
SALUT  DIMECRES HI HAVIA 47 PERSONES INGRESSADES

L'Hospital ha 
curat més de 
400 pacients 
de Covid-19
El descens de casos fa que comenci el procés 

per incrementar l'activitat habitual que no té 

relació amb la pandèmia, tot i que lentament 2

POLÍTICA
L'equip de govern 
proposa un pacte 
de ciutat ampli per 
fer front a la crisi  4

RESIDUS
La Generalitat destinarà 
38 milions d'euros a 
duplicar la capacitat de 
la planta de tractament  6

RELIGIÓ
El ramadà se celebra a 
casa i sense el vessant 
comunitari, i la parròquia 
ajorna 110 comunions  5

SUCCESSOS
Detingut amb 40 quilos 
de marihuna en un vehicle 
acreditat per transportar 
material sanitari  11

COMENÇAR A 
VEURE LA LLUM

gran centre

LABORAL

L'1 DE MAIG ES TRASLLADA A LES XARXES I 
RECLAMA MÉS RECONEIXEMENT SALARIAL I 
SOCIAL DE TASQUES COM LA NETEJA I LES CURES  15

COMERÇ

GRAN CENTRE I COMERÇ DE DALT ENGEGUEN 
UN SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÒNICA I DE 
REPARTIMENT DE PRODUCTES A DOMICILI  17

  ANY VI   Núm. 247   30 abril 2020somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

Des de diumenge els infants poden 

tornar a sortir al carrer després d'un 

mes i mig de confinament 3 i Editorial

SOCIAL DE TASQUES COM LA NETEJA I LES CURES

Fem
5 anys

Gràcies per compartir-los



dj, 30 abril 20202

EN PORTADA

La menor pressió 
d'urgències de 
Covid-19 permet 
recuperar activitat 

"MANTINDREM L'HOTEL FINS QUE CALGUI"

L'acumulat de pacients curats supera els 400, 

dels quals 51 han rebut l'alta aquesta setmana, 

mentre que els ingressos han disminuït i ara 

hi ha 47 malalts de coronavirus a l'Hospital

Les darreres setmanes, el total d'al-

tes de pacients de la Covid-19 són 

més elevades que els ingressos, de 

manera que l'Hospital General de 

Granollers s'ha pogut anar descon-

gestionant i plantejant un pla de 

desescalada de llits reconvertits 

per atendre les persones malaltes 

arran del coronavirus.

Així, aquest dimecres el centre 

sanitari tenia 47 persones ingres-

sades, 23 menys que fa tot just una 

setmana, i té un acumulat d'altes 

que ja supera les 400 persones. 

Concretament, 418 pacients de 

l'Hospital han superat la Covid-19 

des de l'inici de la pandèmia, 51 

dels quals aquesta darrera setma-

na –l'anterior en van ser 119–.

Tot i les dades d'evolució posi-

tiva, continuen morint persones 

arran de la Covid-19. Aquesta set-

mana l'Hospital ha sumat 5 defun-

cions, de manera que, des de l'inici 

de la pandèmia, se n'acumulen 86.

Pla per recuperar espais i serveis
Amb les dades sobre la taula de 

l'evolució de les tres darreres set-

manes, la direcció de l'Hospital de 

Granollers treballa en un pla per 

desescalar els llits i espais dedi-

cats a l'atenció de malalts de la 

Covid-19 i anar recuperant l'ac-

949
AQUEST ÉS EL NOMBRE DE CASOS 
POSITIUS I SOSPITOSOS DE COVID-19
a Granollers, segons el darrer mapa 

d'indicadors per municipis que publica 

la Generalitat. La setmana passada 

Salut va canviar el criteri d'aquests 

indicadors locals, de manera que les 

dades són difícilment comparables 

amb les publicades anteriorment, que 

diferenciaven positius i negatius, sense 

especificar sospitosos acumulats, 
relatiu a les persones que en algun 

moment han presentat símptomes 

i un professional sanitari els ha 

classificat com a possible cas, però 
que no tenen feta una prova PCR o un 

test ràpid. A Granollers n'hi ha 656 i 

293 positius confirmats. Pel que fa a 
les Franqueses, s'han confirmat per 
mitjà de proves 73 casos i n'hi ha 259 

de sospitosos.

