadores 

autònomes que atorga el Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies, la línia de préstecs destinats 

al finançament de projectes d'in-

versió i per atendre la recuperació 

de l'activitat de les empreses inclo-

ses en els àmbits sectorials compe-

tència del Departament d'Empresa 

i Coneixement i el reial decret-llei, 

pel qual s'adopten mesures ur-

gents complementàries per fer 

front a la Covid-19. En l'àmbit local 

hi ha el comunicat de Sorea adre-

çat a les empreses i comerços de 

Granollers, en què informa sobre 

el funcionament del seu servei, la 

qualitat de l'aigua i la reducció del 

cànon d'aigua, o les mesures eco-

nòmiques adoptades per l’Ajunta-

ment de Granollers, entre d’altres.

Igualment el Servei d’Ocupació, 

ubicat a la Masia de les Tres Tor-

res, també roman tancat al públic 

per la qual cosa l’atenció d’ajuts 

i tràmits a les persones aturades 

es fa a través de feinagm@grano-

llers.cat o trucant al 93 861 13 90. 

La web de can Muntanyola manté 

el servei de borsa de treball.  

POLÍTICA  EL GRUP MUNICIPAL DEMANA MÉS AGILITAT A L'ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ  SERVEI D'OCUPACIÓ A TRES TORRES

ERC lliura al govern un paquet 
de propostes per afrontar la 
crisi provocada pel coronavirus

Atenció virtual d'empreses i 

empleats a Can Muntanyola

El grup municipal demana
ajudes municipals al lloguer 
i fa una crida a la solidaritat

dels propietaris

Després del tancament total 

durant tres setmanes, l'Oficina 

d'Atenció a la Ciutadania (OAC) 

de l'Ajuntament de Granollers 

obrirà, a partir de la setmana 

vinent, tots els dilluns, de 9 a 14 

h, només per atendre les persones 

que hagin sol·licitat cita prèvia 

per a tràmits urgents i certificats 

digitals. Per demanar aquesta cita 

cal trucar al 93 842 66 10. 

Des de l'inici de l'estat d'alarma, 

l'atenció a la ciutadania per part 

de l'administració granollerina es 

fa per mitjà d'aquest telèfon, de 

dilluns a dijous de 9 a 19 h i els 

divendres de 9 a 14 h. 

A més, també s'hi pot contactar 

telemàticament per mitjà de la 

seu electrònica del web municipal 

(www.granollers.cat). 

L'OAC obrirà els 

dilluns per atendre 

només persones 

amb cita prèvia
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Després de més d'un mes d'esforç per mantenir l'aïllament social i malgrat 

la irresponsabilitat d'algunes persones que s'entossudeixen a no complir, 

sembla demostrat que el confinament funciona. Passades dues setmanes de 

confinament total, les dades de la pandèmia mostraven un aplanament pel que 

fa al nombre de contagis, una davallada que ha de permetre que el sistema 

sanitari es descongestioni i pugui atendre amb més garanties la població 

malalta, no només de la Covid-19. El retorn de milers de persones a la feina 

aquest dimarts posa en risc aquest descens de la corba epidemiològica, per la 

qual cosa cal extremar la prudència, sobretot d'aquells que es veuen obligats 

a anar a treballar, però també de la resta de persones que no han de relaxar 

el seu confinament. Les empreses i ciutadans que en tinguin possibilitat 

han d'optar pel teletreball, per no agreujar una situació generada per la poca 

paciència –i segurament les pressions econòmiques– del govern de l'Estat. 

La tornada a la feina s'hauria de fer gradual, amb les garanties que tots els 

treballadors disposaran d'equips de protecció i que es podran fer testos 

ràpids. Ara, al ciutadà li toca ser més responsable que alguns governants.

SENSE PRESSA 

Editorial

Bústia

Per la gent gran, per mi, per tots

Són dies durs i tota manera d’expressió del 

què ens passa pel cap o pel cor és positiu, no 

hem de tenir por a parlar ni a expressar res en 

aquests dies d’angoixa. Ens en sortirem si ens 

parlem. Si algú em preguntés com estic res-

pondria sense pensar-m’ho gaire; estic bé. Jo 

soc d’aquells que ara ens diuen “essencials” ja 

que treballo amb aliments i, per tant, no estic 

confinat durant la setmana. I com que sóc “el 

cul del Jaumet” quan arriba la meva hora de 

confinar-me em trobo que tinc infinitat de co-

ses per fer que em motiven; llegir, pintar, es-

criure, xerrar, cuinar, mirar sèries, etc. A més, 

des d’aquest gener visc amb la meva parella, 

i realment aquests dies estan sent una prova 

meravellosa de foc de la nostra convivència; 

no puc estar més content i feliç de tot allò que 

ens està ajudant aquest confinament.

Deia que és important que ens parlem 

perquè tots tenim coses per explicar que de 

ben segur faran de mirall a d’altres perso-

nes. A mi, personalment, hi ha dues coses 

que em fan remoure per dins.

Tota aquesta situació em retorna a una 

mala experiència personal i econòmica que 

vaig viure ara farà uns cinc anys. El tancament 

emocional i econòmic d’aquella experiència 

encara dura i molt sovint em segueixo fent 

preguntes com també m’intento demanar 

perdó per tot allò que vaig viure i per tot allò 

que no vaig poder dir ni fer. I malgrat això, 

vaig extreure'n grans coneixements, viure 

moments molt bons, conèixer bona gent –i de 

molt dolenta–. I sobretot, vaig aprendre a va-

lorar tot allò que tinc, sense pensar en cap fu-

turible […]. Valorar allò més petit en cada ins-

tant, és fàcil dir-ho, pot semblar retòric, però 

només hem de pensar com desitgem fer tots 

plegats coses tant senzilles com abraçar-nos, 

tocar-nos, veure’ns, per saber que més enllà 

dels problemes de tota índole, existeix un de-

sig necessari d’empatitzar i protegir-nos en-

tre tots nosaltres. Desig de ser i de viure.

