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PREVENCIÓ

El col·lapse informàtic difi culta 
l'agilitat del repartiment

de mascaretes a les farmàcies, 

que començava dilluns  5

SALUT

Segueix la tendència a la baixa 
de casos greus de la Covid-19
i l'Hospital té gairebé la meitat 
d'ingressats que fa 15 dies  3
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La Gralla, amb la persiana abaixada, i Granollers 
Pedala reparteixen llibres per la diada

Les vendes continuen a llibreriesobertes.cat, 
la campanya de Som*, Mortensen i Òmnium 26 a 29

HISENDA

El govern municipal proposa 
destinar 1,5 milions del romanent 
de l'any passat a un pla de xoc 
davant la crisi del coronavirus  6

ESPORTS

El BMG es veu obligat a anul·lar 
la Granollers Cup i deixa oberta 
la porta a la mínima possibilitat 
de traslladar-la al juliol  22
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EN PORTADA

L'Hospital suma 
més de 100 altes 
en una setmana

APLAUDIMENTS PER AL COMPANY PEDRO

Continua el descens d'ingressos, amb gairebé 

la meitat de pacients de la Covid-19 en 15 

dies, tot i que es mantenen les defuncions 

–17 en la darrera setmana i 81 acumulades–.

Les dades d'ingressos i altes 

d'aquesta setmana a l'Hospital 

General de Granollers deixen pas 

a cert optimisme, després que, 

malgrat l'aixecament dimarts del confinament total, s'accentua de 
moment la tendència a la baixa 

de contagis –si més no, de casos 

greus que requereixin ingrés hos-

pitalari–.

Així, avui, dimecres, l'Hospital 

té 70 persones ingressades que 

han donat positiu de coronavirus, 

58 menys que la setmana passada 

i 62 menys que fa 15 dies. L'opti-

misme s'obre pas també davant la 

dada d'acumulació d'altes des de 

Divendres l'Hospital va viure el que segurament ha estat 

un dels moments més emotius per al col·lectiu sanitari 

des de l'inici de la pandèmia. Bona part de la plantilla 

va poder homenatjar amb aplaudiments un company 

de professió, el tècnic de cures franquesí Pedro García, 

que ha superat la malaltia després de gairebé un mes 

d'ingrés a l'UCI, on va haver d'estar intubat.

El mateix Hospital ha compartit un vídeo del moment 

en què Pedro sortia del centre –ja lluny de l'UCI i després 

de l'hospitalització a planta–, entre llargs aplaudiments 

dels seus companys del centre, i l'abraçada de la seva 

dona. El podeu veure a somgranollers.cat.

l'inici de la pandèmia (367 paci-

ents) i, encara més, en la compara-

tiva de les darreres setmanes. En 

una setmana, l'Hospital ha donat 

l'alta a 119 pacients que estaven 

ingressats per coronavirus –177 

altes els darrers 15 dies–.

Amb tot, els sanitaris recoma-

nen no abaixar la guàrdia i seguir 

totes les mesures d'higiene i segu-

retat recomanada –ús de mascare-

ta, rentat de mans i distància soci-

al, especialment–. Aquesta darrera 

setmana, 17 persones han perdut 

la vida a l'Hospital en no superar 

la Covid-19, una xifra similar a la 

de la setmana anterior (16), i ja 

són 81 les defuncions acumulades 

des d'inicis de març.

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

@monicaribell

Testimoni
"L'EQUIP ÉS UNA PINYA;
EM VA CUIDAR MOLTÍSSIM"
El Departament de Salut ha difós un 

vídeo del testimoni de Carmen Molina 

Moreno, que va estar ingressada 

a l'Hospital de Granollers i hi va 

necessitar un respirador. La vallesana 

explica el tracte que va rebre per part 

dels professionals, a qui agraeix la 

feina i les cures. Molina hi agraeix 

l'acompanyament del metge que la 

va atendre en els moments de més 

angoixa. La pacient, que ja ha superat 

la malaltia, descriu l'equip de 

 l'hospital granollerí com "una pinya" 

que la va cuidar molt, "em van  

estimar un munt", diu.

L'Hospital de Granollers ha posat en marxa un equip de  

neteja i purificació d'aire a la planta baixa de l'edifici 

d'Atenció Ambulatòria. Aquest equip té com a característica 

principal la ionització positiva, fet pel qual no requereix  

filtres HEPA ni de qualsevol altre tipus (mecànics, químics) 

per a l'eliminació de contaminants en suspensió aèria.  

Cuidados para un planeta limpio, SL, que opera sota la 

marca Purifico, és l'empresa catalana que ha cedit a  

l'hospital aquest equipament que elimina pol·lució  

atmosfèrica, tant partícules de matèria com gasos.

D'altra banda, Better Care, start-up nascuda en l’àrea 

d’Innovació del Parc Taulí de Sabadell, ha adaptat la seva 

plataforma BC Link a l’Hospital General de Granollers, com 

ho ha fet al Taulí i al Clínic, per tal de controlar en temps 

real les constants vitals dels pacients ingressats a les UCI 

habilitades per la Covid-19, ja que genera alertes per als 

professionals sanitaris sobre qualsevol variació que es 

produeixi. BC Link és un sistema d’integració de dispositius 

mèdics que ofereix eines per integrar les dades a la història 

clínica electrònica i donar suport al monitoratge remot  

de pacients. Better Care ha implementat el BC Link a vuit 

llits de pacients de la Covid-19 del centre granollerí. El 

sistema permet supervisar els pacients des de fora de la 

unitat, de manera que es redueix el risc de contagi.

Tecnologia per purificar l'aire a l'atenció 
ambulatòria i per monitoritzar pacients a l'UCI

polígon Ramassar a les Franque-

ses, acull 63 pacients, una xifra 

força estable la darrera setmana 

–s'hi van habilitar una vuitantena 

d'habitacions per acollir persones 

amb la Covid-19–. Es tracta d'un 

espai que rep malalts que podrien 

acabar el tractament a casa, però 

no s'hi poden garantir les mesu-

res de seguretat adients, per la 

qual cosa s'ingressen a l'hotel, que 

dóna servei a tot el Vallès Orien-

tal i comarques properes, especi-

alment, el Maresme. De fet, gran 

part dels pacients provenen dels 

hospitals de Granollers i Mollet. 

A més, a partir d'aquesta setma-

na s'han equipat 10 habitacions 

amb equips d'oxigen destinats a 

malalts que, tot i haver millorat, 

encara puguin necessitar aquest 

suport respiratori. i M.ERAS
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Salut vol potenciar 
les videoconsultes als CAP
Els ambulatoris de Granollers i les Franqueses han fet les primeres 
visites a pacients per mitjà de càmeres i sense desplaçaments

salut

En els darrers 15 dies, la Generalitat –que fa públic un mapa de seguiment diari 

per municipis de la Covid-19– ha comptabilitat unes 300 noves proves fetes a 

Granollers, que han fet aflorar el doble de positius que fa dues setmanes i el fet 

que més del 50% dels PCR donen positiu en coronavirus, mentre que el  

percentatge a inicis de mes era menor al 40%. Així, dimecres Salut havia realitzat 

772 proves, de les quals 390 van ser a persones contagiades, més del doble que 

el 8 de març (177). Segurament l'augment de proves dels darrers dies respon 

a l'arribada de PCR a les residències de gent gran i altres espais de risc –com 

centres sanitaris–. La bona notícia és que de les 6 proves sumades al mapa de 

seguiment entre dimarts i dimecres, totes tenir un resultat negatiu en Covid-19.

Pel que fa a la detecció de positius als CAP, al del Centre se'n comptabilitzen 

117 i al CAP Sant Miquel, 53.

D'altra banda, a les Franqueses s'han duplicat les proves en poc més d'una 

setmana. Dimecres, de les 258 fetes, 108 eren positives i 150, negatives. El CAP  

de Bellavista ha detectat i tractat 99 positius.

L'augment de proves fa aflorar 

el doble de positius en 15 dies

La Generalitat fa arribar ecògrafs

Salut està equipant els CAP per a la realització d'ecografies pulmonars 
vinculades al diagnòstic de la infecció per Covid-19. Efectuar una  
radiografia de tòrax havia estat fins al moment el mecanisme per  
l'atenció primària per determinar les lesions pulmonars per Covid, però 
amb el temps s'ha anat consolidant l'ecografia pulmonar com la tècnica 
adequada. Per aquest motiu s'ha iniciat la distribució d’ecògrafs.

Els centres d'atenció primària 

(CAP) de Granollers i les Franque-

ses han començat a fer consultes a 

distància per mitjà de webcams, tal 

com vol potenciar el Servei Català 

de la Salut durant l'estat de pandè-

mia del coronavirus. Segons l'ICS, 

aquest sistema encara és incipient, 

però es preveu que en els propers 

dies arribin noves càmeres per po-

der fer aquestes videoconsultes. 

Així, metges i pacients podran 

veure's les cares i fer una visita 

mèdica sense haver-se de des-

plaçar al CAP. Per fer-ho possi-

ble s'han posat a disposició dels 

metges de família un total de 600 

càmeres web que donaran servei 

a 1.200 professionals de l'atenció 

primària, arreu del país.

Actualment ja es pot comunicar 

amb un professional de la salut per 

telèfon o correu electrònic a través 

de la eConsulta (un servei dispo-

nible a La Meva Salut que permet 

als ciutadans poder contactar amb 

el seu metge per un canal segur 

amb missatges escrits i que també 

permet adjuntar informes o imat-

ges). Ara, amb les videoconsultes, 

aquesta comunicació facilitarà que 

metge i pacient puguin mantenir 

una conversa mentre es veuen. 

Això permetrà, a més, poder visu-

alitzar si s'escau alguna de les pa-

tologies que pugui tenir el pacient.

Segons el Departament de Salut, 

el servei permetrà fer un segui-

ment més acurat de pacients con-

finats amb infecció per Covid-19, 

pacients crònics, seguiment de 

lesions a la pell, evitar desplaça-

ment en àrees rurals, o qualsevol 

altre motiu clínic que necessiti 

interacció entre el professional de 

salut i el ciutadà.

Com funciona
Per poder fer ús d'aquest servei 

només s'ha de tenir a casa un te-

lèfon mòbil amb correu electrònic 

o un ordinador amb accés a in-

ternet que disposi de navegador 

tipus Chrome, Firefox o Motzila. 

El professional sanitari envia un 

correu electrònic al pacient amb 

un enllaç, notificant la data i l'ho-

ra prevista per a la videoconsulta.

Per accedir-hi, l'usuari només ha 

de clicar l'enllaç uns minuts abans 

de l'hora proposada des de qualse-

vol dispositiu amb càmera, altaveu 

i micròfon. Un cop s'hagi auten-

tificat amb el CIP el número de la 

targeta sanitària i amb un PIN que 

rebrà per SMS al mòbil, ja podrà 

iniciar la videoconsulta amb el seu 

metge o infermera. i m.e.

L'Atenció Primària de la Metropo-

litana Nord ha impulsat el seu pla 

d'acció a les residències per fer 

front a l'epidèmia de la Covid-19. 

Des de mitjans de març s'han dut 

a terme més de 2.000 proves PCR, 

tant a usuaris com a professionals, 

entre les gairebé 200 residències 

del territori amb l’objectiu de ga-

rantir la millor atenció als més de 

10.000 usuaris que hi viuen.

Així, s’han pogut prioritzar les 

residències on hi havia més casos, 

per protegir la salut dels seus in-

terns i dels professionals que hi 

treballen. De mitjana, s’han fet 

250 PCR diàries, de les quals s’ob-

té el resultat en un termini apro-

ximat de 12 hores.

Els resultats de les proves i les 

altres informacions recollides 

serveixen per confeccionar un 

mapa de situació de les residènci-

es del territori. Amb aquest mapa 

de situació es determinen les ac-

tuacions concretes a dur a terme, 

L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA METROPOLITANA NORD HA DUT A TERME 2.000 PROVES

Pla d'acció per fer PCR a 

les residències del territori

com la identificació dels centres 

on cal prendre mesures urgents o 

la implementació dels aïllaments 

allà on és necessari. Aquesta tas-

ca es desenvolupa d’acord amb la 

Regió Sanitària, el Departament 

d'Afers Socials i els ajuntaments. 

Ara, a més, tota aquesta feina s’ha 

començat a reforçar amb la intro-

ducció de tests ràpids.

Així mateix, l’atenció primària 

ha contribuït a l’adequació dels 

equipaments d’algunes residènci-

es que es trobaven en situació de 

necessitats específiques, perquè 

puguin disposar d’oxigen i fer-lo 

servir per a pacients que així ho 

requereixin. i



dj, 23 abril 2020 5

EN PORTADA

Els menors de 14 anys podran sor-
tir a partir de dilluns acompanyats 
d’un adult per fer les activitats pre-
vistes en el decret d’alarma: com-
prar, anar a la farmàcia o al banc. 
El Consell de Ministres de dimarts 
aprovava demanar al Congrés el 
vistiplau a aquesta mesura –en 
el marc de la pròrroga de l'estat 
d'alarma– que preveu que els nens 
puguin començar a sortir en les 
mateixes condicions que els adults. 
Després d'una confusió inicial so-
bre la mesura, Salvador Illa, minis-
tre de Sanitat, anunciava que els 
nens també podran passejar, però 
no va aclarir ni la durada ni les dis-
tàncies que podran recórrer. “És 
un alleujament parcial del confi-
nament, però la prioritat és evi-
tar un hipotètic retrocés”, deia 
al seu torn la ministra portaveu, 
Maria Jesús Montero, qui també re-
cordava que la majoria dels infants 
fa més de cinc setmanes que estan 
a casa seva i que, per tant, la possi-
bilitat que contagiïn és “baixa”. 

INICI DEL DESCONFINAMENT

Els menors de

14 anys podran 

sortir amb un adult 

a partir de dilluns

Les farmàcies van començar a dis-
tribuir dilluns una mascareta qui-
rúrgica bàsica de tres capes a tots 
els ciutadans. El Govern n’ha com-
prat 14 milions d’unitats per tal 
que tothom pugui recollir-ne una 
gratuïtament mitjançant la targeta 
sanitària. La primera remesa ha es-
tat de 450 mascaretes per farmàcia, 
una quantitat que en dos o tres dies 
han quedat pràcticament esgotades 
a tot arreu. És el cas de la Farmàcia 
Sagalés-Xalabarder de Bellavista, 
que en 24 hores ja havia esgotat la 
seva remesa. “Ara hem de dir que 
no en tindrem més fins la set-
mana que ve, quan arribarà una 
segona tongada”, diu Elisabet Xa-
labarder, titular de la farmàcia. 

Amb tot, dilluns i dimarts la dis-
pensació de mascaretes va ser força 
conflictiva a la majoria de farmàcies 
pel col·lapse del sistema informàtic. 
“Molta gent ha volgut venir el 
primer dia, tot i que es va reco-
manar que només les persones 
que la necessitin per treballar 

unitats per minut, fet que va col-
lapsar el servei.

Amb tot, recorden els farmacèu-
tics, “hi haurà mascaretes per a 
tothom”, i en aquest sentit apel-
len a la “calma i la responsabili-
tat de les últimes setmanes”. Les 
mascaretes que ara es proporcio-
nen haurien de ser d’un sol ús en 
condicions normals, però donat el 
context actual s’entén que es reu-
tilitzin diverses vegades. “Per això 
és molt important conservar-les 
bé”, diu Font, qui recomana no 

vinguessin de seguida”, diu Anna 
Maria Font, titular de la Farmàcia 
Font Olivet del carrer Roger de 
Flor. Font, que també coordina el 
sector sanitari del Vallès Oriental, 
explica que entre la gran afluència 
de clients i la constant caiguda del 
sistema informàtic “no hem pogut 
fer la nostra feina ben feta”. 

En el mateix sentit, Joan Puja-
das, de la Farmàcia Arimany, de 
la plaça Maluquer, explica que la 
caiguda del sistema informàtic va 
afectar també la gestió de la re-
cepta electrònica, de manera que 
“tampoc no podíem dispensar 
medicaments amb normalitat”. 
En tots els casos el col·lapse va 
alentir l’atenció als clients, que en 
molts casos havien de marxar amb 
les mans buides. “Havíem de sor-
tir al carrer i explicar a la gent 
de la cua perquè trigàvem tant”, 
diu Font. Segons dades del Depar-
tament de Salut, la sol·licitud de 
mascaretes al sistema informàtic 
va arribar dilluns a pics de 10.000 

arxiu

SALUT  ELS FARMACÈUTICS LAMENTEN QUE LA GENERALITAT LIMITI EL PREU DE VENDA DE MASCARETES PER SOTA EL PREU DE COST

El col·lapse informàtic dificulta a
les farmàcies l'entrega de mascaretes

rentar-les ni ruixar-les amb gels 
hidroalcohòlics de baixa qualitat. 
D’altra banda, més enllà de les 
mascaretes gratuïtes que proporci-
ona el Govern, les farmàcies també 
tenen estoc de mascaretes a la ven-
da, tot i que lamenten la decisió de 
limitar-ne el preu a poc més d’un 
euro. “Nosaltres les hem com-
prat més cares, de manera que 
amb la venda d’aquests produc-
tes hi perdrem diners”, lamenten 
els farmacèutics. “Veurem com 
evoluciona, però no té sentit que 
hàgim de treballar sense mar-
ge”, afegeixen amb preocupació.