També ha disminuït la pressió a l'hotel medicalitzat B&B 

del polígon Ramassar, a les Franqueses, tot i que, de fet, 

mai no ha cobert la vuitantena d'habitacions habilitades 

i que donen servei a tot el Vallès Oriental, Maresme i el 

nord del Barcelonès. Dimecres hi havia 40 pacients que 

es mantenen sota la tutela de Salut en no poder passar 

el confinament a casa perquè hi conviuen amb alguna 
persona de risc, per exemple. La xifra és força inferior a 

la seixantena de les dues setmanes anteriors. Amb tot, 

el sotsdirector mèdic de l'Hospital assegura que no  

hi ha un calendari per prescindir d'aquest equipament. 

"El mantindrem fins que calgui", afirma. Mentrestant,  
el personal que hi treballa fa recompte dels pacients  

que ja han pogut tornar a casa, com es veu a la foto,  

en què agraïen les bates fetes amb bosses de plàstic  

per un grup de cosidores de Lliçà d'Amunt.

tivitat hospitalària més enllà de 

la pandèmia. Per adaptar-se a la 

demanda, el centre va passar de 

10 llits de la Unitat de Cures In-

tensives (UCI) a 64, dels quals 16 

ja s'han pogut tancar. El sostdirec-

tor mèdic de l'Hospital, el doctor 

Miquel Vila, explica que aquests 

llits mantenen l'estructura –és a 

dir, el monitor i respirador–, però 

estan desocupats i sense personal 

assignat. De fet, l'àrea de consul-

tes externes encara està equipa-

da per a malalts de la Covid-19, 

malgrat que ara no s'està utilit-

zant. "Hi matenim el llit i no el 

podem substituir per la llitera i 

la taula de la consulta. Hem de 

ser molt prudents i, fins que la 
tendència a la baixa no es con-

hospital

 Doctor Miquel Vila: "En 5 o 6 

setmanes podrem recuperar

 serveis traslladats, com 

els parts a la Mútua i

 psiquiatria a Sant Boi

La flexibilització de les mesures de confinament comporta 

inevitablement la preocupació per un possible rebrot  

de casos de la malaltia, que comportaria novament un  

augment de la demanda a l'Hospital de Granollers, a més 

dels centres d'assistència primària. Amb tot, el sotsdirector 

mèdic del centre, Miquel Vila, envia un missatge  

tranquil·litzador, ja que assegura que tant l'Hospital, a  

nivell d'estructura i equips, com el personal, "estem més 
preparants. Ja no seria una situació tan intensa", diu.  

De fet, explica que tot i l'emergència, el centre ha tingut una 

capacitat ràpida de reacció, que ha permès "donar  
servei a tothom que ho ha necessitat", diu. Per a Vila  

es pot "assegurar que podrem donar servei a tothom". 

De fet, la directora mèdica, Mònica Botta, explicava 

també dies abans que els professionals sanitaris coneixen 

millor la malaltia i que s'ha compartit coneixement entre 

hospitals que permet "avançar-nos a la progressió  
de la malaltia i detectar els casos que puguin tenir una 
mala evolució", indicava. "Avui estem en una situació  
d'avantatge respecte al primer dia", concloïa.

"Podem assegurar que, en cas d'un rebrot, 
tindrem capacitat de donar servei a tothom"

solidi, no podem desescalar els 

llits de Covid", alerta Vila.

El responsable mèdic ha expli-

cat al Som* que s'han previst 10 

fases de desescalada que s'hau-

ran d'anar succeint a poc a poc. 

"Ara torna a incrementar-se la 

demanda no-Covid, que va ser 
molt baixa les primeres setma-

nes, però segueix continguda". 

Així, Vila assegura que es comença 

a recuperar l'atenció a altres paci-

ents "per prioritat, que marca 
tant l'usuari com el metge, que 
sap quins pacients han de tor-

nar a posar-se en tractament o 

se'ls ha de programar una ope-

ració". De fet, l'àrea de quiròfan té 

ara una part destinada a UCI, tot 

i que, malgrat els canvis suscitats 

per la pandèmia, ha mantingut les 

operacions urgents.