[…] Vull parlar de la gent gran d’aquest 

país, perquè si una cosa em fa mal aquests 

darrers dies és evidenciar que tractem els 

avis i àvies de la societat com l’últim mono, 

cosa que diu molt d’un sistema de vida 

massa mercantilitzat que gairebé llança a la 

brossa tot allò que no serveix per treballar.

Em dol, i molt, sentir la fredor amb què 

tracten alguns mitjans i polítics –d’esquer-

res i de dretes– la pèrdua de tantes vides de 

gent ja gran per causa de la Covid-19.

Em sento ferit amb el tracte de menys-

preu cap a la gent gran perquè de la gent 

gran jo n’he après molt. No deixaria d’ho-

menatjar-los mai perquè guarden en el seu 

interior tota la dolçor i la força de l’experi-

ència de vida que els occidentals no sabem 

valorar, i a sobre, són el gran resguard dels 

nostres fills, nets, nebots, fillols, etc.

Jo vaig perdre els meus avis ja de ben 

jove, i aquests dies trobo a faltar molt la 

meva iaia Antonia, que si ara estigués aquí 

em diria; come y calla idiota. 

I per això, malgrat estar confinats, hem de 

persistir en mostrar el nostre amor. Si voleu 

celebrar Sant Jordi però no teniu rosa, dibui-

xeu-la. […] Per últim, un homenatge als meus 

avis, que m’han ensenyat a menjar, estimar, 

cuinar, treballar la terra, en resum, a viure. 

A la meva manera, els tinc sempre presents.

gerard piñero

stem vivint una situació que 

ens desconcerta i ens atemo-

reix, per a la qual no estàvem 

preparats, perquè mai havíem 

pensat que allò que llegíem als diaris i que 

passava en països molt allunyats del nos-

tre, en tots els sentits, ens podria passar 

també a nosaltres.

Malgrat tot tenim moltes seguretats, 

constatem que tenim garantides les ne-

cessitats bàsiques més elementals, que 

són aquelles que permeten que la vida 

continuï i que moltes vegades ni ens atu-

rem a pensar com en són d'essencials.

Comprovem que obrim les aixetes i en 

surt aigua; que quan es fa fosc continuem 

encenent els llums i ens hi veiem, que po-

dem carregar les bateries dels diversos 

dispositius informàtics que ens connec-

ten amb el món global i amb els amics i 

la família, que ara no podem veure; que 

portem les escombraries al contenidor i 

l’endemà ja no hi són; sabem que si hi ha 

un problema de seguretat, algú vindrà a 

atendre’ns; que podem continuar tenint 

els aliments i les medecines que necessi-

tem (fins i tot sense sortir de casa) i que si 

algú està sol a casa, amb poca autonomia 

personal, continuaran ajudant-lo les per-

sones que ja se n’ocupaven. I sobretot que 

si ens posem malalts hi haurà algú que mi-

Allò que importa
rarà d’atendre’ns i curar-nos, tant si és per 

la nova malaltia com per les habituals, que 

continuen existint.

En una època de tantes incerteses 

aquestes seguretats, a part de garan-

tir-nos la vida física ens ajuden, encara 

que a vegades no ho percebem, a encarar 

el futur amb esperança.

Totes aquestes seguretats les tenim per-

què hi ha persones que no aturat la seva 

activitat professional. Algunes l’han ha-

gut de modificar, altres l’han incrementat 

i segur que ho han fet entre sentiments 

controvertits, perquè també viuen en el 

mateix món que nosaltres, però són cons-

cients que, sense elles, la vida es pararia.

El més paradoxal de tot això és que la 

majoria d’aquestes persones no eren pas, 

fins ara, les que tenien més reconeixent 

per part de la societat. No ens adonàvem 

de la importància que representen en les 

nostres vides! Ara que hem comprovat de 

qui depenem en realitat els volem donar 

les gràcies i reconèixer l’esforç que fan, 

s’ho mereixen. Depenem d’aquests homes 

i dones i els ho diem.

Seria bo que, quan tot això hagi passat, 

tinguéssim present que tota aquesta gent, 

que ara ens garanteix la vida, continuarà 

treballant fent el mateix. Moltes vegades 

amb unes condicions que no estan a l'al-

tura del paper tan important que ocupen 

en la societat quan pinten bastos. No les 

deixem soles quan ens avisin que no es 

pot continuar deixant de banda allò que 

ens garanteix la vida i la salut.

E

ASSOCIACIÓ 
EN-RAONAR

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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INSTITUT MANOLO HUGUÉ

carrer Josep Maria Germà, 2 · Caldes de Montbui

Tel. 93 865 37 62  · xtec.cat/iesmanolohugue · iesmanolohugue@xtec.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Caldes de Montbui acollirà el curs vinent el 
primer cicle formatiu de grau superior de 
tècnic/a en termalisme i benestar, un cicle 
de nova creació tant a Catalunya com a l'es-
tat que aquest proper curs només s’impar-
tirà a l’IES Manolo Hugué. Segons recull el 
Reial Decret 699/2019, de 29 de novembre, 
el títol de tècnic/a superior en termalisme 
i benestar serà oficial i amb validesa a tot 
l'estat. Els agents que intervenen en la re-
alització d’aquest cicle són el Departament 
d’Educació de la Generalitat, l’Associació 
Balneària de Catalunya, l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui, els balnearis del municipi i 
l'IES Manolo Hugué. La competència general 
del títol consisteix a gestionar serveis relaci-
onats amb el termalisme i el benestar (well-
ness), aplicant tècniques d'hidrocinesia, hi-
drotermals, massatges estètics i programes 
de condicionament físic a l'aigua d'acord 
amb protocols establerts, dinamitzant les 
activitats personalitzades programades i 
orientant-les cap a la millora de la qualitat 
de vida i de la salut. Les sortides professio-
nals que preveu el cicle són de tècnic/a en 
tractaments estètics integrals, especialista 

Caldes acollirà formació en termalisme
Nova oferta especialitzada en el sector termal i única a Catalunya

en tècniques hidroestètiques, tècnic/a en 
massatges estètics, tècnic/a en drenatge 
limfàtic estètic, instructor de grups d'hidro-
cinèsia i cura corporal, coordinador d’activi-
tats de condicionament físic i hidrocinèsia, 
director tècnic en spas i balnearis, monitor 
de lleure i socorrista en instal·lacions aquà-
tiques. Per més informació i matrícula es pot 
contactar amb l'IES Manolo Hugué (iesma-
nolohugue@xtec.cat) i també es pot trobar 
informació als webs xtec.cat/iesmanolohu-
gue i queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp.