A banda de les mascaretes, els 
gels desinfectants, l'alcohol, els 
termòmetres i els guants són els 
altres productes més venuts a les 
farmàcies, que les darreres setma-
nes han notat un increment nota-
ble de clients. “Els gels hidroal-
cohòlics van ser molt demanats 
els primers dies, i ara el que més 
es demana i més costa de trobar 
són els guants”, diu Pujadas.  x.l.
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GRANOLLERS. Divendres es va 
presentar per mitjà de les xarxes 
Instagram i Twitter la Platafor-
ma de Llogateres Granollers, una 
nova entitat que neix d'un grup de 
veïns preocupats per la situació 
de l'habitatge a la ciutat, que "es 

veurà agreujada per les conse-

qüències que tindrà aquesta 

crisi" de la Covid-19.
Així, la plataforma fa una crida a 

les persones que volen lluitar per 
defensar el dret de l'habitatge i un 
lloguer digne, així com amb aque-
lles que es troben amb dificultats 
per fer front al cost del lloguer a 
Granollers i la seva conurbació. 
Amb aquests objectius i, alhora, 
fer una aproximació a la realitat 
de les persones afectades per l'es-
peculació dels preus del lloguer, 

la Plataforma de Llogateres ha po-
sat en marxa una enquesta. "Des 

de la Plataforma de persones 

Llogateres de Granollers, te-

nim clar que aquesta crisi eco-

nòmica que ens ve a sobre no 

l’hem de pagar la població com 

va succeir el 2008. Per això,  

estem decidides a organitzar- 

nos i buscar solucions col·lec-

tives", expliquen les impulsores, 
que asseguren que volen treballar 
en xarxa i de forma coordinada 
amb les altres organitzacions en 
defensa de l’habitatge, com la PAH 
i el Sindicat de Llogaters.

En el manifest de presentació, la 
plataforma recorda que la mitjana 
del preu del lloguer a Granollers 
sobrepassa els 650 euros. A això 
se suma la precarització general 
de les condicions laborals, que 

"multipliquen el risc d'exclusió 

residencial i un encariment del 

cost dels subministraments i 

productes bàsics", alerta. També 
apunta el moment d'excepcionali-
tat actual, amb molta gent que ha 
vist reduïts els seus ingressos o 
que els deixarà de percebre però 
que ha de continuar pagant el llo-
guer i els subministraments bàsics, 
"la qual cosa és insostenible".

En aquest sentit, la nova entitat 
reclama la suspensió del paga-
ment del lloguer mentre duri la 
pandèmia com a "mesura fona-

mental per evitar que les econo-

mies familiars col·lapsin". i

Donació de sang a Sant EsteveLes Franqueses reprèn alguns serveis municipals
El Banc de Sang i Teixits ha dut a terme
aquesta setmana quatre jornades de donació 
de sang a la parròquia de Sant Esteve, un 
espai habilitat lluny dels centres hospitalaris 
per mirar de mantenir les reserves de sang. 

L'Ajuntament de les Franqueses ha reprès el manteniment de les zones  
verdes i la via pública del municipi. L'equip de jardineria, seguint els  
protocols de seguretat establerts, ha fet actuacions de sega per evitar el 
creixement descontrolat de vegetació en parcs, jardins i places, mentre
que l'equip de via pública ha reprès les tasques de neteja del clavegueram.

SOCIETAT

arxiu

HABITATGE  L'ELEVAT PREU DELS LLOGUERS MULTIPLICA EL RISC D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

LLOGUERS  La plataforma alerta d'una nova bombolla immobiliària

L'entitat demana la
suspensió del pagament 
dels lloguers mentre
duri la pandèmia actual

Un dels objectius del grup és frenar l'especulació immobiliària

En marxa la Plataforma
de Llogateres de Granollers

LA PAH RECLAMA LLOGUERS SOCIALS
TAN BON PUNT S'AIXEQUI EL CONFINAMENT
n La PAH ha denunciat aquesta setmana la situació en què es troben desenes de 
famílies que no tenen un habitatge garantit durant el confinament i ha exigit un 
pla de xoc per donar resposta a les famílies i perquè la crisi per la Covid-19 "no la 

tornin a pagar els més vulnerables". En aquest sentit, la PAH demana que totes 
les famílies tinguin garantit un habitatge adequat amb cuina, espai vital per als 
nens i subministraments bàsics d'aigua, llum i gas; es reguli el preu dels lloguers i 
s’obligui els bancs i fons voltor a cedir els seus habitatges buits per transformar- 
los en pisos socials públics. Pel que fa als desnonaments, durant els mesos de 
març, abril i maig se n'han suspès 15 entre Granollers i Canovelles. Per impagament 
de lloguers i hipoteques la moratòria durarà fins al 14 de setembre, mentre que  
en els casos d'ocupacions els desnonaments es reprendran tan bon punt s'aixequi 
l'estat d'alarma. És per això que la PAH reclama que en tots els casos puguin  
signar-se contractes de lloguer social amb els fons voltor i les entitats financeres. 

GRANOLLERS. El preu mitjà del llo-
guer d'habitatge a la ciutat de Gra-
nollers ha arribat aquest 2020 al 
seu màxim històric: 10,5 euros per 
metre quadrat. Això vol dir que un 
pis mitjà de 70 metres quadrats 
té un preu de sortida al mercat de 
735 euros al mes, mentre que un 
habitatge de 100 metres supera 
els 1.000 euros mensuals. Així ho 
especifica el portal immobiliari 
Idealista, que cada més fa un segui-
ment de l'evolució dels preus del 
lloguer en diverses ciutats de l'Es-
tat. En el cas de Granollers, el preu 
mitjà va situar-se al març en 10,5 
euros per metre quadrat, un 1,6% 
més que al febrer i un 9% més que 
al desembre del 2019. És un preu 

superior al que es registren en al-
tres ciutats mitjanes de la segona 
corona metropolitana, com Mata-
ró, Sabadell o Terrassa. Respecte al 
març de l'any passat, el preu mitjà 
del lloguer ha pujat fins a un 16%, 
ja que aleshores era de 9,5 euros 
per metre quadrat. De fet, fins al fe-
brer d'aquest any el preu mitjà mai 
no havia superat els 10 euros per 
metre quadrat. Segons les dades 
històriques del portal immobiliari, 
els preus dels lloguers d'habitatge 
a la ciutat van en augment des del 
setembre de 2015, moment en què 
–juntament amb tot l'any 2014– el 
mercat oferia un dels preus més 
baixos dels últims anys (6,8 euros 
per metre quadrat).  x.l. 

UN PIS MITJÀ DE 70 METRES SURT AL MERCAT PER 735 EUROS

El preu del lloguer dels pisos 

arriba al seu màxim històric
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DIVULGACIÓ

'Estela i el ratpenat 

argentat', a La Tela

La Xarxa de Centres Cívics ha dis-

senyat una programació en línia 

per a quatre setmanes amb víde-

os que es podran veure a través 

del Facebook d'aquests equipa-

ments socioculturals. Són un to-

tal de 18 propostes que s'aniran 

donant a conèixer setmana a set-

mana, des del dilluns 20 d'abril 

fins al 15 de maig. Cada dia hi 

haurà una proposta diferent dels 

àmbits de cuina, salut i benestar, 

expressió i creativitat, recursos i 

activitats per a nens i nenes.

LLEURE

Tallers online

als centres cívics

Amb previsió que properament 

hi hagi canvis amb el confinament 

respecte als nens, l'Ajuntament 

de les Franqueses ha comprat 

roba per confeccionar mascare-

tes per a infants de 3 a 12 anys. La 

xarxa de voluntaris ja ha comen-

çat a treballar per tenir-les a punt 

el més aviat possible. Hi haurà 

mascaretes amb roba blanca i 

d'altres amb dibuixos infantils.

PREVENCIÓ

Les Franqueses cus 

mascaretes infantils

El Museu de Ciències Naturals de 

Granollers ja ha penjat al seu web 

i a Facebook la segona aventura 

d'Estela, la nena investigadora 

que ajuda els científics de La Tela 

a resoldre alguns enigmes de la 

natura. En aquesta ocasió, la his-

tòria transcorre prop del Pedra-

forca, on els científics busquen 

una espècie de ratpenat que ha-

bita als països del nord d'Europa. 

Després d'hores de treball i paci-

ència, el grup veurà recompensa-

des les hores de feina.

La Fundació REIR (Recursos Edu-

catius per la Infància en Risc), en 

col·laboració amb Rotary Club, 

Pimec i l’Associació de Nous Em-

presaris i Emprenedors de Catalu-

nya, ha començat a lliurar equips 

cedits en el marc de la campanya 

No a la bretxa digital, amb la fi-

nalitat de recollir dispositius o 

recaptar fons per a l’adquisició 

d'ordinadors, tauletes, telèfons 

intel·ligents o connexions a Inter-

net. El projecte pretén minimit-

zar l’impacte de la bretxa digital 

en l'educació amb el subminis-

trament de material informàtic i 

connectivitat a les famílies més 

vulnerables. De fet, segons l’enti-

tat, pràcticament un de cada tres 

alumnes no pot seguir les classes 

virtuals correctament perquè no 

té ordinador o Internet a casa. 

REIR assegura que el confina-

ment sanitari ha posat en evidèn-

cia i ha agreujat les mancances 

d’aquest recurs en milers de llars 

amb infants i joves, sobretot en un 

moment en què la connexió és més 

important que mai per seguir el 

curs escolar. Per això la fundació 

vol acompanyar les famílies amb 

reforços escolars online. Concre-

tament, REIR ha rebut demanda 

disponibles", i malgrat els oferi-

ments tant de particulars com 

d’empreses, l’entitat encara està 

lluny d’assolir l’objectiu.

Suport de La Caixa
CaixaBank, a través de la seva 

Acció Social, ha fet una aportació 

de 6.000 euros a REIR per ajudar 

a pal·liar les situacions de vulne-

rabilitat de moltes famílies que 

s’han quedat sense ingressos i 

no poden cobrir les seves neces-

sitats bàsiques. D’aquesta mane-

ra l’entitat pot reforçar els seus 

d’uns 1.800 equips i unes 1.200 

connexions entre el Vallès Oriental 

i Osona, un 6% del total d’alumnes. 

Els dispositius, cedits majori-

tàriament per particulars i em-

preses, són revisats, reiniciats 

amb diferents sistemes operatius 

i aplicacions instal·lades i entre-

gats, en conveni amb els ajunta-

ments, a les famílies en vulne-

rabilitat o risc d’exclusió social. 

Malgrat això, alerta REIR, "la de-

manda d’equips per part dels 

ajuntaments i serveis socials 

és molt superior als recursos 

reir

EDUCACIÓ  LA FUNDACIÓ MANTÉ LA CRIDA A EMPRESES I PARTICULARS A COL·LABORAR EN L'ADQUISICIÓ DE DISPOSITIUS

REIR combat la bretxa digital

ORDINADORS  Empreses i particulars cedeixen material tecnològic

Formació telemàtica

L'Ajuntament de Granollers estima que 

al voltant d’un 8% dels alumnes que 

cursen ensenyament obligatori a la 

ciutat tenen algún tipus de necessitat 

tecnològica, ja sigui de manca de dis-

positius o de connexió a Internet. Per 

això, d’acord amb els centres educatius, 

treballa per proveir d'ordinadors i con-

nexió a Internet a famílies vulnerables 

per tal que infants i joves puguin seguir 

les activitats escolars durant el confi-

nament. En aquest sentit, l'Ajuntament 

ja disposa de 42 ordinadors, destinats a 

l'alumnat entre 4t de primària i 4t d'ESO. 

Per possibilitar la connexió a Internet 

de totes les llars amb infants en edat 

escolar s’han adquirit uns 50 kits per 

poder-se connectar a Internet. A més, 

s’ha obert el wifi dels equipaments mu-

nicipals i s’enfocaran algunes antenes a 

edificis on hi ha alumnes sense Inter-

net. L'Ajuntament de les Franqueses, 

per la seva banda, també ha començat 

aquesta setmana la distribució d'equips 

a les famílies sense connexió a casa.

UN 8% D'ALUMNES
GRANOLLERINS, 
SENSE DISPOSITIUS

projectes d’atenció a les famílies i 

subministrar-los no només tecno-

logia, sinó també productes bàsics 

com alimentació i sanitat. 

La Fundació La Caixa fa una donació de 6.000 euros a l'entitat

Imagina Esquerra en Comú ha pro-

posat a l'Ajuntament de les Fran-

queses la possibilitat de subvenci-

onar el 100% d’un quadern d’estiu 

per a cada nivell i per a tot l’alum-

nat, així com reforçar tota l’activitat 

esportiva i lúdica de casals d’estiu 

i campaments i subvencionar-la 

completament per a tots els alum-

nes en situació desfavorida. A més, 

preveient un inici de curs compli-

cat, IEC proposa de crear un "ampli 

servei psicològic municipal, que 

reforci la tasca dels EAP". Final-

ment, el principal grup de l'oposició 

també proposa als centres educa-

tius que "treballin conjuntament 

per coordinar-se, compartir les 

necessitats i detectar l’alumnat 

en situació vulnerable", i que els 

webs dels centres escolars puguin 

enllaçar-se al portal del mateix 

Ajuntament per tal de compartir els 

continguts i/o les propostes que els 

centres considerin convenients. 

IEC proposa

subvencionar un 

quadern d'estiu

per a tot l'alumnat GRANOLLERS. L’Escola Ferrer i 

Guàrdia és finalista dels premis 

Baldiri Reixac, convocat per la Fun-

dació Carulla, en la categoria Con-

nexions. Els guardons impulsen la 

col·laboració entre educació i cul-

tura per fer realitat projectes con-

junts que afrontin reptes socials i 

educatius. S'adreça a docents que 

potenciïn l’esperit crític dels alum-

nes i entitats culturals i artístiques 

que col·laborin amb escoles. De 

moment s'ha fet públic que, de més 

de 100 projectes, el de l'escola Fer-

rer i Guàrdia ha quedat entre els 

15 primers, de manera que la Fun-

dació Carulla entrevistarà els seus 

impulsors per acabar de valorar-lo. 

El projecte, basat en la dansa, l'ex-

pressió corporal i el moviment, es 

titula Onades i s'ha desenvolupat 

en col·laboració amb Roca Um-

bert. "Onades són moviments 

lliures: de vegades calmades, 

altres explosives, com les emoci-

ons. I també es propaguen, com 

aquest projecte en què el cos en 

moviment n'és el protagonista", 

apunten des de l'escola.

Els projectes han de tenir com a 

eix vertebrador la cultura, els llen-

guatges artístics i la llengua catala-

na; ser transformadors i respondre 

a necessitats educatives concretes; 

situar l'alumnat al centre; incloure 

l'experiència de forma transversal 

al currículum escolar i ser idees 

escalables. El premi consisteix en 

una dotació econòmica de 4.000 

euros, la participació en el progra-

ma d’acompanyament i impuls du-

rant el curs 2020-2021 amb la UOC 

i la participació gratuïta per a dos 

docents del centre a la formació en 

pedagogies artístiques 2020. 

La Ferrer i Guàrdia, finalista 

als premis Baldiri Reixac 

Les direccions dels instituts pú-

blics de secundària de Granollers –

Escola Municipal del Treball, Mar-

ta Estrada, Carles Vallbona, Celestí 

Bellera i Antoni Cumella– han valo-

rat conjuntament la situació actual 

en relació amb l’educació dels ado-

lescents i com plantegen el tercer 

trimestre. Els centres volen donar 

un “missatge de tranquil·litat en 

un context angoixant i dolorós”, 

i alhora mantenir la “confiança” 

de què han gaudit sempre per part 

de les famílies i l’alumnat. “Els do-

cents que treballem als instituts 

som professionals de l’educació i 

experts en el tracte amb els ado-

lescents”, asseguren. “Coneixem 

les seves febleses i fortaleses, 

il·lusions, neguits, dificultats en 

què viuen i les sorts que tenen”. 