També molts professionals que 

durant les setmanes del pic de la 

pandèmia van haver de recol·lo-

car-se a l'UCI han pogut tornar a 

l'activitat de la seva especialitat. 

A més, per donar resposta a la 

forta demanda, l'Hospital va tras-

lladar a la Clínica del Carme de la 

Mútua l'àrea maternoinfantil, així 

com va derivar els pacients de 

l'àrea de psiquiatria al complex 

Benito Menni de Sant Boi. Miquel 

Vila ha explicat que, segons el pla 

de desescalada previst, "en 5 o 6 

setmanes podrem tornar a una 

situació en què haguem recupe-

rat aquests espais".

Això sí, quan es recuperarà la 

normalitat és una pregunta que 

"no es pot respondre", reconeix, 

i indica que durant molts mesos 

l'activitat assistencial habitual de 

l'Hospital haurà de conviure amb 

la Covid-19, amb les mesures de 

seguretat i higiene que això com-

porta, com la restricció de visites 

als malalts. Caldrà tenir-ho present 

i tenir paciència. i MONTSE ERAS

28.705 €
AQUESTA ÉS LA QUANTITAT 
RECAPTADA FINS ARA 
de la campanya de donacions que la 

Fundació Hospital Asil de Granollers 

va impulsar fa unes setmanes per 

mitjà de la plataforma migranodea-

rena.org, que ha rebut 418 aporta-

cions. El centre demana ajuda per a 

la compra de materials, l'habilitació 

d'espais i ampliació de l'UCI, i per 

incrementar la dotació de recursos 

humans.
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Des de fa un parell de setmanes, 
i després d'un mes llarg de con-
finament, la pressió a urgències 
psiquiàtriques ha incrementat, so-
bretot per persones amb un tras-
torn mental greu que ha empitjo-
rat. "Després d'un mes i mig, si 

tens una situació conflictiva a 

casa, pot anar a pitjor i incre-

mentar l'angoixa i l'obsessió, 

sobretot en persones amb tras-

torns paranoides", detalla Belén 
Gías, cap de l'Àrea de Salut Men-
tal del CASM  –Centre d'Atenció a 
la Salut Mental– Benito Menni de 
Granollers. Amb tot, Gías també ha 
explicat que les dues primeres set-
manes de confinament les urgèn-
cies van baixar moltíssim.

L'especialista assegura que els 
usuaris del CASM "han sigut molt 

complidors amb les mesures 

preventives i s'han adaptat a les 

circumstàncies". De fet, ha calgut 

SALUT MENTAL  EL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DEL CASM BENITO MENNI ORGANITZA ACTIVITATS GRUPALS EN LÍNIA PER ATENDRE ELS USUARIS

Creix la pressió d'urgències psiquiàtriques 
després de més d'un mes de confinament

DES DE FA UN MES ELS INGRESSOS ESTAN 
CENTRALITZATS A L'HOSPITAL DE SANT BOI
n  Des del 25 de març, la Unitat de Psiquiatria de l'Hospital de Granollers,  
gestionada també per Benito Menni, ha estat traslladada temporalment al  
complex assistencial que l'entitat té a Sant Boi de Llobregat. D'aquesta manera 
els 30 llits de la unitat s'han pogut destinar a fer front a l'augment d'ingressos 
arran de la Covid-19. Així, doncs, l'hospital granollerí manté les urgències en 
psiquiatria, però si el pacient ha d'ingressar, es trasllada a Sant Boi. Benito Menni 
estima que "al llarg del maig, dependrà de l'evolució de la pandèmia" tornarà 
a poder fer ingressos a Granollers.

n El Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) 
a les drogodependències de Grano-
llers, que també gestiona la fundació 
Benito Menni, també desenvolupa ac-
tivitats grupals de suport telemàtiques 
i presencialment ha mantingut el ser-
vei de dispensació de metadona per a 
persones que fan tractament d'addic-
ció als opiacis, que no poden aturar el 
tractament. Amb tot, s'ha reorganitzat 
perquè no hi hagin d'anar tan sovint. 