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) ha posat 
a disposició de la crisi sanitària tots els seus 
recursos humans i materials per prevenir i 
contenir l’expansió del coronavirus a And-
hra Pradesh i Telangana, estats del sud de 
l’Índia on desenvolupa el seu projecte. Sem-
pre en coordinació amb les autoritats locals, 
la fundació treballa des de fa més d’un mes 
per pal·liar l’impacte potencial de la Co-
vid-19 en un país altament vulnerable per 
dos motius fonamentals: la superpoblació, 
que fa molt complicat mantenir la distàn-
cia social recomanada per evitar contagis, i 
l’alt índex de pobresa, directament relacio-
nat amb una salut fràgil. La fundació comp-
ta amb un equip de més 2.500 persones i 
equips experts en sanitat, en distribució 
d'aliments i en atenció a la població vulne-
rable com la infància, les persones amb dis-
capacitat o les dones que pateixen violència 
de gènere. Entre d'altres, la fundació fabrica 
mascaretes i gels desinfectants per distri-
buir entre hospitals i agents públics; està 
habilitant un centre d’aïllament a l’Hospital 
de Bathalapalli per acollir els pacients que 
ho necessitin, i distribueix, en col·laboració 

La Fundació Vicente Ferrer treballa
per prevenir la pandèmia al sud de l’Índia
Distribueix uns 4.000 àpats diaris als col·lectius més vulnerables

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Tel. 93 419 02 68 · fundacionvicenteferrer.org

amb el Govern, més de 4.000 àpats cuinats 
diaris entre migrants, treballadors assalari-
ats sense feina i  persones en situació vul-
nerable. No obstant això, només al districte 
d’Anantapur s’estima que hi ha unes 10.000 
persones que requereixen aliments. D’altra 
banda, la FVF organitza activitats de consci-
enciació perquè la població local assumeixi 
els hàbits de prevenció elementals per no 
resultar contagiada, ja que en molts pobles 
no hi ha hàbits higiènics. Aquesta tasca, en 
aquests moments, és més urgent que mai.
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Dimarts va ser el primer dia labora-

ble després de l’aixecament de les 

restriccions laborals decretades el 

29 de març. Des de Pimec han cons-tatat una a�luència inferior als cen-
tres de treball respecte al període de con�inament anterior al permís retribuït recuperable, i xifren en un 
terç les empreses industrials i de la construcció que han reprès l’activi-tat. Les que no ho han fet, assegura Pimec, és perquè estan afectades 
per un ERTO, exerceixen teletreball o apliquen acords de �lexibilització que eviten la presència �ísica, com 
les bosses d’hores o la compacta-ció del pla de formació contínua. Per al delegat de Pimec al Vallès 
Oriental, Joan Carles Basi, el retorn 

a l’activitat s’ha produït de manera 

“normalitzada”, sobretot en la lo-gística, la fabricació i la producció. També assegura que les empreses s’han pogut proveir d’EPI, “però 

hi ha la incertesa de si podran 

continuar fent-ho a curt termini 

donada la mancança global que 

hi ha d’aquests equips al mercat”. Basi també a�irma que s’han activat els mecanismes de protecció i segu-
retat que marquen els protocols de riscos laborals, i que en alguns casos s’ha detectat un augment de baixes mèdiques de treballadors que han considerat que les seves patologies 
són de risc per la situació actual.Des de la UEI, el seu director ge-
neral, Joaquim Colom, apunta que 

OCUPACIÓ SINDICATS I PATRONALS VALOREN L'AIXECAMENT DE LES RESTRICCIONS LABORALS

el retorn a l’activitat s’ha de produir 

"al més aviat possible" sempre que hi hagi les mesures de segure-
tat necessàries. “Hi ha les ganes 

i la necessitat de reactivar-se, 

però cal tenir les eines necessàri-

es per fer-ho”, indica. Colom retreu a les administracions que no hagin proporcionat les eines su�icients per garantir la seguretat i que les 
mesures que apliquen per minimit-zar l’impacte econòmic de la crisi 
“són opaques, curtes i arriben 

tard”. També apunta que les empre-ses i patronals s’han organitzat per disposar dels EPI necessaris, i xifra 
en més del 60% el nombre d’em-

preses que han aixecat la persiana 

aquesta setmana. 

Els sindicats, preocupatsPer a CCOO, en canvi, no hi ha hagut un retorn generalitzat a l’activitat industrial, que està paralitzada per 
l’elevat nombre d’ERTO presentats. Així ho demostra, segons el secre-tari general a la comarca, Gonza-
lo Plata, el baix nivell de trànsit i d’activitat als polígons industrials. 
En canvi, “sí que hi ha hagut un 

retorn important al sector de la 

construcció”. Pel que fa a la segu-
retat, CCOO aposta per reunir els comitès de seguretat i salut de les 
empreses per pactar els protocols que calguin per evitar la propagació 
del virus. “No totes les empreses 

disposen d’EPI, de manera que 

cal equipar el teixit productiu 

amb totes les mesures de segure-

tat necessàries”, diu Plata, qui afe-geix que el sindicat portarà davant d’Inspecció de Treball “qualsevol 

empresa que no compleixi els 

protocols de seguretat”.La UGT, per la seva banda, con-
sidera que el retorn a l’activitat ha 

estat “precipitat”, i que no s’hauria d’haver tornat �ins al maig, com han fet la majoria de països europeus. Malgrat això, apunta que el retorn s’ha fet "sense incidents" i sense 

que consti cap problema per falta 
de material de protecció personal. 