Igualment, els centres reconeixen 

“l’esforç que fan les famílies per 

gestionar a casa situacions difí-

cils i complicades”.  

Els instituts

reivindiquen la 

seva tasca docent 

en el confinament

El projecte, desenvolupat

amb Roca Umbert,

està basat en la dansa

i l'expressió corporal Després que la Covid-19 aturés 

els terminis per demanar les be-

ques de material i llibres, escola 

bressol, escola de música i es-

ports, ara l'Ajuntament ha iniciat 

una campanya per tal que la re-

collida de sol·licituds de beca es 

pugui fer per Internet. El període 

de sol·licituds ja s'ha obert i els 

interessats poden gestionar-ho a 

través del web municipal.

ADMINISTRACIÓ

La sol·licitud de

beques, per Internet
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MÉS DE 100 LITRES
PER METRE QUADRAT

Els Bombers han rebut mitja dotzena d'avisos entre Granollers i les Franqueses des 

que va començar el darrer episodi de pluges, diumenge. La majoria han estat per en-

trades i acumulació d'aigua en baixos i també per retirar branques i un arbre caigut 

a l'antiga carretera de Vic a les Franqueses. A Granollers van intervenir per retirar un 

baixant a punt de caure al carrer Vidal i Jumbert, al barri Congost. Segons el Servei 

Meteorològic de Catalunya, en cinc dies s'han acumulat 102,2 litres per metre quadrat.

Càritas fa una crida a 

triplicar les donacions
Càritas ha iniciat una campanya 

per poder donar resposta a les 

peticions socials que l’entitat ha 

anat rebent d’ençà que va decre-

tar-se l’estat d’alarma. La campa-

nya porta per lema La necessitat 

s’ha triplicat. Tripliquem les dona-

cions. #Caritasx3.

Francesc Roig, president de 

Càritas Catalunya, afirma que les 

demandes d’ajuda que setmanal-

ment rep l’entitat arreu de Cata-

lunya s’han multiplicat per tres, i 

que lluny d’aturar-se, Càritas esti-

ma que aquesta demanda s’anirà 

incrementat a mesura que s’allar-

gui l’estat d’alarma. “Des de Càri-

tas, volem estar al costat de les 

persones més vulnerables, que 

moltes vegades són descarta-

des del sistema, i que malaura-

dament resten invisibles”, diu 

el president de Càritas Catalunya.

En aquest sentit, Roig ha re-

cordat que durant el 2018 Càri-

tas va atendre a més de 200.000 

persones a Catalunya, i que amb 

la situació actual, s’estima que la 

xifra augmenti exponencialment 

durant el 2020.

Per aquest motiu i davant 

l’emergència social, Càritas ha ini-

ciat aquesta nova campanya, que 

no només vol ser una crida a la 

solidaritat de la ciutadania, sinó 

que també vol ser un homenat-

ge i agraïments als més de 3.000 

professionals i voluntaris que 

continuen treballant diàriament 

per acollir i acompanyar a les per-

sones que ho estan passant més 

malament durant aquesta crisi. i

El govern municipal vol destinar 

1,5 milions d'euros del romanent 

positiu del pressupost de l'any pas-

sat a un pla de xoc per paliar la crisi 

del coronavirus. El regidor d'Hi-

senda, Jordi Terrades, ha explicat a 

Som* que la voluntat és "arribar a 

un consens amb la resta de grups 

municipals", en una mena de "pac-

te de la Pedra de l'Encant", bate-

java. A partir del 9 de maig, quan 

està previst que s'aixequi l'estat 

d'alarma, Terrades espera poder 

convocar una junta de portaveus 

presencial "per poder discutir les 

propostes en profunditat. 

Aquest 1,5 milions és l'import 

aproximat que, segons la norma-

tiva actual d'estabilitat pressu-

postària i hisendes locals, el con-

sistori pot destinar del romanent 

de tresoreria de l'exercici 2019 al 

pressupost d'enguany.

De fet, en el proper ple munici-

pal, que s'ha de celebrar telemàti-

cament dimarts, es donarà compte 

de la liquidació del pressupost de 

2019 de l'Ajuntament de Grano-

llers i del patronat del Museu de 

Granollers, que es concreta en un 

resultat pressupostari ajustat de 

8.020.410 euros i un romanent de 

tresoreria disponible de 8.640.175 

euros. D'aquest import, es pot apli-

car entre un 20 i 25% aproximada-

ment a l'actual pressupost, segons 

l'actual normativa estatal –que els 

municipis demanen que es revisi–. 

Igualment, l'equip de govern no 

vol fer un ús extensiu d'aquest ro-

manent a causa de la incertesa i de 

l'impacte que pot tenir sobre les 

finances municipals la crisi provo-

cada pel Covid-19. "Cada mes l'im-

pacte a la tresoreria municipal és 

d'uns 450.000 euros", assegura 

Terrades. De fet, apunta que el des-

cens del PIB que s'augura "pot res-

tar molts milions al pressupost". 

El resultat pressupostari de 2019 

ha estat motivat per uns majors 

ingressos sobre les previsions mu-

nicipals de 3 milions d'euros, prin-

cipalment de l'impost de construc-

cions i sobre les plusvàlues i per un 

estalvi de prop de 5 milions. i m.e.

El govern proposa 
destinar 1,5 milions 
del romanent a un 
pla de xoc post-Covid

l.m.

POLÍTICA  EL PROPER PLE APROVARÀ LA LIQUIDACIÓ DE 2019 METEOROLOGIA  ELS BOMBERS HAN REBUT MITJA DOTZENA D'AVISOS DES DE DIUMENGE

COOPERACIÓ  L'ESTAT D'ALARMA FA CRÉIXER LA DEMANDA D'AJUDES

El MAC s'ajorna fins al novembre
El Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC), que estava programat 

inicialment per al 10 de juny a Roca Umbert, s'endarrerirà per garantir la 

seguretat arran de la Covid-19. Així, la nova data del certamen sectorial 

a la Fàbrica de les Arts de Granollers és l'11 de novembre. L’ajornament 

ha estat una decisió consensuada amb les organitzacions i entitats que 

formen part de la Comissió de Continguts del MAC. En el context actual, 

el MAC vol esdevenir punt de retrobament i eina efectiva al servei de la 

recuperació del teixit industrial i creatiu català, en l’àmbit audiovisual.  

L’Arxiu Municipal de Granollers 

(AMGr) s'ha sumat, com l'Arxiu 

Comarcal, a la campanya Arxivem 

la Covid-19 i fa una crida a recollir 

documents que permetin preservar 

i entendre millor els fets actuals a 

les generacions futures. Les aporta-

cions es poden fer per tres vies: en-

viant imatges, vídeos o documents 

textuals al correu arxiu@granollers.

cat; etiquetant a les xarxes #covi-

dgranollers i #arxivemlacovid19, i 

oferint-se com a testimonis.  

L'Arxiu Municipal 

recull testimonis  

sobre la crisi actual

Granollers per la Independència - 

Primàries Catalunya ha renunciat 

a les assignacions per a grup mu-

nicipal d'abril i maig, i a la de la 

seva portaveu, Mònica Ribell, per 

tal que es destinin a l'emergència 

vinculada a la Covid-19. "Creiem 

que és un exemple necessari en 

un moment en què caldrà de-

manar sacrificis i aportacions a 

tothom que pugui", argumenten.

De fet, Primàries ha fet una 

proposta d’acord a la resta de 

grups municipals per una reduc-

ció conjunta d’aquesta despesa, 

que "hauria de servir tant per 

disposar de fons addicionals, 

com per acordar el seu destí 

mitjançant una modificació de 

crèdit". A la proposta, Primàries 

demana la reducció del 50% de 

les assignacions a grups i por-

taveus i la renúncia a les dietes 

per assistències a plens i comissi-

ons informatives. Això, segons el 

grup, permetria alliberar 42.300 

euros en dos mesos per destinar 

a l'emergència de la Covid-19.  

Primàries renuncia a les 

assignacions d'abril i maig
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LES FRANQUESES. Els veïns de Ma-

rata estan impulsant el desplega-

ment d’una xarxa de fibra òptica 

que pugui donar servei a la cin-

quantena de cases del poble, amb 

gairebé 200 veïns. Els veïns han 

optat per agafar la iniciativa i tre-

ballar plegats amb la Fundació Gui-

fi.net, especialista en donar cober-

tura de telecomunicacions a nuclis 

rurals o aïllats, especialment en 

un moment en què la necessitat 

de teletreball ha posat de manifest 

la manca de recursos en matèria 

de telecomunicacions. “En petits 

pobles com Marata les grans 

operadores no hi inverteixen; 

prefereixen fer-ho on hi ha gran 

densitat de població”, diu Ramon 

Roca, de la fundació. Això fa que la 

bretxa digital es mantingui no no-

més per una qüestió de capacitat 

econòmica, sinó també per motius 

territorials. De fet, segons dades 

de la Generalitat, un 16% de la po-

blació catalana no disposa d’una 

infraestructura de connectivitat 

“que en una situació com l’actu-

al, en què molts negocis i estudi-

ants depenen del teletreball, és 

imprescindible”, diu Roca.

En el cas de Marata, a més, con-

nectar-se a la xarxa hauria de ser 

tècnicament i econòmicament via-

ble, ja que en paral·lel a la carrete-

ra de Cardedeu hi circulen xarxes 

troncals de fibra. Tot i això, les 

mero d’usuaris que té”, diu Roca 

qui també lamenta que la Genera-

litat dupliqui xarxes troncals de 

fibra però dificulti la ramificació 

de la xarxa. “L’administració ha 

de garantir que hi hagi la infra-

estructura; no pot dependre de 

les operadores, perquè és com 

si demanéssim al taxista que 

construís les carreteres”.

Un model de proximitat
Per tot plegat, una quarantena 

de veïns de Marata han optat per 

buscar una entitat que coordini i 

acompanyi el desplegament d’una 

xarxa de comuns, en què els ma-

teixos veïns que hi participen són 

els titulars de la xarxa que arriba 

grans distribuïdores “cobren pe-

atges molt elevats” per accedir 

a la xarxa i fer els cablejats fins a 

les cases, “i en cas de fer-ho man-

tenen el monopoli del servei”. 

“No és un problema d’inversió 

ni de capacitat de xarxa, sinó un 

problema de disseny de preus, 

ja que el peatge per accedir a la 

xarxa no és proporcional al nú-

arxiu

SERVEIS  LA PLATAFORMA GUIFI.NET, ESPECIALITZADA EN TELECOMUNICACIONS ALS NUCLIS RURALS, HA ELABORAT UN PROJECTE DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA

Els veïns de Marata promouen 

la instal·lació de fibra òptica al poble

CONNEXIÓ PRECÀRIA  El poble té problemes constants amb Internet i la telefonia

a les cases. Es tracta d’un model 

desenvolupat en molts nuclis ru-

rals que fomenta la competència, 

permet estalviar-se uns diners 

cada mes i també permet als veïns 

optar per l’operador que vulguin 

en la comercialització del servei. 

“També és una manera de do-

nar vida als operadors locals i 

de proximitat, com Goufone o 

Emagina”, diu Eva Navarrete, co-

ordinadora del desplegament de 

la xarxa a Marata i presidenta del 

Centre Cultural. Navarrete consi-

dera que “no n’hi ha prou amb 

dotar d’infraestructures els po-

lígons i els nuclis més poblats”, 

i insisteix que “la fibra ha d’ar-

ribar a tothom”. De fet, afegeix, 

Marata ha tingut històricament 

problemes de connexió telefònica 

i, ara fa uns 15 anys, els mateixos 

veïns ja van promoure l’accés a 

Internet a través d’un sistema de 

radiofreqüències que ha resultat 

ser molt precari, amb molta len-

titud en la connexió i talls cons-

tants. “L’Ajuntament hauria de 

fer una inversió per garantir la 

connexió de tothom, també dels 

nuclis rurals”, diu Navarrete. En 

aquest sentit, els impulsors de la 

iniciativa estan valorant demanar 

a l’Ajuntament que assumeixi part 

del cost del projecte, que arriba als 

80.000 euros i que preveu cable-

jat aeri en un 95%. De fet, pagant 

Telecomunicacions

Dilluns, l’Associació Catalana de Muni-

cipis (ACM) es va reunir amb el conse-

ller de Polítiques Digitals i Administració 

Pública, Jordi Puigneró, per insistir en 

la necessitat d’avançar en la digitalit-

zació del país i de l’administració local 

després de la crisi sanitària actual. Més 

enllà de l’arribada de la fibra òptica a tot 

el territori, els representants del muni-

cipalisme van remarcar l’oportunitat de 

generar igualtat i equilibri territorial a 

través d’iniciatives de digitalització i en 

la necessitat d’estendre la fibra òptica 

abans del 2023 a tots els municipis ca-

talans i possibilitar l’accés a les TIC per 

part de tota la ciutadania. “L’accés al 
món digital, ara com ara, és bàsic i ha 
de tenir la mateixa prioritat que qües-
tions com l’accés a l’habitatge, una 
sanitat universal o el sistema educatiu. 
No podem tenir municipis de dues ve-
locitats, on part de la ciutadania quedi 
enrere en funció d’on resideix”, deia el 

president de l’ACM, Lluís Soler. “Invertir 
en polítiques digitals és també invertir 
en polítiques socials destinades a les 
oportunitats de les persones”.

L'ACM RECLAMA 
FIBRA A TOT EL PAÍS

1.500 euros per domicili encara 

els en faltarien 20.000 per finan-

çar completament la instal·lació 

de fibra òptica al poble. Més enllà 

de Marata, els impulsors conside-

ren que el projecte de fibra òptica 

s’hauria de poder estendre als nu-

clis del municipi amb els mateixos 

problemes, com Corró d’Amunt, 

Llerona o l’entorn del Turó de les 

Mentides.  x.l.

"Actualment, en què 

molts estudiants i negocis 

depenen del teletreball, 

és un servei essencial"

Dilluns al matí va produir-se un 

atropellament mortal a l’AP-7 a 

l'altura de la Roca del Vallès. Se-

gons el Servei Català de Trànsit, un 

camió va atropellar mortalment un 

home de 51 anys, veí de Sant An-

toni de Vilamajor, al punt quilomè-

tric 128,5. Els Mossos d’Esquadra 

van rebre l’avís de l’accident a les 

10.13 h i, segons les primeres in-

vestigacions, l'home travessava la 

calçada després d'haver aturat la 

furgoneta que conduïa al voral. Ar-

ran de l'accident van activar-se sis 

patrulles dels Mossos d’Esquadra, 

una dotació de Bombers, dues am-

bulàncies i l’helicòpter medicalit-

zat del SEM. Pel que fa a l’afectació 

viària, va tallar-se l’AP-7 a la Roca 

en sentit Barcelona durant diver-

ses hores, fet que va provocar fins a 

dos quilòmetres de congestió. Amb 

aquesta víctima són 33 les perso-

nes que han mort en accidents de 

trànsit aquest any a la xarxa viària 

interurbana de Catalunya.

El Servei Català de Trànsit re-

corda que el Servei d'Informació 

i Atenció a les Víctimes de Trànsit 

es troba a disposició dels familiars 

i afectats per sinistres els 365 dies 

de l’any al telèfon gratuït 900 100 

268 i a través del web victimestran-

sit.gencat.cat, on ofereix suport 

psicològic i orientació sobre els 

tràmits a fer després del sinistre. 

SUCCESSOS  UN CAMIÓ VA ATROPELLAR UN HOME DILLUNS

Atropellament mortal a 

l’AP-7, a l'altura de la Roca
El túnel de la ronda Nord va que-

dar tallat divendres al matí durant 

més de quatre hores en sentit Car-

dedeu per l'accident d'un camió 

amb una grua ploma. L'accident 

es va produir sobre les 9.20 h i 

cap persona no va resultar ferida. 

Tampoc s'hi van veure involucrats 

altres vehicles. Segons el SEM, que 

va acudir amb una ambulància al 

lloc dels fets, la ploma del camió 

estava desplegada i per l'excés de 

gàl·lib va impactar contra l'estruc-

tura de formigó a l'entrada al tú-

nel. L'impacte va fer caure alguns 

elements metàl·lics del sostre. 

Mentre va durar el tall, els vehicles 

es van desviar pel carrer del Pont 

fins a la rotonda de Can Mònic. 