Gías ha explicat que, de moment, no 
s'ha detectat cap increment d'addic-
cions arran del confinament, tot i que 
"sobretot estem preocupats per l'al-

cohol". De fet, els indicadors de con-
sum palesen un augment de compra de 
begudes alcohòliques durant el darrer 
mes. En canvi, la resta d'addiccions 
sembla que no empitjoraran perquè, 
arran de l'estat d'alarma, les persones 
que consumeixen tenen problemes per 
aconseguir substàncies no legals.

PREOCUPACIÓ AL CAS 
PER L'AUGMENT DEL 
CONSUM D'ALCOHOL

tancar el Servei de rehabilitació 
comunitària –centre de dia– i atu-
rar els voluntariats que feien els 
usuaris a espais com el geriàtric 
de l'Hospital. Així, inicialment es 
va recórrer a l'atenció telefòni-
ca, però des de fa unes setmanes, 
s'han posat en marxa activitats 
grupals en línia, tant d'atenció psi-
cològica, com de psicomotricitat, 
espais d'oci i estimulació cognitiva, 
entre altres aspectes. "Pels usua-

ris que no tene accés a internet 

hem reforçat l'atenció telèfoni-

ca", explica Gías, que assegura que 
es vol anar recuperant l'activitat 
habitual, però apunta que "potser 

haurem de mantenir l'atenció 

telefònica i per videoconferèn-

cia, que ha estat molt ben acolli-

da pels usuaris". De fet, buscant 
el costat positiu de l'estat l'alarma, 
la cap d'àrea insisteix en mantenir 
aquest tipus d'atenció, així com 

creu que l'experiència del confina-
ment servirà per agilitzar tràmits 
burocràtics, per exemple.

Programes d'atenció psicològica
Davant les conseqüències psicolò-
giques de la crisi sanitària, l'espe-
cialista en salut mental apunta que 
"l'èsser humà té molta capaci-

tat de superació". Afegeix, però, 
que hi haurà un 10% de la po-
blació que potser viurà un estrés 
posttraumàtic –personal sanitari 
o persones que no han pogur fer 
un dol normal, per exemple–. "Cal 

preparar-se per això, i per això 

estem fent programes d'atenció 

psicològica". i m.eras

Política

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament 
ha proposat un pla de desconfinament 
que divideixi la ciutat en diverses zo-
nes per garantir el distanciament so-
cial i evitar així una major propagació 
del virus. La proposta arriba després 
de sis setmanes de confinament i ar-
ran del descens de nous casos, que ha 
permès una primera desescalada en el 
confinament. Per ERC, el fet que aques-
ta primera fase de desescalada no es-
tigués del tot regulada va comportar 
"aglomeracions" en algunes zones de 
la ciutat. Davant d'això, i en previsió del 
que es pugui produir a partir de dis-
sabte, quan els adults també podran 
sortir, ERC considera que l’Ajuntament 
té "capacitat, necessitat i possibilitat 

d’establir recomanacions per orga-

nitzar de manera específica aquesta 

desescalada". En aquest sentit, el grup 
municipal proposa a l'Ajuntament que 
promogui una campanya comunicativa 
en què es divideixi la ciutat per zones 
o barris, recomanant als veïns que hi 
viuen a desplaçar-se només als espais 
del seu entorn immediat, així com re-
cordar les recomanacions de la Gene-
ralitat i Protecció Civil més enllà de les 
que recull l’ordre del govern de l’Estat.

ERC DEMANA UN 
DESCONFINAMENT 
PER ZONES I BARRISDesprés d'un mes i mig de confina-

ment, diumenge va ser el primer 
dia que els menors de 14 anys van 
poder sortir a l'exterior i tornar a 
trepitjar els carrers i places. Poden 
fer-ho cada dia acompanyats d'un 
adult, durant una hora i a l'entorn 
d'un quilòmetre de casa. El temps 
assolellat de diumenge i les ganes 
de sorir al carrer van omplir molts 
espais d'una activitat que s'havia 
esvaït les últimes setmanes. La ma-
joria de nens i nenes anaven equi-
pats amb mascaretes, però també 
van sortir amb patins, patinets i 
bicicletes, i també amb pilotes per 
jugar a les places amb els pares o 
altres amics als quals no veien des 
de feia setmanes. Amb tot, els in-
fants no han pogut recuperar tots 
els seus espais, ja que bona part 
dels parcs infantils estaven precin-
tats per la Policia des de la setma-
na anterior. "Ens ha costat fer-li 