“Ens preocupa què pot passar 

en el futur pel Covid-19, ja que 

més endavant pot faltar mate-

rial i relaxar-se les mesures de 

protecció”, diu Bernat Escudero. Finalment, la UGT aposta per una 
“concertació molt àmplia”, amb sindicats, patronals i agents eco-nòmics, per marcar una estratègia conjunta a la comarca en matèria de seguretat i salut en el treball, que 
hauria d’estar liderada, apunta, per la Taula Vallès Oriental Avança. ❉

"Cal seguretat i protecció per 
tornar a la feina amb normalitat"

Plasticband dobla producció

per abastir sectors estratègics
GRANOLLERS. Plasticband, dedica-

da a la producció de maquinària i consumibles per a l’embalatge, ha 
duplicat la producció per donar 

servei a sectors clau durant la crisi actual. De fet, el 85% de la produc-
ció es destina ara als sectors més estratègics: agrícola, alimentació, farmàcia, química, logística i tèxtil, 
quan abans suposaven un 40%. 

L’empresa ha passat a operar les 

24 hores del dia amb el mínim de 

persones per metre quadrat per produir al màxim. La firma també 
ha contactat amb més de 3.000 em-

preses de sectors essencials per in-formar-los que, en cas de mancança 

de materials, seran els primers als quals abastiran. Per aconseguir-ho, la fàbrica s’ha organitzat en sis cèl-
lules independents que treballen connectades telemàticament però que no coincideixen mai física-ment. Per protegir els treballadors 
s'han subministrat materials de protecció, diàriament es desinfecta 
l’empresa i les portes d’accés cada 5 hores. "El personal de comerci-

al, màrqueting, tècnics, disseny, 

administració, finances, etc. tre-

balla 100% des de casa i, en al-

guns casos notem augments de 

productivitat”, diu Jordi Guimet, director general de Plasticband.

EMPRESES EL 85% ES DESTINA ARA ALS SECTORS ESSENCIALS

Abordar sortides per al comerçFons de contingència per a l’emergència social Alcaldes, regidors i representants d'entitats
van reunir-se dimecres telemàticament

amb responsables d'Empresa, Competitivitat i Comerç per abordar estratègies que permetin ajudar el comerç local i de proximitat. 
Diverses organitzacions de l’economia social i solidària s’han organitzat per impulsar un fons cooperatiu per l’emergència social i sanitària, que donarà suport econòmic a 26 iniciatives clau en el moment d'emergència actual. Una de les entitats bene�iciàries és Granollers Pedala, que aquests dies transporta productes de primera necessitat dels comerços locals als veïns de Granollers. 

ECONOMIA

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

03/04 J. Laporte Casamitjana    103 anys
05/04 Catalina Rodríguez Montero 84 anys 
05/04 Roser Martínez Tribó  89 anys 
05/04 Maria Rusqué Bofi ll  95 anys 
05/04 Ana María Sáez de Tejada  65 anys
05/04 Juan Garriga Puigdomènech 78 anys 
05/04 Joan Puig Guillot  90 anys
05/04 Ascensión Cuevas Luque  91 anys 
05/04 Joaquim Castells Pubill  95 anys
05/04 Concepción Justícia Troyano 63 anys 
06/04 Ana Martínez Berlanga  82 anys
06/04 Pilar Roquet Diumaró  76 anys 
06/04 Rosario Rueda Guirado  91 anys
06/04 José López Barrera  65 anys
06/04 Maria Espinasa Oliveras  93 anys 
06/04 Carmen Pérez Carro  70 anys
06/04 Dolores Mancebo Carpio  73 anys 
06/04 Antonio Baidez López  71 anys
06/04 Jorge Ambròs Pagès  82 anys 
07/04 Juan Frías Cano  92 anys
07/04 J.M. Manzano Fernández   58 anys 
07/04 Dulce López Morales  86 anys
07/04 Jaime Carrión Muñoz  70 anys 
08/04 Maria Rosàs Agustí  86 anys
08/04 Eloísa Resina Pérez  88 anys 
08/03 José María Martínez Monge 92 anys 
08/03 Emilio Navarro Berenger  76 anys
08/04 Lluís Ferràs Redó  91 anys
08/04 Remedios Motos Torres  76 anys 
08/04 Lorenzo Rodríguez Gutiérrez 82 anys
08/04 Àngels Dosrius Casasín  85 anys
08/04 Valentín Adame García  88 anys
08/04 Divina Saludas Segarra  84 anys
08/04 Dolores Pérez Méndez  88 anys 
08/04 Josep M. Casellas Brau  78 anys
09/04 A. Rodríguez Domínguez  76 anys
09/04 Joan Badia Fernández  65 anys  
09/04 Presentación Arratibel Echava 85 anys 