Un camió impacta 

contra el túnel

de la ronda Nord

Una quarantena de cases, disposades a pagar 1.500 euros per tenir accés al servei

Dos homes, de 19 i 32 anys i na-

cionalitat italiana, han ingressat 

a presó després de ser arrestats 

pels Mossos d'Esquadra per di-

versos robatoris d'establiments 

essencials durant el confinament, 

entre els quals el supermercat 

Esclat de Granollers. De fet, se'ls 

considera presumptes autors del 

robatori amb força en cinc esta-

bliments comercials en només dos 

dies. Els fets es remunten a la nit 

del 6 d'abril, quan els presumptes 

lladres es van endur un cotxe per 

la força d'un concessionari de ve-

hicles de Girona. Seguidament els 

assaltants van encastar el vehicle 

sostret en una farmàcia de Blanes 

i una altra de Palafolls, i en un dels 

robatoris van intimidar amb una 

arma de foc un dels treballadors. 

La matinada del 7 d'abril es van 

produir dos nous encastaments 

amb el mateix un patró operatiu, al 

supermercat Esclat de Granollers i 

en una farmàcia de Girona. 

Fruit de les indagacions polici-

als, els investigadors van identifi-

car una part dels assaltants, que 

formarien part d'un grup criminal 

més nombrós especialitzat en en-

castaments i amb gran mobilitat 

operativa. El jutge va decretar pre-

só provisional per als detinguts. 

Alhora, l'operació continua oberta 

i no es descarten més detencions. 

EL JUTGE ENVIA A PRESÓ DOS DELS PRESUMPTES LLADRES

Assalten l'Esclat després 

d'encastar-hi un cotxe robat
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GRANOLLERS. Les funeràries treba-

llen contra rellotge davant l'aug-

ment continu de defuncions arran 

del coronavirus. De fet, en el cas de 

Granollers, el tanatori ha duplicat 

el nombre de serveis durant l’últim 

mes. Tot i que no detalla xifres, el 

gerent de la funerària Cabré Jun-

queras, Josep Maria Mons, admet 

que el volum de feina ha augmen-

tat molt les darreres setmanes, 

i també han canviat els procedi-

ments habituals del tanatori. “Des 

del primer dia vam eliminar les 

vetlles i cerimònies per precau-

ció, i ara la prioritat és retirar 

els difunts d’hospitals i residèn-

cies al més aviat possible”, indica 

Mons. En aquest sentit, si el difunt 

ha mort per Covid-19, se segueix 

un estricte protocol: “Els professi-

onals utilitzen uns EPI específics 

i el difunt es col·loca en una bos-

sa estanca per evitar possibles 

contagis”. Posteriorment, com que 

les vetlles han quedat suspeses, es 

busca la data més propera per po-

der enterrar o incinerar el cos. “Els 

processos són molt ràpids i nin-

gú no ha hagut d’esperar més del 

normal per enterrar o incinerar 

un familiar”, diu Mons, qui afirma 

que els temps de crematori i ce-

mentiri “fins i tot s’han reduït”.

En canvi, com a fet excepcional 

torns de treball per fer funcio-

nar els dos forns crematoris que 

tenim”, diu Mons. De fet, el tanato-

ri de Granollers també ha notat un 

increment d’incineracions respecte 

als mesos anteriors a la pandèmia. 

Com que no és possible fer cerimò-

nies, molts familiars opten per in-

cinerar els difunts per tenir-ne l’ur-

na amb les cendres, de manera que 

puguin disposar-ne al cap d’unes 

setmanes per celebrar cerimònies 

de comiat quan estigui permès.

Pel que fa a l’equip del tanatori, 

actualment arriba a les 22 perso-

nes, dues de les quals s’han incor-

porat les darreres setmanes sobre-

derivat de l’increment de difunts, 

el tanatori sí que s’ha vist obligat 

a modificar els usos dels espais i 

habilitar les sales de vetlles com a 

dipòsit de cadàvers. 

Incineracions a l'alça
En alguns municipis, com Barcelo-

na, s’ha anunciat que s’està arribant 

al límit d'incineracions i per això 

es començaran a fer enterraments 

temporals de dos anys. Aquest no 

és el cas de Granollers, que ha po-

gut assumir totes les incineracions 

que s’han sol·licitat en els terminis 

habituals. Per fer-ho, això sí, “hem 

incrementat personal i establert 

arxiu

SERVEIS EL TANATORI HA HAGUT D'HABILITAR LES SALES DE VETLLA, ACTUALMENT SENSE SERVEI, COM A DIPÒSIT DE CADÀVERS

La funerària, a contra rellotge
per l'augment de defuncions  

TANATORI  El centre de Granollers ha duplicat els serveis durant l'últim mes

tot per reforçar l’àrea de recollida 

de difunts. De fet, la supressió de 

vetlles i cerimònies ha permès re-

orientar equips i professionals en 

els àmbits on cal més intensitat, 

com la recollida a centres sanitaris 

i residencials, el centre de trucades 

i l'atenció als usuaris. 

Una de les preocupacions de la 

funerària a l’hora de treballar és po-

der disposar dels equips de protec-

ció per als professionals. “No hem 

rebut tot el material que caldria i 

hem hagut d’espavilar-nos nosal-

tres mateixos per aconseguir-lo”, 

denuncia Mons, qui apunta que “els 

equips de protecció que havia de 

proporcionar l’administració 

han arribat tard, malament i en 

poca quantitat”. En relació amb 

la possible intervenció per part del 

Govern dels serveis funeraris i la 

limitació dels preus mentre duri la 

pandèmia, el responsable de Cabré 

Junqueras valora que “en cap mo-

ment no s’ha deixat de prestar 

el servei a ningú”. Mons també 

agraeix a les famílies la compren-

sió de la situació actual i l’ajuda en 

la gestió dels serveis funeraris, per 

telèfon i missatgeria telefònica en la 

majoria de casos. x.l

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

11/04 Francisco Fuentes Escudero 83 anys
12/04 Joan Satorras Borràs  97 anys
13/04 Maria Nolla Sabadell  88 anys
14/04 Carmen Valiente Rodríguez  93 anys 
14/04 Mateo Prieto Martínez  84 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 Montserrat Rovira Nasarre  86 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
15/04 Isabel Muñoz Camacho  85 anys 
15/04 Ernestina Guerra Abella  77 anys 
15/04 Juan Mateo Martínez  51 anys 
15/04 Agustín Fuentes García  88 anys
16/04 Juana Oviedo Cordero  91 anys 
16/04 Jean-Claude Guisset   87 anys
16/04 Francisco Velasco Herrera  76 anys 

16/04 Juana Casilla Manzanedo  74 anys
17/04 Jesús Martín Tavera  71 anys
17/04 Hipólito Titos Jiménez  84 anys
17/04 Elena Molina Martín  61 anys
17/04 Antonia Metlikovez Aubanell 84 anys 
17/04 Ramon Soldevila Jané  84 anys
17/04 Josep Puig Serra  69 anys
17/04 Francisco Moragas Casals  91 anys  
18/04 Juan Zapata Sánchez  89 anys 
18/04 M. Dolores Gómez Rodrigo  76 anys
18/04 Enriqueta Alonso Castellví  92 anys 
18/04 Jesús Hurtado de Santiago  86 anys
18/04 Andrés Ribé Solano  89 anys 
18/04 María Paloma Pérez Alonso  58 anys 
18/04 Antonio Miralles Lorente  71 anys
19/04 Raquel González Sangüesa  87 anys
19/04 Rafaela Aucejo Blasco  89 anys 
19/04 Eulàlia Bellavista Illa     100 anys
19/04 Generosa Vicente Rami  87 anys
20/04 Leonor Robles Reguera  95 anys
20/04 Emilio Écija Sevilla  67 anys
20/04 Teresa Palomino Delgado   74 anys 

Dimarts de la setmana passada, 

les 18.55 h, una patrulla de la Po-

licia Local de Canovelles detenia 

un home de 61 anys i resident a 

les Franqueses del Vallès per in-

complir el confinament mentre 

caminava per un carrer de Ca-

novelles. L’home ja havia estat 

denunciat quatre vegades per in-

complir el confinament. La deten-

ció es va produir mentre la patru-

lla feia tasques de vigilància per 

garantir el compliment del confi-

nament imposat per l’actual estat 

d’alarma. Davant les preguntes 

dels agents sobre els motius pels 

quals es trobava a la via pública i 

si responien a algun dels supòsits 

previstos a la normativa vigent, 

el detingut va respondre amena-

çant i insultant els agents. A més, 

segons el relat de la Policia, l’ho-

me va mostrar la seva intenció 

de transgredir contínuament les 

mesures de confinament i fins i 

tot va agredir els agents, un dels 

quals va necessitar assistència 

mèdica posterior. Un cop detin-

gut, l'home va ser traslladat a les 

dependències dels Mossos d'Es-

quadra per passar posteriorment 

a disposició judicial. 

Des de l'inici de l'estat d'alar-

ma, la Policia Local de Granollers 

ha obert més de 350 expedients 

sancionadors a persones que 

s'han saltat el confinament sense 

causa justificada, mentre que a les 

Franqueses ja són més de 170. 

La setmana passada, el cap de 

Detingut un home després 
de quatre denúncies per 
incomplir el confinament

L'home, de 61 anys

i veí de les Franqueses,

va agredir un agent de la 

Policia Local de Canovelles

Els Mossos d'Esquadra busquen 

un intern condemnat a 14 anys i 

mig per homicidi que es va esca-

par dilluns al migdia de la presó 

de Quatre Camins, a la Roca del 

Vallès. L'intern, Antonio Fernán-

dez Gómez, del model semiobert, 

estava classificat en segon grau i 

ja havia gaudit d'una quinzena de 

permisos. De fet, era considerat 

un pres de confiança d'Instituci-

ons Penitenciàries. 

Segons han explicat fonts del 

Departament de Justícia, l'home, 

de 38 anys i veí del barri de la 

Mina de Sant Adrià de Besòs, es-

tava destinat a feines de mante-

niment dels espais exteriors de la 

presó i, de fet, les càmeres de vi-

gilància van mostrar com dilluns 

havia sortit al matí per escombrar 

la zona exterior del centre peni-

tenciari. Poc després l'home va 

acostar-se a una parada d'auto-

bús propera, on va recollir-lo un 

vehicle privat. L'intern era a pre-

só des de feia poc més de quatre 

anys complint condemna per l'as-

sassinat a trets d'un jove al barri 

de la Mina el 2012. 

El jutjat penal de Granollers va 

dictar dilluns una ordre de cerca, 

detenció i ingrés a presó.

En cerca un pres

condemnat per 

homicidi fugat 

de Quatre Camins

"Els processos són molt 

ràpids i ningú no s'ha 

esperat més del normal 

per incinerar un familiar"

SEGURETAT LES POLICIES LOCALS ALERTEN D'UN CERT RELAXAMENT DE LA CIUTADANIA

SUCCESSOS

la Policia Local, Lluís Colomer, ja 

alertava d'un increment de per-

sones que circulaven a peu per la 

ciutat, un augment que s'ha accen-

tuat des de l'aixecament del con-

finament total. Els agents recor-

den que l'estat d'alarma continua 

vigent i que cal ser escrupolós en 

el compliment de la normativa. De 

fet, el confinament total ha com-

portat un descens de contagis i, en 

conseqüència, menys ingressos a 

l'Hospital. Precisament, la direc-

tora mèdica de l'Hospital, Mònica 

Botta, alertava ahir que la relaxa-

ció en el confinament podria com-

portar un repunt de casos positius 

la setmana vinent. 
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Avui, 23 d'abril de 2020, és un Sant Jordi sense Sant Jordi. Una diada 

confinada, restringida, sense parades de llibres i roses al carrer, sense 

l'ambient de les grans ocasions que any rere any la fa única. Enguany, Sant 

Jordi és un dia ideal per plantejar-nos quin model de comerç –i, finalment, de 

ciutat– volem a la nostra societat. Al voltant del sector del llibre s'han obert 

debats interessants que, amb coronavirus o sense, fa temps que s'havien 

d'haver abordat. El sector pot confiar més del 50% de la seva facturació a una 

sola data? Quin paper tenen les llibreries? Si hi ha un consens ampli sobre 

les aportacions de les llibreries de proximitat en el teixit cultural i social dels 

municipis, com és que, ara que toca ajudar a qui ha hagut d'abaixar la persiana

per preservar la salut de tots, les compres al gegant logístic Amazon s'han 

disparat. La campanya Llibreries Obertes proposa encarregar els llibres de Sant 

Jordi i anar-los a buscar a la mateixa llibreria quan pugui tornar a obrir –i perquè 

pugui tornar a obrir–. Perquè, si no volem perdre la vivesa de ciutats i pobles, 

és moment de fer un consum responsable, i no només pel que fa a llibres. 

LLIBRERIES, ESSENCIALS 

Editorial

e de reconèixer que sempre he 
estat i m’he reconegut enamo-
rat de Granollers. De la Porxa-
da, dels seus carrers, dels seus 

racons… […] Ara recorro la ciutat un cop al 
dia per anar a veure què fa el pare, per si 
necessita res o ha sofert una de les caigu-
des a les quals ens té tan acostumats darre-
rament. I passejo per aquests carrers, ara 
buits i gairebé deserts, sense vida. Ara em 
limito a anar d’una casa a una altra, tornar 
i, si em creuo amb algú, tot es redueix a la 
justa salutació, sense aturar el pas, amb 
el cap baix. Per ell/a i per mi. I és ara que 
m’adono que potser no és de la ciutat, de 
qui estic enamorat, sinó dels granollerins i 
les granollerines. Tinc molt la sensació que 
no són les pedres, les llambordes, els edi-
ficis o les façanes les que trobava a faltar 
quan no era aquí. I penso si la meva enyo-
rança no venia del fet que estant a Grano-
llers, qualsevol dia, qualsevol hora, podia 
sortir de casa a una hora concreta... però 
mai sabia a quina hora hi tornaria. Perquè 
et trobes aquest, aquesta, l’altre, el de més 
enllà i sempre hi ha alguna cosa de la qual 
parlar, discutir, projectar, compartir, arre-
glar... M’ha passat sempre. I no he estat mai 
dels que defugen una bona xerrada, del que 
sigui, on sigui i amb qui sigui. Ho trobo tant 
a faltar això ara!

I és que realment ara veig que el que fa 
especial la ciutat de Granollers (d’acord, la 
Porxada és un decorat de luxe) són les per-
sones: la seva empenta, el seu talent, el seu 
entusiasme, la seva emprenedoria, la seva 
bogeria, el seu tarannà, la seva capacitat 
per crear del no-res o de projectar l'impos-
sible. Quina sort! Pensar que estem a tocar 
del dia de Sant Jordi, un dels més macos de 
l’any en tots els aspectes, sobretot per viu-
re el carrer i la gent, tampoc ajuda massa a 
aixecar l’ànim, la veritat.

Jo mateix vaig escriure una vegada, en un 
altre article, que vivíem temps convulsos. 
Malauradament, la realitat que vivim avui 
dia, tots i cada un de nosaltres, a tots els 
nivells, supera amb escreix qualsevol pre-
monició o vaticini que es mereixés contex-
tualitzar fora de les pàgines d’un llibre, les 
imatges d’una pel·lícula o en els píxels d’un 
videojoc. El coronavirus ha estat capaç de 
fer saltar qualsevol previsió, planificació 
o proposta de present i futur pels aires; 
de transformar-ho, de capgirar-ho, d’alte-
rar-ho i aturar-ho tot. I a tothom!

Ningú ni res escapa als seus efectes. La 

Sant Jordi, ciutat i ciutadans
nostra vida ha canviat i seguirà canviant 
per força a partir d’ara. Acostumats a l’aï-
llament, a les mascaretes, a la neteja, al 
poc contacte físic (amb el que sabeu que 
m’agraden a mi les abraçades!), a les dis-
tàncies de seguretat, als protocols estric-
tes a l’hora de tossir, esternudar, parlar, 
ventilar espais; a relacionar-nos el just, a 
les trobades per videoconferència, al tele-
treball, a comprar o fer classe virtualment, 
a comunicar-nos per missatges i per les 
xarxes socials, a preocupar-nos pels nos-
tres i també pels altres, a... Ja res tornarà a 
ser igual que abans, ni en l’àmbit social ni 
en el personal. Ni físicament ni emocional.

I malgrat tots els inconvenients, pèrdu-
es, dèficits, problemes, dificultats i entre-
bancs estic segur que ens en sortirem. I 
ens en sortirem, la majoria, més forts, més 
savis, més nobles i, sobretot, més humans 
i més granollerins.