entendre que no podia pujar als 

gronxadors, que era el que li feia 

més il·lusió", explicava la Laura, 
una mare d'una nena de tres anys.  
"Ja era hora que poguessin sor-

tir, a casa hi estan bé un temps, 

però també tenen la necessitat 

de córrer", deia l'Hèctor, pare de 
dos nens d'11 i 6 anys. En general, 

pares i mares valoraven positiva-
ment que els infants poguessin sor-
tir i la majoria van complir l'ordre 
de distanciament social exigida.  

Desescalada per fases
El govern espanyol ha explicat 
aquesta setmana com serà la de-
sescalada general del confinament, 
que es farà per fases i per provínci-
es amb l’objectiu de recuperar una 
relativa normalitat a finals de juny. 
La fase 0 començarà dilluns amb 
l’obertura d’alguns locals amb cita 
prèvia, com perruqueries i restau-
rants que facin menjar per empor-

tar. També es podran reprendre 
entrenaments d’esportistes profes-
sionals i de lligues base professio-
nals. La fase 1, més endavant, per-
metrà obrir petits comerços amb 
“estrictes mesures de seguretat”, 
terrasses amb un 30% de capacitat, 
hotels i allotjaments turístics o lo-
cals amb horaris preferents per als 
majors de 65 anys, així com llocs de 
culte amb un terç de l’aforament. La 
fase 2 permetrà obrir l’espai interi-
or dels locals amb un terç de l’afora-
ment només amb servei de taules, 
cinemes amb un terç de la capaci-
tat i es podran fer visites culturals 

i a monuments amb les mateixes 
condicions, així com espectacles en 
llocs tancats amb menys de 50 per-
sones. A l’aire lliure i sempre que 
sigui amb cadires, se’n podran fer 
els que congreguin menys de 400 
persones. Finalment, en la fase 3 i 
última etapa es “flexibilitzarà” la 
mobilitat, però amb l’ús recomanat 
de mascaretes. L’activitat comercial 
tindrà un aforament del 50% amb 
distàncies mínimes d’un metre en-
tre persones. Cada fase durarà un 
mínim de dues setmanes, de mane-
ra que, en el millor dels casos, l’úl-
tima fase arribarà finals de juny. 

policia local

CIUTADANIA  LES AUTORITATS SANITÀRIES FAN UNA CRIDA A LA RESPONSABILITAT I AVISEN QUE UN REPUNT DE CASOS DE COVID-19 PODRIA REVERTIR LA MESURA

Els menors de 14 anys tornen al carrer

PARCS PRECINTATS  L'ús dels gronxadors no està permès 

gran centre

INFANTS AL CARRER  Patinetss i bicicletes, protagonistes

Moltes famílies van aprofitar el bon temps per sortir de casa després de sis setmanes
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El govern proposa un pacte de ciutat 

per dibuixar el futur postpandèmia
La resposta a la crisi generada per 

l'emergència sanitària de la Co-

vid-19 va centrar el ple ordinari 

d'abril, que dimarts es va celebrar 

novament de manera virtual. 

L’alcalde, Josep Mayoral, hi anun-

ciava la voluntat d'establir un pacte 

de ciutat per definir les noves es-

tratègies davant les conseqüències 

econòmiques i socials de la pandè-

mia. La primera tinenta d'alcalde, 

Alba Barnusell, detallava que haurà 

de ser un acord que vagi "més en-

llà del grups polítics i les entitats 

del Consell Econòmic i Social. Hi 

ha de ser tot l'aspectre associ-

atiu, amb les entitats del tercer 

sector, però també les culturals, 

educatives i esportives". 

Precisament, la portaveu d'ERC, 

Núria Maynou, també proposava 

una taula de ciutat amb representa-

ció àmplia. "No ens podem limitar 

a una reedició a nivell local dels 

Pactes de la Moncloa", deia. 