09/04 Josep Ges Serrabasa  88 anys
09/04 M. Teresa Danés Sanz  82 anys
09/04 Petra Barón Gago  75 anys 
09/04 Pedro Cortinas Hernández  70 anys
09/04 José Fernández Arcos  90 anys
10/04 J. Isabel Pacheco Delgado  74 anys 
10/04 María Cruz Molinero Martín 83 anys 
10/04 J. Antonio Montes Cárdenas 81 anys
10/04 Rosa Casals Cohí  88 anys
10/04 Josep Bolart Pascual  93 anys
11/04 Maria Margalef Mas  96 anys
11/04 Francisco Fuentes Escudero 83 anys
11/04 Teresa Corominas Roca  82 anys
11/04 José Moreno Rodríguez  66 anys 
11/04 Victoria Muela Clemente  81 anys
12/04 Margarita López López  92 anys
12/04 Marisol Fernández García  64 anys 
12/04 Celia Jaureguibeitia Yarritu  89 anys
12/04 Mercedes Gálvez Juárez  96 anys 
12/04 Florentina Navas Peracho  85 anys 
13/04 Agustín Antúnez Cubero  85 anys
13/04 Manuel Expósito Zarza  81 anys
13/04 Luis Sueiras Fechtenburg  86 anys
13/04 Dolors Restori Cazorla  90 anys
13/04 Núria Rossell Rosal     100 anys 
13/04 Dolors Prat Serra  89 anys
14/04 Montserrat Rovira Nasarre  86 anys 
14/04 J. Antonio Lorenzo Marcos  86 anys
14/04 Alejandro Barrasa Villegas  74 anys
14/04 Joaquín Montero Saucedo  69 anys 
14/04 Ángeles Argemí Blancher  98 anys
14/04 Joan Bosch Tura  62 anys
14/04 Jaume Ventura Mañosa  83 anys
14/04 Pere Alacambra Sanpé  86 anys
14/04 Marta Font Esteve  75 anys 
14/04 Francisco Morales Guilarte  71 anys
14/04 Lluís Maspons Ciurans  87 anys
15/04 Isabel Muñoz Camacho  85 anysMalgrat que l'Estat, a través del de-cret de l'estat de l'alarma, obligava les benzineres a obrir per garantir 

els serveis essencials, la davallada de consum de combustible ha fet rectificar el Govern de Madrid. La 
reducció dràstica de la mobilitat 

ha provocat que el sector demani poder reduir els horaris i fins i tot 
tancar els establiments que tenen més pèrdues. El govern espanyol, doncs, ha rectificat i ha fixat uns 

serveis mínims del 38% amb la garantia que hi haurà almenys una benzinera oberta a cada municipi. Del total de benzineres a Grano-
llers i les Franqueses, se'n man-tindran obertes deu: dues a les Franqueses i vuit a Granollers. Les de les Franqueses són la Galp de la carretera de Cardedeu i la benzine-
ra Repsol de Llerona, mentre que a Granollers són la Shell del carrer 
Joanot Martorell; Autonet&Oil del 

carrer Lluís Companys, 60; Oilprix de l'avinguda Prat de la Riba, 10; Carrefour del Camí Ral, 74; Galp 
de la carretera del Masnou (km 14,8); Meroil de l'avinguda Prat de la Riba, 100; Repsol de la carretera BV-5002 (del Masnou) i Q8 de la carretera de Cardedeu (Caprabo).  D'altra banda, Petrolis Indepen-dents, la companyia catalana de baix cost –amb una benzinera al polígon Pla de Llerona– ha denun-
ciat públicament que "obligar les 

benzieres a tenir obert quan no 

hi ha cotxes circulant posa en 

perill les petites empreses de 

carburant".

Granollers i les Franqueses 

tenen 10 benzineres obertes

SERVEIS L'ESTAT DECRETA UNS SERVEIS MÍNIMS PER A LES ESTACIONS DE SERVEI DEL 38%

Els sindicats consideren 

que cal revisar 

els protocols de salut 

i seguretat en el treball
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Les nedadores d’artística del Club 

Natació Granollers (CNG) Abril 

Conesa i Mireia Hernández se-

gueixen, des de casa, el programa 

d’entrenament establert per la se-

leccionadora de l’equip espanyol 

absolut, que continua apuntant 

als Jocs Olímpics de Tòquio. I és 

que l’ajornament de la cita olím-

pica al 2021 no ha aturat les aspi-

racions de la selecció per a afron-

tar el preolímpic i aconseguir un 

dels tres bitllets per a Tòquio.

El confinament tampoc ha afec-

tat les ganes de Conesa i Hernán-

dez per seguir lluitant per estar 

als Jocs Olímpics. “Seguim tre-

ballant amb la mateixa il·lusió 

i esforç, juntes des de casa”, diu 

Conesa, qui comenta que l’equip 

s’ha pres aquesta situació excepci-

onal de manera positiva, i com una 

ocasió per a “seguir millorant i 

seguir creixent com a equip”.

Per la seva banda, Hernández, 

té clar que l’ajornament dels Jocs 

Olímpics és una decisió que afec-

ta directament l’equip, però que 

“estem disposades a fer tot el 

que estigui a les nostres mans, 

per seguir treballant de la ma-

teixa manera”. De fet, tot l’equip 

tècnic de la selecció s’ha posat a 

disposició de la seleccionadora, 

comenta, “perquè els objectius 

es continuïn complint, no a 

curt termini, sinó una mica més 

lluny... però el repte és el ma-

teix i l’objectiu també”.

Videotrucades, rutines a distàn-

cia, sessions en línia són algunes 

de les eines que l'equip estatal 

utilitza per adaptar-se a les noves 

condicions de treball, mantenint 

intactes les seves aspiracions. “No 

perdem la unió, i seguint treba-

llant com a equip i unides”, con-

clou Conesa.  

Robert Cuesta dirigeix el KH-7 BM 

Granollers femení, a les portes 

d'una semifinal europea, i és el 

preparador físic del combinat es-

panyol femení. Des de mitjans de 

març està del tot aturat, tot i que 

intenta mantenir l'estat físic de 

les seves jugadores. 

El principal problema per a 

Cuesta "és no saber quan tor-

narem a competir", adverteix el 

tècnic, que tot i això manté una 

rutina esportiva, i telemàtica, 

amb les seves jugadores. "Nosal-

tres hem de treballar pensant a 

fer un treball físic general i in-

tentar que perdin el mínim de 

forma física", diu el tècnic. Per 

aquest motiu, el preparador de 

l'entitat granollerina intenta que 

no agafin pes i fer exercicis com si 

"fos una pretemporada". 

L'aturada de la competició va 

arribar en un moment important 

de la temporada amb el combinat 

estatal concentrat per disputar el 

preolímpic i en l'àmbit de club, en 

semifinals de la competició euro-

peu, a la fase final de la Copa de la 

Reina i en la recta final de la lliga. 