Perquè enmig del pessimisme, de la hi-
pocresia, de l’egoisme, de la intolerància i 
del cinisme han sorgit unes noves forces i 
uns nous sentiments que són imparables: 
la recuperació (ni que sigui de forma mo-
mentània) de la natura i el medi ambient, 
el retrobament personal (quants moments 
enyorats, recordats i fotos revisionades), 
la solidaritat i l’altruisme (sent-ne bene-
ficiaris principalment els més menuts, 
els més grans i els més desfavorits), el fet 
de compartir (pensaments, idees, projec-
tes, il·lusions, pors, esperances, cançons, 
aplaudiments, futur...) i el fet de saber-nos 
tan insignificants i tan poca cosa que difí-
cilment podrem justificar la nostra petita 
existència si no és lluitant pel que creiem. 
I defensant molts dels valors que, de mica 
en mica, tots havíem anat deixant de ban-
da amb l’excusa del benestar exclusiu i 
personal. Tant li fa parlar de ciutadans, 
ciutats o Repúbliques, si no parlem i ens 
cuidem primer de les persones.

[…] Serveixin, tanmateix, aquestes rat-
lles per a retre homenatge i la nostra més 
humil, però immensa gratitud, a tots els 
VOLUNTARIS de PRIMÀRIES, en particu-
lar, i a tots els GRANOLLERINS/ES, en ge-
neral. I ho escric així, en majúscules. Pri-
mer perquè em surt del cor. I segon perquè 
realment SOU MOLT GRANS! Exemple, re-
ferents... en els bons i, especialment, en els 
mals moments. I ho demostreu dia si, dia 
també: Incansables, originals, animats, 
constants, persistents, pesats, agosarats, 
emprenedors, col·laboradors, altruistes, 
empàtics, treballadors, talentosos... Res 
de tot el que fem i farem seria possible 
sense vosaltres, el vostre suport i la vos-
tra empenta. Gràcies, gràcies i mil vegades 
gràcies, per ser-hi i per ser com sou! […]. 

H

CARLES CANET 
Membre de Granollers per 

la Independència - Primàries

Després, a casa, llibres (Dalí, Pla, José 
Luis Suárez, Sagarra...) i lletres (poesia, 
articles), també neteja, cançons (mira que 
eres canalla...), deu minuts de notícies i 
algun contacte amb amics i enemics en-
ganxats entre les xarxes nostres de cada 
dia. És sorprenent la quantitat d’experts 
en microbiologia, en medicina, en gim-
nàstica, en cuina, en parapsicologia o en 
macroeconomia que he conegut i els mil 
i un remeis de tot tipus per a derrotar el 
bitxo o per fondre la grassa abdominal o 
per recuperar el sistema econòmic que 
ens permetrà comprar un cotxe nou, men-
jar un filet de Nebraska o tornar fins a la 
punta nord-est d’aquest país desballestat i 
deixar-nos maltractar per la Tramuntana.

N’hi ha que pensen que potser mai ha-
víem estat tan a prop de tornar enrere, de 
devorar el sistema i tenir l’oportunitat de 
rectificar, n’hi ha que encara empaitem uto-
pies amb caçapapallones. Temps estrany, 
curiós, temps de carreteres que són camins 
i de balcons plens de mans que agraeixen 
la feina dels professionals de l’Hospital que 
ens va veure néixer. Temps de bona gent, de 
gent solidària i solitària, fins i tot d’herois, 
però també, d’autèntics miserables que 
han apostat per la seva economia per da-
munt de la salut dels altres.

Endavant lectors, i cadascú dins les se-
ves possibilitats, feu tot el possible per 
veure i viure aquest abril de cabirols, de 
senglars, de tudons, d’abelles i de dofins.

També primavera de virus i, com sem-
pre, d’alguns cabrons.

om que hi ha tanta grip, han ha-

gut de clausurar la Universitat...

Ep! Perdoneu, ara anava a es-
criure El Quadern Gris i ja ho va 

fer el mestre, quina mala sort la meva. Tot i 
així no està de més ajuntar unes quantes lle-
tres que tractin d’aquest període de bitxos 
microscòpics, coronats i elegants que ens vo-
len devorar els pulmons, esgotar la paciència 
i mantenir-nos confinats, entristits i atemo-
rits mentre la senyoreta primavera es des-
borda per prats, boscos, rotondes i balcons.

Gràcies a l’amistat antiga que conreo dia 
a dia i nit a nit amb el meu beagle i gràcies, 
també, a la seva predisposició per treure’m 
a passejar amb morrió, aquestes darreres 
setmanes de clausura he tingut el privilegi 
de conèixer el silenci ensordidor de la ciu-
tat despoblada i de respirar un aire molt 
més pur que el de fa uns mesos. Amb una 
mica d’atenció, no costa gaire sentir el desig 
de venjança del plàtan de la plaça dels Porcs 
o del til·ler de la Caserna, la remor del pas 
de les formigues en cues llargues i discipli-
nades, el zumzeig de les primeres mosques 
i abelles al Puig de les Forques, la música 
de la República del Congost entre els som-
nis dels xops i els renecs dels ànecs de coll 
verd, el festeig nocturn dels rossinyols en 
les branques dels pins del parc Torras Villà 
o els gemecs de les gates en zel sota els au-
tomòbils confinats a prop de les apedaça-
des i infinites voreres granollerines.

C

CORONAVIRUS

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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KH LLOREDA

passeig de la Ribera, 111 · polígon industrial Can Castells · Canovelles

Tel. 93 849 26 33 · www.kh7.es · mail@khlloreda.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Dissabte hauria d'haver començat al 

Marroc la Garmin Titan Desert, una 

de les proves més mítiques del ca-

lendari mundial de Mountain Bike. 

Però el Covid-19 ha obligat a pospo-

sar la gran cita dels titans, amb més 

de 700 ciclistes. No obstant això, cal-

drà esperar a l'1 de novembre per 

gaudir d'una de les majors experi-

ències que un ciclista pot viure en la 

seva vida. Entre el gran grup destaca 

un equip: el KH7-Logifrio, la forma-

ció més nombrosa del campament 

amb més de 50 integrants. I no només crida 

l'atenció per la quantitat, sinó també per la 

qualitat esportiva dels seus integrants. No en 

va, destaquen noms tan il·lustres com Miguel 

Indurain, Melcior Mauri, Sylvain Chavanel, 

Sílvia Roura, Amaël Moinard o el gran domi-

nador del desert en les quatre últimes edici-

ons, Josep Betalú. Ni són al Marroc ni poden 

entrenar amb normalitat. El confinament, 

òbviament, condiciona la seva vida personal 

i professional, però l'ajornament de la prova 

no minva la il·lusió de competir en la propera 

Titan. Sense anar més lluny, Miguel Indurain, 

KH7-Logifrio, a punt per a la Titan Desert
KH Lloreda és patrocinador del principal equip de la cursa ciclista

el cinc vegades guanyador del Tour de Fran-

ça, ha vist ajornat el seu debut en la cursa. Ho 

havia de fer al costat del seu fill, però l'ànim 

no decau en la família navarresa. "No podrà 

ser. Ara és moment de cuidar-se i mirar 

d'entrenar tot el possible al corró o fent 

gimnàstica. Ja tindrem temps de sortir al 

carrer i gaudir de la passió per la bicicleta 

i posar-se en forma", diu el ciclista navarrès. 

Miguel Indurain, Melcior Mauri, Silvia Roura, 

Josep Betalú i la resta de l'equip KH7-Logifrio 

no perden la il·lusió i continuen preparant la 

15a edició de la Garmin Titan Desert.
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Els diversos grups de treball de la 

Taula Vallès Oriental Avança s’han 

reunit aquests dies telemàticament 

per analitzar i debatre les necessi-

tats urgents que s’han d’abordar 

des del punt de vista econòmic. El 

conseller de Promoció Econòmi-

ca i Estudis del Consell Comarcal, 

Jordi Manils, destaca la necessitat 

de posar en marxa “un pla de re-

activació econòmica del Vallès 

Oriental”. Amb aquest objectiu, el 

Consell Comarcal ja està buscant 

recursos i ha sol·licitat ajuts a la 

Diputació per desenvolupar el pla.

En l’àmbit de l’ocupació, els pro-

fessionals dels ajuntaments i del 

Consell Comarcal, els sindicats i 

les associacions empresarials i del 

Servei d’Ocupació de Catalunya 

que participen en la taula consi-

deren que les línies d’acció del pla 

estratègic encara són vigents, però que se n’hauran de definir de noves 
en funció de la situació actual. En 

aquest sentit, el grup d’Empresa 

de la TVOA ha començat a treba-

llar en un pla d’actuació immediat 

destinat a les empreses afectades 

per la situació d’emergència.

A més, el SOC està elaborant ins-

truccions sobre com readaptar els 

projectes i com es desenvolupen 

les convocatòries ja obertes, i els 

sindicats alerten de les previsions 

ESTRATÈGIA  LA SITUACIÓ ACTUAL OBLIGARÀ A REPLANTEJAR EL PLA ESTRATÈGIC DE LA TVOA

que l’any vinent hi hagi un escenari 

de “més atur i menys recursos”. 

En aquest sentit, tant l’Observatori 

– Centre d’Estudis com els sindi-

cats fan un seguiment dels ERTO 

que es registren a la comarca –més 

de 4.000 la setmana passada– i han 

reforçat línies gratuïtes d’atenció i 

assessorament als treballadors.

Per la part empresarial, Pimec i 

la UEI han mostrat la preocupació 

del teixit empresarial per la incer-

tesa del moment i per l’adopció de 

mesures amb “un impacte molt 

petit”. Per això reclamen més 

ajuts a les empreses, especialment 

les pimes i els autònoms, de cara 

a la possibilitat que necessitin in-

corporar personal un cop finalitzi el confinament. En aquest sentit 
defensen programes de subvenci-

ons a la contractació per ajudar de 

manera immediata a les persones 

i a les empreses.

D’altra banda, el grup de treball 

de polígons de la TVOA –del qual 

formen part tècnics dels ajunta-

ments i del Consell Comarcal i 

agents socials i econòmics– s’ha 

compromès a continuar els pro-

jectes comarcals de dinamització 

dels polígons d’activitat econòmi-

ca per donar resposta a la crisi en 

el teixit productiu i industrial. El 

grup ha valorat la situació actual 

a partir de les mesures municipals 

que s'estan aprovant per mitigar 

els efectes de la crisi, i també dels 

ERTO que s'estan registrant, i farà 

un seguiment acurat dels dos ele-

ments. A més, el Consell Comarcal 

també replantejarà els projectes 

previstos així com l’execució de 

mesures de reactivació econòmica a prendre i les seves fonts de finan-

çament. Finalment, aquesta set-

mana també s’ha de presentat el 

primer informe trimestral de l'Ob-

servatori de Polígons d’Activitat 

Econòmica (OPAE) de la comarca, 

que fa una anàlisi de les mesures fiscals i econòmiques aprovades 
per part dels ajuntaments. i

El Consell Comarcal reclama 
un pla de reactivació
econòmica per al Vallès Oriental

Els sindicats alerten

que l'any que ve hi haurà 

un escenari de més

atur i menys recursos

Assessorament en consumContinuen pujant els ERTO a la comarca L'oficina comarcal de Consum assessora els
consumidors afectats pel Covid-19 en temes

de viatges, subministraments, serveis, préstecs, 

arrendaments, etc. El telèfon és el 93 860 07 00

i el correu electrònic consum@vallesoriental.cat.

Segons les dades fetes públiques el cap de setmana pel

Departament d'Empresa i Coneixement, el Vallès Oriental 

presentava diumenge 4.435 ERTO, que afecten un total de 32.372 

treballadors, més d'un terç del total d'assalariats de la comarca.

D'aquests expedients, 4.139 (93,3%) ho són per causa de força major.

ECONOMIA

La Taula Vallès Oriental 

Avança es compromet

a tirar endavant la

dinamització de polígons

SINDICATS  MOLTS CENTRES FAN PAGAMENTS EXTRAORDINARIS

La secció sindical de la UGT a l’Hos-

pital de Granollers denuncia que, 

"tot i l’esforç evident que està 

duent a terme el personal sani-

tari de l’Hospital de Granollers", 

la direcció probablement no els 

pagarà enguany la paga d’objec-

tius. El personal de l’Hospital de 

Granollers és el que suporta el ma-

jor esforç entre els professionals 

sanitaris de la comarca, ja que què 

és l’Hospital de referència i concen-

tra tots els llits de cures intensives 

(UCI), que s’han hagut de multipli-

car per quatre en cinc setmanes.

Segons recorda la UGT, la paga 

d’objectius (DPO) és un comple-

ment salarial variable restituït l’any 

2015 al segon Conveni SISCAT, el 

pagament del qual està condicionat 

a l’assoliment de l’equilibri pressu-

postari de cada exercici. A l’Hos-

pital de Granollers, si es pagués 

al 100%, la DPO significaria una 

despesa d’uns tres milions d’eu-

ros (inclosa la quota patronal). Per 

tant, per poder pagar íntegrament 

aquest complement els beneficis 

de l’Hospital l’exercici comptable 

anterior hauria de ser d’almenys 3 

milions d’euros.

Les DPO dels anys 2011 a 2014 

van ser cedides per la plantilla vo-

luntària (consultats per referèn-

dum), íntegra i incondicionalment 

a causa del fet que la fundació 

arrossegava un estat patrimonial 

negatiu des dels anys 90. Des de la 

seva restitució l'any 2015, els tre-

balladors de l'Hospital mai no han 

arribat a percebre més d'una terce-

ra part de la paga d'objectius.

La resta d’hospitals de la comar-

ca, en canvi, sí que han pogut retri-

buir (en major o menor mesura) 

aquesta paga. Enguany ja s’ha fet 

l’ingrés tant a la Fundació Sanità-

ria de Mollet com a l’Hospital de 

Sant Celoni. "Els professionals de 

l’Hospital de Granollers es tro-

ben sota una tensió, cansament i 

compromís emocional que esde-

vindrà en un clamor social d'in-

dignació si un any com el pre-

sent no es fa l’esforç de retribuir 

íntegrament aquest incentiu sa-

larial", diuen des del sindicat. 

arxiu

PERSONAL SANITARI

La UGT vol que l'Hospital
retribueixi la plantilla 
amb la paga d'objectius
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Tot i que la crisi de la Covid-19 ha 
portat una forta caiguda de l’ocu-
pació, especialment en sectors 
com el turisme, la restauració i el 
comerç, entre d’altres, també hi ha 
sectors que no només han resistit 
el cop, sinó que fins i tot han incre-
mentat contractacions i han factu-
rat més que mai. Es tracta del sec-
tor sanitari i l’atenció social, però 
també la indústria farmacèutica i 
part de la química, a més de la lo-
gística i les cadenes de distribució, 
sobretot alimentàries. Tot i això, el 
creixement d’aquests sectors no 
compensa la caiguda de la resta i 
l’enfonsament de l’economia.

Així, un dels sectors més actius 
aquests dies és el sociosanitari, 
amb la demanda de metges, in-
fermers, auxiliars d’infermeria i 
geriatria o fisioterapeutes, a més 
de personal de suport. El sector 
psicosocial també va necessitat 
de psicòlegs i treballadors socials. 
També ha crescut el sector de la 
distribució, sobretot de productes 
alimentaris, considerats de prime-
ra necessitat. Les grans cadenes 
de supermercats han augmentat 
vendes, tant als centres físics com 

sobretot per la desinfecció de cen-
tres sanitaris, residències i espais 
públics a petició dels ajuntaments. 
Tot i això, la neteja ha caigut en al-
tres espais, com els centres cultu-
rals, comercials o educatius. 

Borses de treball
Aquests dies, els serveis locals 
d’ocupació han reorientat les bor-
ses de treball cap als sectors es-
sencials, que són els únics que han 
presentat ofertes. L’Institut Català 

pel que fa a comandes online, on hi 
ha hagut una allau de sol·licituds 
de repartiment a domicili. El sec-
tor farmacèutic i part del químic 
també han registrat un repunt de 
feina. Dos dels productes amb més 
demanda són el gel hidroalcohòlic 
i l’alcohol de 70 graus, i moltes em-
preses del sector han transformat 
part de la producció per atendre 
aquesta demanda, com la grano-
llerina Coty. I també ha crescut 
l’activitat en l’àmbit de la neteja, 

c.l./acn

OCUPACIÓ  SECTORS COM LA DISTRIBUCIÓ, L'ALIMENTACIÓ, LA SALUT, L'ATENCIÓ SOCIAL, EL FARMACÈUTIC I EL LOGÍSTIC HAN RESISTIT EL COP DE LA COVID-19 

Suport a infermeria i geriatria, 
les feines amb més demanda

VENEDORA  Les feines d'alimentació i distribució també han resistit el cop

de la Salut, per exemple, manté 
oberta la inscripció a la seva borsa 
de treball, i serveis locals d’ocupa-
ció, com el de les Franqueses tam-
bé recull currículums per si en el 
futur calgués buscar determinats 
perfils. La majoria de feines que es 
demanen estan molt feminitzades, 
com auxiliars de geriatria, nete-
ja, infermeria, cuina, bugaderia, 
consergeria i supermercats, si bé 
també hi ha demanda en logística, 
magatzem, seguretat i vigilància. 