POLÍTICA  TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS ACORDEN BUSCAR CONSENSOS, TAMBÉ FORA DE L'ARC PLENARI, AMB LA PARTICIPACIÓ D'AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS

De fet, es va expressar unàni-

mament la disposició de treballar 

conjuntament per cercar acords, 

que es podrien començar a concre-

tar en un pla de xoc, de resposta 

immediata a les conseqüències de 

ampli amb la resta dels grups 

municipals", insistia el regidor 

d'Hisenda, Jordi Terrades. 

8,6 milions de romanent
De fet, el ple va donar compte del 

resultat pressupostari de l'exerci-

ci 2019, amb un romanent positiu 

de 8.640.175 euros –2,5 milions 

menys que el 2018–, que només es 

poden utilitzar parcialment arran 

de la Llei d'estabilitat pressupos-

tària. Precisament, Maynou insis-

tia en què "és més necessari que 

mai una modificació d'aquesta 

llei". De fet, Mayoral també ho re-

clamava i afegia: "voldríem que 

el govern de l'Estat entengui 

que els governs locals som part 

essencial d la sortida als proble-

mes", i demanava també "respec-

te" de la Generalitat al món local. 

L'equip de govern demana esfor-

ços també de les administracions 

supramunicipals. Terrades recorda-

va l'impacte econòmic a la tresoreria 

municipal de les mesures aplicades 

des del març arran de l'estat d'alar-

ma [al quadre] i, tot i que augura 

una caiguda molt important dels in-

gressos municipals, assegura que la 

inversió pública serà important com 

a motor econòmic. "Caldrà revisar 

i reorientar la despesa. Però la 

nostra recepta serà la prudència, 

perquè aquesta crisi encara nin-

gú pot diagnosticar la profunditat 

Acord de l'Agència d'Habitatge"És moment de discutir les zones tarifàries"
El ple va aprovar també la pròrroga del  

conveni de col·laboració de l'Ajuntament  

i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya  pel que fa al funcionament de l'oficina  
i la borsa de mediació de Granollers.

El regidor de Mobilitat, Juanma Segovia, considera que "és el moment de 

discutir les zones tarifàries d'aquest país", que clarament perjudiquen 

Granollers, a la zona 3. L'edil ho deia arran d'una proposta de Primàries 

d'implantar la gratuïtat al TransGran per a persones subjectes a ERTO. 

"Caldrà un estudi d'impacte econòmic de les propostes", deia.

SOCIETAT

YOUTUBE

PLE VIRTUAL  Els regidors van fer una segona sessió telemàtica des de casa

que pot tenir", alertava.

De moment, Mayoral assegura 

que el pla de xoc es presentarà al 

ple de maig, i que serà consensuat 

també al Consell Econòmic i Social. 

"El maig és clau per dibuixar el 

futur. En toca trobar espais de 

suma i no dubtin que m'hi dei-

xaré la pell", concloïa l'alcalde. i

La sessió d'aquest dimarts va ser la 

segona que se celebra telemàticament 

i que es pot seguir en viu pel canal de 

YouTube de l'Ajuntament. Mentre el ple 

de març va transcórrer sense incidèn-

cies, el d'aquest abril ha estat prota-

gonitzat per nombrosos problemes de 

connexió. Ja des de la primera interven-

ció del regidor Jordi Terrades amb mol-

tíssimes dificultats de so, passant pels 

també problemes de xarxa dels porta-

veus d'ERC i Junts, i fins a les dificultats 

de la secretària per fer recompte de vots 

a mà alçada, amb alguns regidors que, 

inoportunament, perdien la connexió. El 

colofó va ser a la darrera votació, en què 

ERC ja havia votat a favor i, en demanar 

els vots contraris i les abstencions, el 

regidor republicà Pau Llobet mantenia 

el braç aixecat. Alguns companys l'aler-

taven –"Pau, no pots votar dos cops", 

sense adonar-se que la imatge estava 

congelada. Sembla que el canvi de sis-

tema de vídeotrucada emprat al primer 

ple no ha estat una bona pensada.