"No ho sé com hauria d'acabar 

arxiu / x.solanas

HANDBOL EL TÈCNIC MANTÉ UNA RUTINA ESPORTIVA TELEMÀTICA AMB LES JUGADORES DEL KH-7 BMG I LA SELECCIÓ ESTATAL

Robert Cuesta: "El principal problema 
és no saber quan tornarem a jugar"

Exjugadors del BMG

Antonio García Robledo no renovarà el 

seu contracte amb l'HBC Nantes a final 

de temporada. El vallesà va arribar al 

Nantes el setembre del 2019 conver-

tint-se en un fitxatge llampec procedent 

del Fraikin BM Granollers. “Se m’acaba 

contracte el 30 de juny i ja està deci-

dit: no continuaré al Nantes”, admet el 

jugador, que valora positivament el seu 

pas pel club francès: “vaig venir per un 

any i he complert. Ha estat una gran 

experiència tornar a viure el gran es-

pectacle de l’handbol amb gairebé 

unes 6.000 persones veient el partit 

en directe”. La decisió del llagostenc va 

ser presa abans del confinament per-

què la lliga francesa, com a la resta de 

competicions europees, estan aturades. 

"Veig complicat que es pugui acabar 

aquesta temporada a l’estiu", diu, tot 

i que segueix entrenant a casa amb una 

rutina d'exercicis.

GARCÍA ROBLEDO 
MARXARÀ DEL NANTES 
A FINAL DE TEMPORADA

ESPORTS

Vídeos de iogaL'AE Carles Vallbona prepara el casal d'estiu
El servei de biblioteques, per mitjà de 

l'eBiblioCat, posa a l'abast de la ciutadania 

els vídeos de Partner yoga for teens, tot 

animant la ciutadania a cuidar-se a casa, 

en especial, els més joves.

L'AE Carles Vallbona prepara el casal d'estiu de voleibol, que 

preveu fer als matins entre el 29 de juny i el 31 de juliol al Parquet 

i al mateix institut, si les restriccions per la Covid-19 ho permeten. 

A punt d'obrir inscripcions, l'entitat avança que com a novetat cada 

setmana hi haurà la visita de jugadors i jugadores d'èlit.

El cap de setmana, 18 i 19 d’abril, 

s’havia de dur a terme el World RX 

of Catalunya-Barcelona al Circuit,  

tot i que a causa de la Covid-19 

es va anunciar el seu ajornament. 

Malgrat que no es podrà celebrar 

de manera presencial tal com esta-

va previst, els aficionats podran se-

guir una versió virtual de la prova 

al Circuit de Barcelona-Catalunya.

El World RX of Catalunya-Bar-

celona, conjuntament amb el FIA 

World Rallycross Championship 

i el videojoc de ral·licross DIRT 

Rally 2.0, estan organitzant la pri-

mera prova del Mundial en versió 

simracing. La cursa es durà a ter-

me aquest diumenge 19 d'abril i 

començarà cap a les 15 h. Tindrà el 

mateix format de competició que 

una ronda del World RX: les màni-

gues classificatòries (Q1, Q2, Q3 i 

Q4), semifinals amb 10 pilots i una 

gran final amb els dos pilots més rà-

pids de cada semi i el millor 3r.

El CatalunyaRX virtual de diu-

menge es podrà seguir en strea-

ming pel canal de Youtube del FIA 

World RX Championship. La com-

petició no compta amb la presèn-

cia de cap pilot de casa a la graella 

de sortida, tot i que sí que hi ha 

l’andorrà Albert Llovera en RX2.

MOTOR VIRTUAL

Reprogramades les 

European Le Mans 

Series per a l'agost

NATACIÓ ARTÍSTICA LES NEDADORES DEL CNG SEGUEIXEN ELS ENTRENAMENTS ESTABLERTS PER LA SELECCIONADORA

Abril Conesa i Mireia Hernández, 

amb la mirada a Tòquio 2021

això, però cal protegir als es-

portistes perquè no es pot tor-

nar a la competició de cop", ad-

met Robert Cuesta, que agraeix "a 

totes les persones que ens es-

tan donant serveis en aquests 

dies complicats, com són els 

treballadors de supermercats, 

personal sanitari… tots els que 

ho fan possible".

D'altra banda, la jugadora del 

KH-7 Ana González, confinada a 

Màlaga amb la seva família, ha ex-

plicat que fa entrenaments matí 

i tarda per mantenir la forma i 

"perquè així els dies es facin 

més distrets. El que pitjor porto 

és estar sense l'handbol i sense 

l'equip", assegura i lamenta que 

"el somni" de la Challenge Cup 

s'hagi vist estroncat, com a mí-

nim, de moment. j.l.r.beltran

ROBERT CUESTA  Manté una rutina esportiva telemàtica amb les jugadores

arxiu

NEDADORES  Conesa i Hernández continuen mantenint el mateix objectiu
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Dijous vinent serà un Sant Jordi es-
trany, sense parades al carrer, ni 
signatures d'autors, ni la tradi-
cional trobada a Granollers dels 
escriptors del Vallès Oriental, 
ni mostres de cultura popular, 
ni veredictes literaris ni venda 
de roses. Malgrat tot, i des del con�inament, serà un bon mo-
ment per donar suport al sector 
cultural, en especial, les llibreries.

Per això, Som* i Mortensen 
van fer néixer fa unes setmanes 
la campanya Llibreries Obertes, 
per ajudar a que, un cop passat 
l'estat d'alarma, els establiments 
puguin tornar a obrir la persiana. 
La campanya aplega 384 llibreri-
es adherides d'arreu del territori 
català, entre les quals La Gralla i 
Abacus de Granollers, i L'Espol-
sada de les Franqueses –que és 
una de les més posicionada en el 
rànquing de vendes de la campa-
nya–. Llibreries Obertes convida, 
per mitjà del web llibreriesober-

tes.cat, a triar un llibre entre un 
catàleg que supera els 7.000 títols 
de llibres en llengua catalana. Se-
guidament, cal triar la llibreria de 

LITERATURA LA CAMPANYA PROMOGUDA PER SOM* HA VENUT MÉS DE 9.000 LLIBRES I APLEGA 384 ESTABLIMENTS D'ARREU DEL PAÍS

LES FRANQUESES. La duresa de la 
crisi sanitària i el confinament, 
acarnissada especialment amb el 
sector cultural, està deixant també 
un bon gruix d'iniciatives solidàri-
es i gestos emotius. És el cas del 
protagonitzat per un dels grups 
de lectura que tutela Fe Fernàn-
dez, l'anima mater de la llibreria 
L'Espolsada de les Franqueses.