Les empreses de treball tempo-
ral (ETT) han tingut un notable 
repunt de la demanda perquè hi 
ha hagut moltes baixes laborals, i 
s’han vist obligades a buscar tre-
balladors amb urgència, sobretot 
en l’àmbit sanitari i en el social. 
“L’efecte por fa que hi hagi molt 

absentisme”, confirma Toni Ter-
ra, delegat de Quality a Granollers, 
qui augura que els sectors que ara 
han pujat no cauran bruscament 
quan passi la crisi, sinó que ani-
ran “baixant gradualment fins 

després de l’estiu” i “en part, es 

mantindran”. Pel que fa al sector 
industrial, Oriol Solé, de SOP Se-
lecció, explica que l’últim mes hi 
ha hagut una forta aturada, sense 
pràcticament incorporacions. “Ha 

estat un cop fort pel que fa a 

l’ocupació, però en un cert perí-

ode es recuperarà”, assegura. 
“Ara que es reprèn la producció 

caldrà veure cap a on dirigeixen 

Borses de treball

On també hi ha hagut un fort augment 

de demanda ha estat en les plataformes 

d'atenció domiciliària, fins al punt que 

l’últim mes s'ha doblat respecte als vo-

lums habituals. Les companyies han ha-

gut d'ampliar les plantilles de cuidadors 

prop d’un 20% i, abans que es tanqui 

el primer trimestre, ja asseguren que 

superaran les previsions de creixement 

del 2020. Aquests cuidadors atenen 

persones que es troben en hospitals 

sociosanitaris o a casa, ja que moltes 

famílies prefereixen estabilitzar la gent 

gran al seu domicili perquè són consci-

ents dels riscos que hi pot haver davant 

un possible contagi de coronavirus. A 

més, el confinament ha fet que algu-

nes persones no puguin visitar els seus 

familiars dependents, que necessiten 

serveis puntuals d'acompanyament.

MÉS DEMANDA DE 
CURA DE PERSONES

les empreses la seva activitat”. 
Per afrontar els pròxims mesos, 
les ETT fan sessions de formació 
a les empreses per "preparar la 

remuntada". "Sabem que res no 

serà igual, sobretot en mesures 

de seguretat", diu Terra. "Per això 

és important començar a prepa-

rar-se des d'ara", assegura  x.l.

SOLIDARITAT  ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL IMPULSEN UN FONS DE CONTINGÈNCIA PER A L’EMERGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha editat la Guia del te-

letreball col·laboratiu, efectiu i 

segur. És un document amb re-
cursos i recomanacions per al 
teletreball que es basa en la Guia 
del teletreball col·laboratiu per a 
l’administració pública i hi afegeix 
alguns recursos amb una mirada 
més pròpia del món cooperatiu. La 
guia aporta consells per organit-
zar-se, tenint en compte que "per 

treure el màxim partit al temps 

que es dedica al teletreball i 

obtenir el millor rendiment és 

molt important organitzar-se 

bé i definir unes pautes de tre-

ball que facilitin la concentra-

ció i el descans". També incideix 
en el teletreball en equip, "una 

bona oportunitat per aprendre 

a treballar de forma més efici-

ent i efectiva", però que "implica 

nous processos i formes de co-

municació i de col·laboració". 
La guia inclou un recull d’eines 
virtuals per teletreballar, algunes 
bàsiques d'ofimàtica i edició col-
laborativa i altres per fer video-
conferències, xats i compartició de 
pantalles. També n'hi ha d'emma-
gatzematge al núvol i gestors del 
temps, tasques i projectes, entre 
d'altres. Finalment, el document 
explica consells per teletreballar 
de forma segura, per fer reunions 
virtuals efectives i incideix en la 
necessària desconnexió digital.

Fons cooperatiu d'emergència
Davant la crisi sanitària actual, 
diverses organitzacions de l’eco-
nomia social i solidària s'han 
organitzat per impulsar un fons 
cooperatiu per l’emergència soci-
al i sanitària, que donarà suport 

GUIA DEL TELETREBALL SEGUR

L'Ateneu Cooperatiu edita
la 'Guia del teletreball
col·laboratiu, efectiu i segur'

econòmic a 26 iniciatives que 
estan cosint mascaretes i bates, 
fabricant viseres amb impressió 
3D, produint i distribuint pro-
ductes agroecològics, tenint cura 
de les persones o desenvolupant 
tecnologies lliures per facilitar 
el teletreball, entre d’altres. Una 
de les entitats beneficiàries és 
Granollers Pedala, l'entitat de 
mobilitat sostenible que aquests 
dies transporta productes des 
dels comerços locals als veïns de 
Granollers. El llistat complet dels 

projectes, s’ha seleccionat mitjan-
çant criteris com ara la incidència 
en sectors clau –habitatge, tèxtil, 
alimentació, tecnologia i cures–, el 
seu impacte social i ambiental, la 
implicació comunitària i el treball 
en xarxa o la seva presència a dife-
rents punts del territori.

El projecte pretén recollir fins a 
l'1 de maig 60.000 euros, 30.000 
dels quals els aporta la Federa-
ció de Cooperatives de Treball de 
Catalunya. Per aconseguir el 50% 
restant s’ha obert una campanya 
amb la Fundació Goteo per animar 
la col·laboració d'entitats i perso-
nes compromeses amb un canvi de 
model econòmic que posi la vida 
per davant del capital. Per col·la-
borar-hi, es pot fer una aportació 
econòmica al fons al web de Goteo 
o fer d’altaveu de la campanya a 
les xarxes socials o a través del bo-
ca-orella. "Cada cop som més les 

persones convençudes que cal 

deixar enrere el capitalisme i 

apostar per una economia justa, 

democràtica i sostenible: només 

plegades, i des del suport mutu, 

podrem avançar en aquest ca-

mí", asseguren els impulsors. 

El comerç de proximitat està pas-
sant per uns moments molt crítics 
a causa del tancament forçat de 
la majoria d'establiments. Davant 
d’això, PIMEComerç ha posat en 
marxa la campanya de suport al 
sector Tu ets el comerç. La cam-
panya vol fomentar entre els con-
sumidors la compra al comerç de 
proximitat i evitar desplaçar-se 
lluny per anar a comprar, ja que 
es poden trobar tots els productes 
necessaris als comerços i mercats 
de barri. També vol valorar i dig-
nificar la feina dels comerciants 
que en aquests moments difícils 
obren els establiments perquè no 
falti cap producte de necessitat 
bàsica, així com posar en valor 
el comerç de proximitat un cop 
hagi passat la crisi sanitària. La 
campanya va arrencar divendres 
a les xarxes socials a través d’uns 
banners promocionals i un vídeo 
explicatiu amb el testimoni de di-
versos comerciants. 

PIMEComerç
posa en marxa
la campanya
'Tu ets el comerç'
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L'EC podrà optar a Segona 

B si la federació dóna 

per tancada la temporada
L'Esport Club (EC) Granollers po-

dria optar aquesta temporada a 

l'ascens a Segona B per mitjà de la 

disputa d'un play off, sempre que 

la Federació Espanyola de Futbol 

ratifiqui el consens existent en-

tre els clubs del país i la federació 

catalana de donar per tancada la 

competició interrompuda per la 

crisi del coronavirus dels equips 

de Tercera Divisió i Segona B.

Segons la proposta, per tancar 

la temporada es duria a terme 

un play off d'ascens entre els vuit 

primers classificats de la tercera 

divisió. Precisament l'equip que 

comanda José Solivelles és vuitè.

FUTBOL  ACORD CATALÀ, PENDENT DE LA DECISIÓ DE L'ENS ESTATAL

El BMG comunicava dilluns l'ajor-

nament, de forma indefinida, del 

torneig internacional d'handbol 

base Granollers CUP 2020, que 

s'havia de celebrar del 24 al 28 

de juny. L'organització obrirà un 

període de reflexió i anàlisi per 

valorar la possibilitat de fer-ne 

una edició extraordinària en els 

propers mesos.

El club ha explicat que, da-

vant la pandèmia de la Covid-19, 

ha calgut prendre la decisió per 

"preservar la protecció de la 

salut dels socis, seguidors, es-

portistes i persones visitants" 

d'aquest esdeveniment que l'any 

passat va aplegar més de 320 

equips i prop de 5.000 jugadors.

El president del BMG, Josep Pu-

jadas, reconeix que l'escenari més 

arxiu / x.solanas

HANDBOL  L'ORGANITZACIÓ ESTUDIARÀ CELEBRAR-LA AL JULIOL, PERÒ ADMET QUE SERÀ DIFÍCIL

La Granollers Cup queda 
posposada indefinidament

El CNG du a Mossos la recollida 

de firmes per rebaixar quotes
El Club Natació Granollers (CNG) ha posat en coneixement dels Mossos 

d'Esquadra una campanya a les xarxes en què es demana a socis i exso-

cis de l'entitat que introdueixin les seves dades –cognoms i DNI– amb la 

finalitat de recollir signatures per demanar que es rebaixin les quotes del 

club durant l'estat d'alarma. El CNG alerta de la manca de rigor en la pro-

tecció de dades, ja que "es tracta d'un escrit que no dóna a conèixer 

l'impulsor de la iniciativa i hi manquen els textos legals que indiquin 

el tractament i ús d'aquestes dades". A més, segons la junta del CNG, 

la campanya emet informacions "no veraces i enganyoses que poden 

genera malestar entre la massa social del club". El CNG assegura que 

atendrà de manera personalitzada les sol·licituds i propostes dels socis. 

ENTITATS  ALERTA DE LA MANCA DE PROTECCIÓ DE DADES

probable serà l'anul·lació de l'edi-

ció d'enguany, tot i que "no hem 

volgut descartar que pogués-

sim celebrar la Granollers Cup 

a finals de juliol". El club, però, 

no és aliè a les dificultats que, en-

cara que es permetessin els esde-

veniments esportius, implicaria la 

Granollers Cup, "no només pels 

molts partits que es juguen, 

sinó també perquè hi conviu 

molta gent, i, a més, ara mateix 

hotels i escoles estan tancats".

De fet, aquest ha estat un dels 

factors que ha dut l'organització 

a ajornar la fita, sumat al fet que 

bona part dels equips participants 

són de fora de Catalunya i "no sabí-

em quines restriccions hi haurà 

d'aquí a dos mesos per viatjar", 

indica Pujadas, qui també recorda 

Escolar

EL TROFEU COALIMENT 
TAMBÉ AJORNAT

ESPORTS

Rugbi en videojocL'inici del Rallycross virtual al Circuit
Lucian, jugador dels Spartans, està participant 

aquest mes al torneig del videojoc Rugby20, 

amb representants de clubs d'arreu de l'Estat. 

Els partits es poden seguir en directe

per la plataforma Twitch (twitch.tv/ferugby).

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha estat escenari de la prova  

inaugural del FIA World Rallycross Championship 2020 virtual,  

que es va poder seguir pel canal de YouTube de l'organització.

La competició virtual va tenir lloc diumenge mitjançant un dels  

jocs de simulació que més s’assembla a la realitat de la competició.

MULTITUDINARI  La Granollers Cup aplega prop de 5.000 esportistes

que moltes lligues d'handbol s'han 

acabat i, per tant, els jugadors fa 

molt temps que estan aturats.

Pujadas reconeix que l'impac-

te econòmic de l'anul·lació de la 

Granollers Cup serà molt gran, "no 

només pels ingressos que pre-

vèiem, sinó també perquè ja hi 

hem destinat recursos", lamenta.

D'altra banda, el BMG veu també 

perillar la lliga Asobal. Tot i que la 

Federació Espanyola d'Handbol 

encara ha de prendre una decisió, 

l'anul·lació de la majoria de lligues 

a Europa fan augurar el desenllaç. 

Sí que s'espera que el sènior feme-

ní pugui acabar la Challenge Cup, 

tot i que sense una data clara i en 

una única seu per a semifinals i fi-

nals, i potser a porta tancada.  m.e.

De tot plegat se'n va parlar di-

jous passat en una reunió telemà-

tica de la Federació Catalana amb 

els principals clubs amb equips 

d'aquestes categories, entre els 

quals l'Esport Club Granollers. 

A la trobada virtual també es va 

arribar al consens que enguany 

no hi haguessin descensos dels 

equips de Segona B. 

Ara falta que la Federació Espa-

nyola de Futbol doni el vistiplau a 

aquest principi d'acord de clubs i 

federació de futbol catalans. S'es-

pera que a finals d'aquesta setma-

na la federació estatal prengui una 

decisió sobre les competicions. 

El BMG anunciava pocs dies abans, 

divendres, l'ajornament del 25è Trofeu 

Coaliment, les trobades d'handbol es-

colar que inicialment estaven previstes 

per celebrar durant aquests mesos 

d'abril i maig. Davant la crisi sanitària 

del coronavirus, el club estudia si es 

podrà fer una edició extraordinària a la 

tardor d'aquest any.
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"En un dia especial com és Sant 

Jordi, el BM Granollers no va de-

cebre els seus seguidors que om-

plien el Palau d'Esports de gom 

a gom, com feia molt de temps 

que no es veia. El Palau era una 

festa i l'equip no va deixar esca-

par l'ocasió". Així descrivia ara 

fa 25 anys la final de la competi-

ció europea el periòdic esportiu 

de l'època Deporte Vallesano, que 

dedicava la portada i 10 pàgines 

a la fita esportiva que fins llavors 

havia aconseguit el Balonmano 

Granollers, la Copa EHF.

Una treballada victòria per 23 

a 21 gols contra un equip que va 

plantar cara, el rus Polyiot Txeli-

abinsk, en un Palau amb més de 

6.000 espectadors el dia de Sant 

Jordi, permetia el BMG aconseguir 

el seu segon títol europeu, des-

prés de la Recopa de l'any 1976.

Fins al 1995, el BMG havia estat 

present en competicions europees 

en 14 ocasions, però aquell Sant 

Jordi de fa un quart de segle va ser 

el primer cop que es plantava a 

una final de l'EHF. La victòria arro-

donia, a més, la celebració aquella 

temporada del 50è aniversari del 

arxiu comarcal

HANDBOL | Memòria històrica  EL 1995 EL BALONMANO GRANOLLERS GUANYA AL PALAU I ACONSEGUIA EL SEGON TÍTOL EUROPEU DESPRÉS DE LA RECOPA DE 1976

Un quart de segle de la primera de 
les dues copes EHF seguides del BMG

TRIOMF DE PORTADA  La revista 'Deporte vallesano' recollia la fita històrica

Vídeo

El BMG ha convidat aquests dies de 

confinament, a través de les xarxes, a 

reviure aquell partit històric, gràcies 

a un vídeo que es pot veure al compta 

BMGOficial de YouTube.

RECORDAR EL PARTIT 
A TRAVÉS DE YOUTUBE

BMG - PALYOT TXELIABINSK 

23 d'abril de 1995 - Palau d'Esports

club, que també es proclama cam-

pió de la Copa Asobal.

Durant la primera meitat dels 

90, el BMG va viure una època 

daurada i va poder contractar 

estrelles com Tiumensev, Atavin 

i Kiselev, que complementava 

l'equip amb una forta presència 

del planter, amb Viaña, Viver i 

Núñez, sota la batuta del tècnic 

Manolo Montoya. De fet, el trident 

granollerí dels rusos Atavin i Kisi-

lev i el montenegrí Vujovic va ser 

un dels més temibles de l'handbol 

dels 90, i també ho va testificar 

aquest títol.

L'últim partit de Vujovic
El triomf a la final de l'EHF era 

també un comiat d'excepció per a 

Vesselin Vujolic, que, tal com des-

tacava la crònica de La Vanguar-

dia –entre altres mitjans–, va tenir 

un paper important en la victòria 

del BMG, i que s'acomiadava de 

l'handbol d'elit al BMG (1993-

1995) amb un triomf històric.

La celebració
Després de l'esclat d'eufòria al 

Palau, amb un Vujolic aixecat 

pels braços dels seus companys, 

la celebració es va traslladar als 

carrers, amb una cercavila que va 

acabar amb una festa a la Porxada. 

De fet, des d'abans de començar el 

partit i potser per la coincidència 

amb Sant Jordi, l'ambient va ser 

de celebració. Els jugadors del 

BMG lliuraven als seus rivals unes 

barretines amb l'escut del BMG i 

repartien roses entre l'afició que 

omplia el Palau. "Avui ha quedat 

clar el que poden fer 6.000 per-

sones donant suport a l'equip. Ja 

sé que això era una final, però si 

cada partit que juguem a casa 

fóssim 3.000 o 4.000 aficionats, 

més alegries tindríem", deia el 

gerent, Josep Blanchart.

De fet, el BMG tenia molt pre-

sent l'afició. "Que  un  club  com  

el  nostre  guanyi  un  títol  con-

tinental  és  més  difícil  d'acon-

seguir  del  que  sembla  i, sense  

el  suport de  l'afició,  difícilment  

podrem  tornar  a  intentar-ho", 

deia el llavors president, Joan 

Mundet. La temporada 1995-

1996 es va tornar a aconseguir la 

Copa EHF, la darrera vegada.

El 2016 hi va tornar a ser a prop, 

amb el bronze a la final four. En 

total, el primer equip masculí ha 

tingut presència a competicions 

europees en 23 ocasions. Aquesta 

temporada s'hi estrenava el sènior 

femení, que ha vist com la crisi de 

la Covid-19 ha estroncat el somni 

a les portes de la semifinal.  m.e.

El Consell Esportiu 

comarcal dóna 

el curs per acabat

Curs d'entrenador 

nacional d'handbol, 

el juliol a Granollers

 El Consell Esportiu del Vallès Ori-

ental ha donat per finalitzada tota 

l'activitat escolar esportiva i de 

lleure d'aquest curs 2019-2020, 

arran de la crisi de la Covid-19. 

L'ens treballa per a la propos-

ta esportiva del curs vinent, que 

assegura que explicarà propera-

ment, però atenent a com evoluci-

oni la crisi sanitària. 

El consell és l'encarregat d'or-

ganitzar els Jocs Esportius en edat 

escolar a la comarca, amb com-

peticions d'atletisme, bàdminton, 

bàsquet, escacs, futbol, gimnàsti-

ca rítmica, handbol, hoquei patins, 

judo, korfbal, patinatge artístic i 

voleibol, així com amb jornades 

formatives.  

El proper juliol Granollers aco-

llirà el primer curs d'entrenador 

nacional d'handbol, que organit-

za la Real Federación Española 

de Balonmano (RFEBM), amb la 

col·laboració de l'Ajuntament de 

Granollers, el BMG i la Federació 

Catalana d'Handbol. Enguany co-

mençarà el 13 de juliol, i al 2021 

es realitzarà el segon curs. Per tal 

que es pugui tirar endavant, és 

necessari que hi hagi un mínim 

de 30 alumnes inscrits. La RFE-

BM farà pública la convocatòria 

oficial els propers dies, amb les 

dates definides, els horaris de les 

assignatures i el professorat del 

curs. L'any passat la formació es 

va fer a Sant Joan Despí.  

BASE Formació

L'Ajuntament proposa dues classes 

dirigides setmanals per fer a casa
La setmana passada l'Ajuntament 

de Granollers presentava una nova 

iniciativa per a un confinament 

actiu i saludable sota el títol de 

Granollers Entrena. Es tracta d'una 

proposta adreçada a a totes aque-

lles persones que vulguin fer exer-

cici acompanyades virtualment 

d'altres participants i dirigides per 

una especialista en educació física.

Així, mentre duri el confinament, 

cada dimarts i dijous a les 19 h es 

faran entrenaments dirigits de 

condició física general a través de 

l'aplicació gratuïta Jitsi Meet. Per 

participar-hi, només cal dur roba 

còmoda i calçat esportiu i accedir a 

la sessió a través de l'enllaç meet.

jit.si/GranollersEntrena.

També hi ha més propostes per 

continuar amb la pràctica espor-

ajuntament

ESPORT CONFINAT  DIMARTS I DIJOUS AL VESPRE, 'GRANOLLERS ENTRENA'

'GRANOLLERS ENTRENA'  Dues classes setmanals amb professionals

tiva des de casa a www.granollers.

cat/coronavirus i a www.grano-

llers.cat/esports. 
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Contacontes de Gran Centre 
Instagram acollirà el #contacontes3punt0

que organitza l'associació de comerci-

ants Gran Centre de la mà de l'editorial 

Alpina, amb 15 relats. A més, s'hi com-

partiran propostes literàries, i s'explicarà 

com fer una rosa de paper amb la tècnica 

japonesa origami.

Enguany el dia de Sant Jordi serà 
una diada per celebrar a casa, sen-se parades de �lors i llibres al car-
rer –una tradició que s'ha decidit 
traslladar el 23 de juliol, si la crisi 
sanitària ho permet llavors–. Amb 
tot, són moltes les iniciatives que 
volen donar un cop de mà al sec-
tor per superar el cop que suposa 
el no-Sant Jordi. Fa setmanes que 
Som* i l'agència Mortensen van 
impulsar la campanya Llibreries 
Obertes, una iniciativa que per-
met comprar llibres a prop de 400 
llibreries del país –entre les quals, 
L'Espolsada de les Franqueses i 
La Gralla i Abacus de Granollers– 
i recollir-los un cop els establi-
ments puguin tornar a aixecar 
la persiana. Amb més de 25.000 
llibres venuts, Llibreries Obertes 
ha rebut des del cap de setmana 
el suport d'Òmnium per consoli-
dar-la com la gran campanya de 
país d'aquest Sant Jordi. Precisa-
ment, Fe Fernández de l'Espolsa-
da és una de les llibreteres prota-
gonistes de l'anunci promocional 
que ha difós l'entitat cultural, i 
que anima a utilitzar llibrerieso-

bertes.cat per regalar llibres.
D'altra banda, la llibreria La Gra-

lla, tot i que també té la persiana 
abaixada, ha volgut donar alter-
natives perquè els lectors puguin 
tenir llibre aquest Sant Jordi. A 

Sense parades però amb llibres
Òmnium se suma a la campanya 
Llibreries Obertes de suport al sector

Dibuixos al Museu
El Museu de Granollers exposa a les 

xarxes una mostra virtual dels dibuixos 

que han fet els nens i nenes de 3r de les 

escoles de la ciutat sobre la llegenda 

de Sant Jordi. Aquesta mostra s'havia 

d'haver fet a l'Espai Obert del Museu, on 

l'any passat es van exposar més de 600 

dibuixos. Enguany, l'exposició es fa de 

manera virtual a www.museugranollers.

cat, a partir d'avui. També se'n podran 

veure petites píndoles a facebook.com/

museudegranollers, twitter.com/Mu-

seuG i Instagram @museudegranollers.

Relats sobre el 'Col·lapse'
Roca Umbert ha convocat un concurs de 

relats escrits en confinament i que han 

de tenir com a fil conductor el concepte 

col·lapse. El certamen té dues categories: 

per a joves de 12 a 18 anys i per a adults. 

Tots els relats han de començar amb un 

text predeterminat, i han d'estar escrits 

en català o castellà, i tenir una extensió 

d'entre 400 i 1.200 paraules. Hi haurà dos 

guanyadors de cada categoria. El primer 

premi s'endurà un val regal de 100 euros 

per bescanviar en una llibreria, i el segon 

premi un val de 50 euros. A més,les Bi-

blioteques se sumen a la celebració amb 

la confecció d'una guia amb una trentena 

de recomanacions de les novetats lite-

ràries de Sant Jordi per a infants i joves.
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Francesc Circuns

Petita mostra 
poètic del prolífic 
autor granollerí, 
amb pròleg 
d'Adela Gener

INFANTIL

LA JANA I EL DESIG 

INVISIBLE

Monse Buñuel i G. Esteva

Buñuel il·lustra 
l'aventura de 
la Jana per descobrir 
un misteri a la 
muntanya sagrada

seuG

més, tot i que enguany no hi podrà 
haver parades i activitats al carrer, 
la llibreria granollerina proposa 
un programa d'activitats virtuals 
que dijous es podran seguir a Fa-
cebook i Instagram. Així, doncs, La 
Gralla admet comandes per mitjà 
del seu web, que es faran arribar 
per correu ordinari o bé per mis-
satgeria, si és que es vol rebre amb 
més rapidesa. Per als granollerins, 
i amb col·laboració amb Del Rec al 
Roc i Granollers Pedala, la llibreria 
també ofereix un servei de trans-
portista a domicili, amb un cost 
de 6 euros, un enviament que tant 
la vigília de Sant Jordi com dijous 
s'abaratirà a 3 euros –gràcies a un 
acord amb Granollers Pedala–.

A manca de signatures de lli-
bres, la diada de Sant Jordi també 
comptarà amb una festa virtual –a 
@llibrerialagralla–, amb una xer-
rada a les 11.30 h amb l'escripto-
ra Marina Martori, sobre el llibre 
Una casa lluny del mar. Al migdia 
i a les 18 h, La Gralla anima la ciu-
tadania a recitar textos des dels 
balcons, tal com proposa el Gremi 
de Llibreters. A les 16 h organitza-
rà una tertúlia amb els editors de 
Mai més sobre el llibre El Test. A 
les 18.15 h, la llibreria ha progra-
mat una entrevista amb l'escrip-
tor Arturo Padilla sobre el llibre
Entre dos blaus. 

La Gralla ofereix un servei de 
repartiment amb Granollers Pedala

DRAMATÚRGIA

LA NOIA DE 

L'ADOBERIA

Carme Ballús

Obra teatral que 
recull la història 
de l'Adoberia d'en 
Ginebreda per mitjà 
d'una història d'amor

NOVEL·LA HISTÒRICA

LA AVENIDA DE

LAS ILUSIONES

Xavi Barroso

Dues germanes 
arriben a Barcelona, 
en plena Setmana 
Tràgica per servir a 
una família burgesa

pa
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La literatura als balcons

Enguany no hi haurà trobada d'au-
tors –com a mínim, a l'abril–, però 
l'Ajuntament de Granollers i els 
agents vinculats al sector del llibre 
han mantingut una programació 
d'actes que haurà de ser virtual 
i que tindrà lloc principalment a 
Instagram, però també a altres 
xarxes socials. És previst que el 
dia de Sant Jordi al matí hi hagi 
activitats adreçades als infants i a 
la tarda es faran activitats de difu-
sió de les novetats dels escriptors i 
les escriptores locals –al web gra-

nollers.cat/santjordi alguns dels 
autors ja hi han compartit vídeos 
de ressenyes dels seus treballs.

L'organització convida les esco-
les i la ciutadania en general a par-
ticipar en unes activitats que tin-
dran lloc sobretot el mateix dijous 
23 d'abril, i d'altres que tenen per 
objectiu ambientar la ciutat els 
dies previs a través dels balcons i les �inestres, perquè Granollers 

s'impregni de l'esperit de la  fes-
ta més literària, sota el lema Per 

l'abril, lletres als balcons mil. L'au-
tora de la imatge de Sant Jordi gra-
nollerí d'enguany és Judit Canal. 

Missatges literaris
S'ha fet una crida a les escoles perquè proposin als seus alum-
nes que participin en dues activi-
tats: La llegenda al balcó i A l'abril 

lletres mil. En la primera, es tracta 
de confeccionar, amb qualsevol tècnica, també disfressant-se, 
personatges de la llegenda i mos-
trar-los al veïnat, el dia de Sant 
Jordi. En la segona, es convida 
tothom a escollir la seva paraula, 
poema, conte, fragment de llibre 
o cançó preferida, escriure-la 
amb lletra gran i clara i penjar-la 
al balcó o finestra. Les fotografies 
del resultat es podran compartir 
etiquetades amb #lallegendaal-

balco, #abrillletresmil.

Programació en època 
de confinament

RELATS

BONES 
CONFITURES
Autors diversos

Antologia de 
microrelats
amb 90 autors 
recopilats per 
Jordi Masó

ASSAIG

MONTSERRAT ROIG. 
RETRATS PARAL·LELS
Albert Fons i Gemma Ruiz

Tria d'entrevistes 
que Roig va fer a 
personalitats de
la cultura i societat 
catalanes dels 70

RELATS

SETZE HISTÒRIES 
D'UNA CIUTAT
Autors diversos

Jordi Masó coordina 
16 autors vinculats 
a Granollers, 
l'escenari dels 16 
contes que recull
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POESIA

TRES POETES 
DE CADAQUÉSJordi Pagès
L'artista granollerí il-
lustra la recopilació de 
poemes de Clementina 
Arderiu, Rosa Leveroni 
i Quima Jaume

CARTOGRAFIA

MAPA DE GRN. I 
EL SEU ENTORN
Alpina

L'editorial de la 
ciutat ha publicat 
un mapa detallat 
de Granollers amb punts d'interès

POESIA

L'ÀNGEL I LA 
INFERMESA DEL
PENSAMENT 
Ivette Nadal

Nou recull poètic de la 
cantautora 

INFANTIL

MANOJO 
DE NERVIOS
Marina Gama

Primer llibre de la psicopedagoga 
sobre la gestió dels nervis

NOVEL·LA

IMPERIUM. LOS 
VERDADEROS EJES 
DEL MAL
Luis Hidalgo Trujillo

De com una elit 
ha mogut els fils 
de la humanitat 
des de fa segles

CÒMIC 

EL JUEVES. 
CRÒNICA 
SENTIMENTAL 
DE ESPAÑA
Jordi Riera

Recull de 500 
dibuixos publicats 
a la revista

arxiu

A les 19 h, l’escriptora i música granollerina Marina Miralles Mestre farà 

la lectura del pregó de Sant Jordi 2020, que es podrà escoltar al canal de 

YouTube de l'Ajuntament. Miralles, nascuda a Granollers el 1992, és llicen-

ciada en Filologia Catalana (UB) i pianista (Conservatori Municipal Josep M. 

Ruera). Formada com a professora, correctora i editora, es va donar a co-

nèixer com autora literària amb la novel·la Magnòlia (Alpina, 2018). No va tri-

gar gaire en publicar el seu segon llibre, en aquest cas un poemari, La sort 

de Sísif (Gregal, 2019), que és una de les principals novetats literàries locals 

d'aquest darrer any. A més, també és autora de l’assaig L’Escolania per dins 

i per fora (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020) i també escriu 

cançons. Treballa als Serveis Lingüístics de Blanquerna-URL, tasca que 

compagina amb la seva feina com a autònoma de serveis lingüístics, edi-

torials i en el camp de la música.  

Marina Miralles fa el pregó virtual

ELS 10 DARRERS PREGONERS

2019. Carme Arenas
2018. Jordi Masó
2017. Ivette Nadal
2016. Esteve Plantada
2015. Anna Ballbona
2014. Albert Forns
2013. Núria Albó
2012. Jordi Julià
2011. Miquel Desclot
2010. Eulàlia Canal

INFANTIL

POR DE COCODRIL
Eulàlia Canal i 
Zuzanna CelejUn conte sobre què 
passaria si un matí, 
a punt de sortir de 
casa, et trobessis un 
cocodril a la porta

ASSAIG

PLACES, PARCS I 
JARDINS DE GRN.
Pere Diumaró

Un nou llibre sobre 
la ciutat de Diumaró, 
que en aquesta 
ocasió en repassa els 
espais verds

POESIA

LA SORT DE SÍSIF
Marina Miralles

Poemari que pren 
com a fil conduc-
tor el mite clàssic 
de Sísif, condem-
nat a carregar un 
roc eternament

ASSAIG

SANT FRANCESC 
A BELLAVISTA
Laura Mor

Història de
la parròquia 
del barri, amb motiu del cinquè 
aniversari

HISTÒRIA LOCAL

CASINO DE 
GRANOLLERS 
CLUB DEL RITME
Paco Monja

Recull de la història de l'entitat des de 1880, amb motiu del seu 140è 
aniversari, commemorat enguany
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Les Franqueses també vol viure el Sant Jordi, encara que sigui a través de les 

xarxes socials. Així, durant tot el dijous, s'hi penjaran continguts i es faran pro-

postes a la ciutadania per tal que hi tinguin continuïtat. L'espai de Sant Jordi 2020 

a les xarxes serà un espai viu que s'ampliarà mentre la ciutadania enviï materials 

–l'Ajuntament informarà el mateix Sant Jordi d'on s'han de fer arribar–. A banda 

de cercar la complicitat dels veïns i veïnes dels pobles franquesins, el consistori 

també ha organitzat un programa que recull algunes de les activitats habituals 

de la diada del llibre i la rosa, però amb un nou format. Així, a les 10 h la jornada 

començarà amb la narració d'un conte escenificat que deixarà obert el final per 

tal que tothom pugui fer la seva proposta. A les 11 h, es farà un taller de punts de 

llibre que permetrà recollir material per acabar fent una galeria virtual, que ha 

de ser una prèvia de l'exposició que faci la Biblioteca Municipal un cop reobri. El 

Sant Jordi mantindrà també el protagonisme dels autors, sense les tradicionals 

signatures, però sí amb presentacions. Els escriptors locals Raúl Ansola i Carme 

Ballús presentaran respectivament A quien vivió mi vida i La noia de l'adoberia

(17 h), i Toni Argent el conte L'emperador Xiao Lin. Al migdia, també hi serà con-

vidada l'escriptora cardedeuenca Eva Baltasar, que presentarà la seva darrera 

novel·la, Boulder. A continuació (13 h), es demanarà als lectors que enviïn les 

seves recomanacions literàries. La diada es clourà a partir de les 18 h amb una 

hora del conte i la Poetry Slam amb German Cochero.