Es tracta d'un club de lectura 
iniciat fa tres anys i adreçat a mes-
tres i famílies de l'Escola Francesc 
Aldea de Terrassa –definida en el 
projecte educatiu com a comuni-
tat lectora–, al qual la llibretera 
franquesina ha traçat un itinera-
ri "que pugui satisfer gent que 

havien llegit poc", explica. La 
directora de l'escola, Lara Reyes, 

detalla com Fernàndez els guia en 
la tria dels llibres i està pendent 
de la seva evolució com a lectors.

Un dels llibres recomanats per 
la propietària de L'Espolsada va 
ser 84, Charing Cross Road, en 
què precisament l'autora, Helene 
Hanff, reprodueix la correspon-
dència mantinguda durant anys 
amb l'empleat d'una llibreria de 
Londres, Frank Doel.

I així, tot enllaçant amb aquesta 
lectura, la trentena de persones 
que formen part del club van te-
nir la idea de comprar llibres per 
Sant Jordi a través de la campanya 
Llibreries Obertes, impulsada per 
Som* i Mortensen, i demanar as-
sessorament a la seva llibretera 
de referència. Fe Fernàndez va re-

'Ràdio en confi nament'El festival MiniBeat es farà el 20 de setembre
Ràdio Intermitent, que s'emet per 
Internet (ves.cat/etay), ha emès el segon 
capítol de Ràdio en con�inament, un 
espai en què infants fan recomanacions 
culturals per als més petits de la casa.

El festival familiar de música independent, que organitza Arcada Koncerts a Roca Umbert, se celebrarà, �inalment, el 20 de setembre. El certamen, 
que s'havia de fer el 10 de maig, s'ha hagut d'ajornar a causa de 
l'emergència sanitària del coronavirus. Amb tot, el MiniBeat treballa 
per poder mantenir el mateix cartell previst.

CULTURA

bre divendres 30 cartes emotives 
adreçades a la llibreria "que em 

demanaven consell per regalar 

llibres i comprar-los a #Llibreri-

esObertes per quan tornem".
"A mi personalment m’ha 

emocionat profundament. Per 

la sensibilitat de les persones 

del club i el que he descobert 

d’elles, per poder mostrar la 

gratitud a una persona tan 

generosa i entregada i per la 

reafirmació, una vegada més, 

que la literatura ens salva i ens 

fa lliures. Enmig de la dificultat, 

he rigut i plorat d’emoció pel 

que la literatura ha creat i crea 

en la nostra petita comunitat 

lectora", explica Reyes.
I com Hanff estableix una amis-

il·lustració: pau farell

Avui, dijous (18.30 h), Ara Llibres organitza una xerrada amb la periodista Txell 

Feixas, autora de Dones Valentes. La presentació virtual es farà amb forma 

de conversa amb la llibretera franquesina Fe Fernàndez. Es podrà seguir pels 

perfils d'Instagram de @txellfeixas i @espolsada.

referència on es vol fer la compra 
que, un cop torni a obrir, es podrà 
anar a recollir de mans del llibre-ter de con�iança. De cara a Sant 
Jordi, es pot fer la comanda per a 
la persona a qui se li vol regalar el 
llibre i acompanyar-lo d'un mis-

satge que se li farà arribar.  Per 
a qui encara no tingui decidit 
el regal, el web compta amb 
un blog amb recomanacions 
literàries d'autors, editors i 
llibreters.

A més, fa una setmana la 
companyia de telefonia Par-
lem s'ha unit a la iniciativa, de 

manera que regala a l'usuari 
un euro per cada llibre comprat. 

També Libelista s’incorpora a la 
campanya de cara a Sant Jordi 
per fer difusió conjunta de la cri-
da a la ciutadania a ajudar ara les 

arxiu / x.solanas

FE FERNÁNDEZ  L'any passat a L'Espolsada, després d'una entrevista a Som*

tat a distància amb Doel i, fins 
i tot, arriba a enviar menjar als 
empleats de la llibreria d'un Lon-
dres que pateix una economia de 
postguerra, Fernàndez ha esta-

blert un vincle amb la comunitat 
de Terrassa i confessa en una piu-
lada de l'Espolsada: "Per una es-

tona m'he sentit el llibreter en 

temps de guerra". ❉

■ La Cambra del Llibre, integrada pels 

gremis i associacions d'editors, llibre-

ters, distribuïdors i arts gràfiques de 

Catalunya, juntament amb el Gremi 

de Floristes i del sector de la flor han 

acordat finalment fixar la celebració 

del Dia del Llibre de 2020 per al dijous 

23 de juliol. Aquesta serà doncs la data 

del Sant Jordi alternatiu davant la im-

possibilitat que se celebri el 23 d'abril, 

amb l'estat d'alarma encara en vigor. 

Amb tot, els dos actors implicats assu-

meixen que llavors "encara s'hauran 
de mantenir mesures de distància 
social per protegir la salut de tots", i 

s'ofereixen a les administracions pú-

bliques i autoritats sanitàries per tro-

bar "les fórmules i els escenaris més 
adequats per celebrar-ho amb les 
màximes garanties".

EL 23 DE JULIOL,

'SANT JORDI 2020'

Dijous vinent serà un Sant Jordi es-

ment per donar suport al sector 
cultural, en especial, les llibreries.