L'estat d'alarma estroncava els 
nous llançaments de moltes edi-
torials, algunes de les quals han 
preferit esperar a millors temps, 
i d'altres han hagut de confor-
mar-se en disposar de les novetats 
en el catàleg però sense que s'ha-
gin pogut presentar i promocionar 
com es preveia.

És el cas de La Breu Edicions, 
que havia de presentar els nous 
poemaris editats aquesta setma-
na, entre els quals, Troncal, del pe-
riodista i escriptor granollerí Este-
ve Plantada. Precisament, hi tracta 
el caos en què vivim i la incertesa, 
això sí, plena d'esperança. Amb 
Troncal, Plantada reprèn les publi-
cacions de reculls poètics, després 
de Big Bang Llàtzer, el 2016, premi 
de poesia Pare Colom.

Les novetats d'aquest Sant Jor-
di que s'hauran de presentar més 

Novetats amb presentació virtual
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PROSA POÈTICA

EROSIÓ ANCESTRAL
Pol Pagès

Llibre que emergeix 
de les incerteses i 
dubtes en retornar 
d'un viatge, i 
convida a dur-hi 
el propi equipatge

GASTRONOMIA

LA PILOTA A L'OLLA
Fermí Puig

Recull de les 
millors receptes 
que el cuiner 
ha explicat a la 
secció que fa 
a El món a RAC1

NOVEL·LA

NO VULL FER TARD
Assumpta Redondo

La tercera novel·la 
de l'autora parla 
de dues històries 
d'amor paral·leles, 
iniciades
els anys 30

INFANTIL

STIMA
Xavier Rosell

Els companys d'escola se'n burlen i 
somia en fer naus espacials per fugir 

Raúl Ansola i Carme Ballús, a 
la diada digital de les Franqueses

NOVEL·LA

EL PEQUEÑO 
REINO DE AZORET
Sergio Sáez

Una història, entre 
la realitat i la 
fantasia, sobre els 
límits de l'ambició

POESIA

TRONCAL
Esteve Plantada

Nou poemari del 
granollerí, després 
de gairebé quatre 
anys del seu 
darrer llibre

NOVEL·LA

DIVAS ASESINAS
Guillermo Va Moreno

Novel·la negra 
amb tocs de sàtira 
tragicòmica 
sobre la gestació 
subrogada i el joc 
de la seducció

L'estat d'alarma estroncava els 
nous llançaments de moltes edi-
torials, algunes de les quals han 
preferit esperar a millors temps, 

es edi-

endavant, també hi ha el debut de 
Pol Pagès, amb el seu debut Erosió 

ancestral; el poemari d'Ivette Na-
dal L'àngel i la infermesa del pen-

sament; el llibre coral Granollers.

Setze històries d'una ciutat, que 
justament s'havia de presentar la primera setmana de con�inament, 
i la darrera novel·la històrica de 
Xavi Barroso, L'avinguda de les il-

lusions, també traduïda al castellà 
per Grijalbo.

POESIA

CATALUNYA, 
MARE, T'ESTIMO
Joan Sala Vila

Poemari 
dedicat 
al país, amb 
il·lustracions 
de Toni Granja
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Amb la represa del trimestre esco-

lar i la posada en marxa d’activitats 

virtuals en escoles i instituts també 

s’han activat telemàticament algu-

nes extraescolars, com les musicals. 

En el cas de l’Escola Municipal de 

Música i Conservatori Josep M. Ru-

era, però, l’activitat del curs no s’ha 

aturat ni un moment en les gairebé 

cinc setmanes de confinament, mal-

grat que l’Ajuntament va suspendre 

el cobrament de quotes fins que 

es normalitzi la situació. Durant 

aquest temps, l’equip directiu, el 

claustre de professors i la secretaria 

han acompanyat telemàticament 

els alumnes i les seves famílies, 

tant des del punt de vista acadèmic 

com també emocional. “No és gens 
fàcil”, diu Anna Maria Piera, direc-

tora del centre. “No estàvem pre-
parats, però amb ganes, il·lusió, 
vocació i molta imaginació i crea-

correu electrònic les partitures o els 

fragments orquestrals per treballar 

a casa i assajar per videoconferèn-

cia. A més, els repertoristes enre-

gistren els acompanyaments amb 

piano perquè els alumnes de corda i 

vent els puguin tenir a casa i puguin 

tocar acompanyats. “És una feina 

complexa i que comporta moltes 
hores de feina, tant de prepara-
ció de nou material adaptat a les 
circumstàncies com de contacte 
personalitzat amb l'alumnat”, diu 

Piera, qui també assenyala que “la 
música és una eina que en mo-

tivitat hem pogut tirar endavant 
el curs amb la màxima normali-
tat que aquesta situació ens per-
met”. Per fer-ho, el centre està en 

contacte permanent amb els alum-

nes i ha reforçat les tutories, que 

“en aquests moments són molt 
importants”. Les assignatures teò-

riques (llenguatge, harmonia, audi-

ció, història de la música i percep-

ció auditiva) es fan online utilitzant 

correus electrònics, videoconferèn-

cies i a través d’un nou Moodle que 

han obert aquests dies. A més, aviat 

també s’obrià un canal de YouTube 

per treballar amb els alumnes. Les 

classes individuals d’instrument 

també es fan utilitzant plataformes 

de videoconferència i en alguns 

casos amb l’enviament d’àudios 

i vídeos per mitjà de Whatsapp, 

mentre que els cors, les orquestres, 

els combos i les cambres reben per 

emm josep maria ruera

EDUCACIÓ  ELS CENTRES MUSICALS DINAMITZEN EN LÍNIA EL VESSANT SOCIAL DE LA MÚSICA I APUNTEN QUE EL MÉS IMPORTANT ÉS NO DEIXAR DE TOCAR

Les escoles de música opten 
per l'ensenyament a distància

EN CONCERT  Trompetistes de l'EMM Ruera interpreten ' When You're Smiling Granollers', amb arranjament d'Ivó Oller

ments com l’actual ens pot acom-
panyar i ajudar molt”. 

La directora de l’escola i conser-

vatori apunta que el curs ni s’ha 

acabat ni s’ha perdut. “Tot i que 
el nivell acadèmic que puguem 
assolir és el menys important, el 
curs continua viu, adaptat al mo-
ment actual i a les necessitats de 
cada alumne”, assegura. “El que 
volem és mantenir unes rutines 
i uns hàbits de treball prou en-
grescadors i coherents que aju-
din l’alumnat a tirar endavant 
acadèmicament i anímica”. I con-

clou: “Esperem acabar el curs a 
l’escola i fer algun assaig plegats 
per ajuntar tots els instruments 
i les veus que ara treballen indi-
vidualment des de casa”.

La Claudi Arimany, en línia
L'Escola Municipal de Música Clau-

di Arimany de les Franqueses va re-

prendre les classes la setmana pas-

sada, tot i que des del tancament 

del centre, a mitjans de març, els 

professors han estat en contacte te-

lemàtic amb els gairebé 200 alum-

nes per oferir-los propostes de tre-

ball autònom des de casa. Des del 

14 d’abril, però, l’escola ha tornat a 

l'activitat posant en marxa classes a 

distància, en línia, incorporant tam-

bé propostes pedagògiques. D’una 

banda, les classes d’instrument es 

fan per videoconferència, mentre 

que les activitats col·lectives, de 

sensibilització musical, es fan per 

correu electrònic o Whatsapp. “En 
aquest cas és més difícil, perquè 
la xarxa treu riquesa a unes ac-
tivitats que habitualment són de 
tipus social i vivencial”, diu Ar-

nau Gómez, director de l’escola. Tot 

i això, el professorat no renuncia 

a dinamitzar al màxim el vessant 

social de l’aprenentatge musical, i 

fins i tot ha substituït els concerts 

en grup per muntatges de vídeo en 

"No estàvem preparats, 

però amb ganes, il·lusió, 

vocació i creativitat

hem pogut tirar endavant"

Més música

Corals com la Xeremella i el Cor Ca-

mins, de les Franqueses, i Veus, el cor 

infantil d'Amics de la Unió de Grano-

llers, també han posat en pràctica les 

interpretacions individuals a distància 

per recollir després en un vídeo la suma 

de totes les veus. "Els assajos en línia 
són complicats amb tanta gent", diu 

Daniel Pérez, director de la Xeremella i 

el Cor Camins, "i per això només hem 
fet alguna prova a mode de joc". Veus, 

per la seva banda, va interpretar fa uns 

dies El cant dels ocells, un vídeo que 

han dedicat al personal de l'Hospital 

de Granollers per animar-lo en la lluita 

contra el coronavirus.

CONCERTS CORALS, 
TAMBÉ A LA XARXA

què cada alumne ha interpretat una 

peça. “Som conscients del rol que 
tenim d’empènyer, de motivar 
i de fer que els alumnes no cai-
guin en el desànim”, diu Gómez, 

qui també explica que “aquesta 
situació ens ha fet reflexionar i 
adonar-nos d’unes eines que fins 
ara no utilitzàvem prou”. 

A partir d’aquesta setmana, l’es-

cola activa la campanya Jo toco a 

casa, un “espai de trobada vir-
tual” en què alumnes i famílies 

podran compartir, a través de les 

xarxes socials, les seves experièn-

cies musicals des de casa.

L'ensenyament musical a dis-

tància estarà actiu fins que es pu-

gui tornar presencialment a les 

aules. Mentrestant, les famílies no 

hauran d'abonar les quotes d’abril 

i també hi haurà bonificacions per 

aquelles amb més dificultats eco-

nòmiques. Les classes s’allargaran 

fins al 30 de juny.  x.l.

GRANOLLERS. El pintor granollerí 

Jordi Pagès ha aprofitat el confina-

ment per a la creació, amb una de 

les combinacions que més l'inspi-

ren: el collage i la literatura. Així 

ha nascut la sèrie Enclaustrament 

Coviddinou, que es pot visitar als 

comptes de Facebook i Instagram 

de l'artista. "L'exposició està 
oberta les 24 hores del dia", diu 

Pagès, que, des del tancament a 

casa, ha realitzat una obra cada 

dia, amb aquarel·la, llapis d'oli, 

pastel i tinta xinesa sobre paper. 

ART  'ENCLAUSTRAMENT COVIDDINOU' S'INSPIRA EN TEXTOS LITERARIS D'AUTORS D'ARREU

Jordi Pagès exposa en línia 

una sèrie de collages diaris

#GranollersdansaIn Crescendo versiona 'Tusa' en confinament
Aquesta és l'etiqueta a les xarxes

per mantenir la celebració del Dia

Mundial de la Dansa el 29 d'abril,

enguany des de casa. S'hi poden veure coreografies fetes per ballarins locals.
La popular formació coral In Crescendo ha respost al confinament amb  
una versió a cappella de Tusa, l'èxit de Karol G y Nicki Minaj. La coral  

granollerina ha ideat una nova lletra que ironitza sobre les situacions  

sobrevingudes per l'estat d'alarma. La cançó, publicada a les xarxes socials 

d'In Crescendo, està gravada a 13 veus, des de 13 domicilis diferents.

CULTURA

Totes les peces estan inspira-

des en obres literàries universals, 

ja sigui d'autors catalans com 

forans, i també amb referències 

musicals i cinematogràfiques –el 

setè art és una altra de les grans 

aficions de Pagès–. De moment, hi 

ha prop d'una cinquantena de là-

mines úniques, signades i nume-

rades per dies. "En continuaré 
fent més fins que tot acabi bé", 

explica l'artista.  

GRANOLLERS. L'Espai d'Arts de Roca Umbert va posar en marxa la set-

mana passada Spirit, un programa educatiu virtual en el qual partici-

pen famílies –amb infants d'entre 5 i 11 anys–, educadors i també ar-

tistes facilitadors. L’objectiu del programa és desenvolupar processos 

creatius vinculats a la cultura visual i el ciberespai per tal de potenciar 

aspectes com la creativitat, la memòria, les emocions, el pensament vi-

sual i també l’experiència encarnada. S'hi pot accedir a partir del bloc 

espaidartseducacio.blogspot.com/search/label/Spirit, on cada 15 dies es 

penjarà una càpsula nova. Les inscripcions són gratuïtes.  

CREACIÓ  'SPIRIT' ÉS OBERT A FAMÍLIES, EDUCADORS I ARTISTES

Programa virtual a l'Espai d'Arts
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AUDIOVISUAL  EL CONCURS DE CURTMETRATGES S'HA HAGUT DE DESENVOLUPAR A INSTAGRAM

Saül Pocurull i Queralt Girbau 
s'emporten el Gra d'Or 2020
Divendres es van fer públics els 

noms dels guanyadors del concurs 

Gra d'Or. Viu-lo en pantalla Gran!, 

que convoquen el Gra i l'Associ-

ació Cultural i que enguany s'ha 

adaptat al confinament i s'ha cele-

brat en format virtual a Instagram.

El jurat, integrat per tècnics de 

l'equipament de Joventut i joves 

coneixedors de l'àmbit visual, ha 

premiat en la categoria de 12 a 17 

de temàtica lliure el curt titulat 

3AM del grup Rodando Studios, re-

presentat per Saül Pocurull, mentre 

que en la categoria de 18-24 anys 

ha guanyat el grup O Tancada, re-

presentat per Queralt Girbau amb 

el curt La memòria dels arbres.

També ha rebut una menció es-

pecial  el treball  2050 de Daniel 

Martín. El tema d'aquests dos dar-

rers vídeos era el canvi climàtic. 

Els vídeos guardonats es poden 

veure al compte d'Instagram del 

Gra (@grajove).

Els premis consisteixen en pas-

sis dobles durant 3 mesos per a 

totes les projeccions del Cinema 

CURT  Imatge del treball '3AM' de Rodando Studios, de Saül Pocurull

gra

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

21º 11º 21º 11º 21º 11º 21º 12º

Edison i 200 euros en material au-

diovisual. El curt guardonat amb 

la menció especial es podrà veure 

en el marc de la programació re-

gular de l’Edison i rebrà un premi 

en metàl·lic de 100 euros.  

La situació sanitària actual ocasi-

onada pel Covid-19 i l'estat d'alar-

ma estan modificant bona part de 

les programacions culturals dels 

municipis. En aquest sentit, a les 

Franqueses s'ha decidit suspen-

dre la 31a edició de la Fira de Sant 

Ponç, prevista per al diumenge 17 

de maig.

L'any passat la tradicional Fira 

de Sant Ponç de Corró d'Avall va 

agrupar una trentena de parades, 

així com diverses activitats i ta-

llers. A més, el certamen suposa 

una mostra d'oficis tradiconals 

i un petit mercat de delícies que 

aquest any no es podrà celebrar. 

Queda suspesa la 31a Fira 
de Sant Ponç de Corró d'Avall

Els Xics de Granollers feien diu-

menge una trobada virtual amb les 

colles castelleres del Vallès Orien-

tal –el Manyacs de Parets, els Cas-

tellers de Caldes i els Castellers de 

Mollet–, en el marc de les activitats 

repensades arran del confinament. 

De fet, cada setmana Xics ha con-

vidat a través de videoconferènia 

membres de diferents colles cas-

tellers del país per parlar de temes 

com la gestió emocional dels cas-

tellers. Els Xics, que no han pogut 

estrenar temporada a plaça, tenen 

previst continuar organitzant de 

manera virtual, des de casa, acti-

vitats amb la intenció de continuar 

fent pinya des de la distància. i

Trobada virtual

de colles castelleres 

n El mateix cap de setmana, el dis-
sabte 16 de maig, hi havia programada 
la Trobada de Bèsties de foc, que or-
ganitza la colla de diables Els Encen-
draires. Segons ha informat aquesta 
entitat, la trobada s'ajorna fins al 3 
d'octubre. Així, el Cabró i la resta de 
bèsties de foc convidades hauran 
d'esperar confinades a trobar-se per 
sisena vegada a les Franqueses.

LA TROBADA DE 
BÈSTIES DE FOC 
S'AJORNA A OCTUBRE
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