Per això, Som* i Mortensen 
van fer néixer fa unes setmanes 
la campanya Llibreries Obertes, 
per ajudar a que, un cop passat 
l'estat d'alarma, els establiments 
puguin tornar a obrir la persiana. 
La campanya aplega 384 llibreri-
es adherides d'arreu del territori 
català, entre les quals La Gralla i 
Abacus de Granollers, i L'Espol-
sada de les Franqueses –que és 
una de les més posicionada en el 
rànquing de vendes de la campa-
nya–. Llibreries Obertes convida, 

, a triar un llibre entre un 
catàleg que supera els 7.000 títols 
de llibres en llengua catalana. Se-
guidament, cal triar la llibreria de 

referència on es vol fer la compra 
que, un cop torni a obrir, es p
anar a recollir de mans del llibre-

Jordi, es pot fer la comanda per a 
la persona a qui se li vol regalar el 
llibre i acompanyar-lo d'un mis-

satge que se li farà arribar.  Per 
a qui encara no tingui decidit 
el regal, el web compta amb 
un blog amb recomanacions 

companyia de telefonia Par-
lem s'ha unit a la iniciativa, de 

manera que regala a l'usuari 
un euro per cada llibre comprat. 

També Libelista s’incorpora a la 
campanya de cara a Sant Jordi 
per fer difusió conjunta de la cri-
da a la ciutadania a ajudar ara les 

Cartes des del '84, Charing Cross 
Road' al 8 de la plaça de l'Espolsada

Comandes perquè quan passi el 

confi nament hi hagi llibreries obertes

llibreries de proximitat regalant 
llibres per Sant Jordi que podran 
recollir un cop tornin a obrir. ❉

CONVERSA AMB TXELL FEIXAS SOBRE 'DONES VALENTES'
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ART DEL MOVIMENT  LES SALES GRANOLLERINES SE SUMEN A LA CAMPANYA DEL DIA DE LA DANSA

Escena grAn anima a ballar a casa
Escena grAn s'ha sumat a la cam-

panya #BallemaCasaDID20 que 

promou l'Associació de Profes-

sionals de la Dansa de Catalunya 

(APdC) amb motiu del Dia Inter-

nacional de la Dansa, que s'escau 

en dissabte, el 29 d'abril. Fins lla-

vors, la iniciativa anima a ballar a 

casa i penjar les coreografies a les 

xarxes.

Enguany no es podrà celebrar, 

com és habitual, el Dia de la Dan-

sa a la plaça de l'Església, amb 

l'habitual mostra de les escoles i 

grups de dansa de la ciutat, però 

#BallemaCasaDID202 convida a 

fer vídeos amb la música que més 

agradi a cadascú, amb creativitat, 

improvisació i originalitat, i pen-

jar-los amb les etiquetes #Balle-

maCasaDID20 i #Granollersballa. 

A més, si s'etiqueta a @escena-

gran en farà difusió. 

Per animar a la participació, 

Escena grAn ha difós un primer 

NORA BAYLACH  La coreografia 'casolana' per a #Granollersballa

escena gran

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 16 al diumenge 19 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

19º 12º 21º 13º 21º 14º 20º 14º

vídeo de la coreografia a casa de 

Nora Baylach. Amb l'etiqueta #Ba-

llemaCasaDID20 ja hi ha prop de 

200 propostes coreogràfiques.  

El concurs Gra d’Or. Viu-lo en 

Pantalla Gran! ha canviat de for-

mat per adaptar-se a la situació 

de confinament i s'està celebrant 

virtualment. Les entitats organit-

zadores, l'equipament juvenil del 

Gra i l'Associació Cultural  de Gra-

nollers, estan donant a conèixer 

els 10 curts que s’han presentat 

a concurs, entre dimarts, i avui, 

dijous, mitjançant la xarxa d’Ins-

tagram TV del Gra. Divendres s'hi 

farà públic el veredicte.

Així, els sis curts pertanyents a 

la categoria de 12 a 17 anys (te-

màtica lliure) es van poder veure 

dimarts a la tarda; els tres de la 

categoria de 18 i 24 anys, dime-

cres, i el curt de la categoria 18-

24, dijous, a les 18 h. En aquestes 

dues darreres categories, la temà-

tica girava a l’entorn de l’emer-

gència climàtica.

Els premis consisteixen en pas-

sis dobles durant tres mesos per 

a totes les projeccions del Cinema 

Edison i 200 euros en material 

audiovisual. El jurat també podrà 

atorgar una menció especial con-

sistent en la projecció del curtme-

tratge en el marc de la programa-

ció regular de l’Edison i un premi 

en metàl·lic de 100 euros.

Hi han participat, per ordre de 

projecció a Instagram, Clarissa 

N. del Cid, Daniela Guerrero, Eva 

Guerrero, Lara Trillo, Meritxell 

Rovira, Saül Pocurull, Aitor Guer-

ra, Daniel Martin, Queralt Girbau i 

David Márquez.

L'entrega de premis virtual del 

Gra d'Or 2020 serà divendres, a les 

18 h. La categoria de 18 a 24 anys 

ha estat declarada deserta. 

El concurs audiovisual el Gra 

d'Or, traslladat a Instagram

La Universitat Popular de Grano-

llers (UPG) ha convocat el cinquè 

concurs de fotografia matemàtica, 

que enguany convida els partici-

pants a fixar-se en allò que hi ha 

finestres endins i enfora de casa. 

Les imatges han de retratar els 

objectes que, d'alguna manera, ex-

pressen algun contingut matemà-

tic o tenen formes geomètriques. 

Una foto matemàtica és quan hi 

ha una intencionalitat per part de 

l’autor. Aquesta intencionalitat 

es mostra amb el títol. Dins de la 

fotografia matemàtica hi ha una 

gran diversitat temàtica i concep-

tual, amb rectes, paral·leles, sime-

tries, trigonometria, corbes, figu-

res geomètriques, etc. Els treballs 

es poden lliurar al web upg.cat. i

La Universitat 

Popular convoca 

el concurs de fotos 

matemàtiques
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