Problemes tècnics

EL VOT A FAVOR, EN 
CONTRA I ABSTENCIÓ 
DE PAU LLOBET

la Covid-19. El govern ja anunciava 

la setmana passada que hi destina-

rà 1,5 milions del romanent posi-

tiu del pressupost de l'any passat 

i que "les propostes no es faran 

públiques fins a trobar un acord 

IMPACTE MENSUAL DE LES MESURES PER PAL·LIAR LA CRISI IMPORT (€)

Reducció de la quota anual de preu públic de recollida de residus comercials i industrials 115.000

No cobrament de taxes d'activitats com l'Escola de Música i les escoles bressol bressol 103.000

Reducció de taxes d'equipaments i instal·lacions municipals  Fins a 40.000

Reducció de taxes d'ocupació de via pública (taules i cadires, parades mercat) 57.500 

Suspensió del servei de zona blava i verda mentre duri l'estat d'alarma 163.000

Ajornaments i fraccionaments de tributs municipals sense interessos ?
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GRANOLLERS. La comunitat musul-

mana celebra enguany el mes sa-

grat del ramadà entre el 24 d'abril 

i el 23 de maig amb les mesquites 

i els centres de culte tancats, fet 

que no permet compartir l'iftar –el 

trencament del dejuni– i les oraci-

ons habituals del vespre. A banda 

del dejuni, el ramadà és un període 

d’efervescència familiar i comuni-

tària, en què es reforça el compro-

mís de la fe individual però també 

els lligams entre els membres de la 

comunitat. Enguany, però, la tradi-

ció musulmana s'ha hagut d'adap-

tar a les circumstàncies imposades 

pel confinament. "Els musulmans 

resem cinc vegades al dia, en di-

ferents horaris, i aquesta vegada 

ens toca fer-ho des de casa", diu 

Mustafa Bousakhane, president de 

la Comunitat Islàmica Achoura de 

Granollers. Les oracions van a càr-

rec del cap de família, i en cap cas 

no es poden reunir als habitatges 

persones alienes a les que conviuen 

habitualment al mateix domicili. A 

ma. Quan s'obri, diu Bousakhane, 

"es mantindran totes les mesu-

res de seguretat que marqui el 

govern". Més enllà d'això, un grup 

de voluntaris sí que acudeix diàri-

ament a la mesquita per preparar 

un seguit d'àpats que després dis-

tribueixen entre unes 50 persones. 

Un vídeo per a la comunitat
A Canovelles, l’Ajuntament i la Po-

licia Local, en col·laboració amb 

veïns del municipi, han difós un 

vídeo en què recorden que és im-

prescindible mantenir el confina-

ment i complir les restriccions de-

cretades. El vídeo emet el mateix 

missatge en català, mandinga –per 

als veïns d’origen subsaharià–, i en 

àrab, per als magrebins. S'hi indica 

que "mantenir el confinament és 

un acte d’amor i solidaritat cap 

a tota la comunitat". Així, "la so-

cietat protegeix als més vulnera-

bles i a les persones que han de 

sortir al carrer a treballar i pres-

tar els serveis essencials".  x.l.

més, el final del ramadà tampoc no 

podrà tenir una dimensió comuni-

tària, i la contribució solidària que 

se sol fer per atendre els més ne-

cessitats de la comunitat s'haurà de 

fer de manera individual. 

A Granollers, la mesquita del po-

lígon Jordi Camp està tancada des 

de mitjans de març per a les cele-

bracions religioses, i es mantindrà 

així fins que s'aixequi l'estat d'alar-

arxiu

RELIGIÓ  A LA MESQUITA DEL POLÍGON JORDI CAMP S'HI PREPAREN UNS CINQUANTA ÀPATS DIARIS

ACHOURA  Un acte religiós de l'entitat

GRANOLLERS. L’ajornament de les 

comunions ha deixat centenars de 

famílies sense data a Granollers i 

les Franqueses. Només a la parrò-

quia de Sant Esteve, per exemple, 

són 110 nens i nenes els qui aques-

ta primavera, pels voltants de Pas-

qua, havien de rebre el sagrament 

per primera vegada. No obstant 

això, la pandèmia del coronavirus 

ha aturat totes les celebracions 

previstes. El Bisbat de Terrassa 

ha recomanat a les parròquies de 

la diòcesi que reprogramin les co-

munions per als mesos d'octubre i 

novembre, amb la idea de repren-

dre les catequesis intensives a par-

tir de setembre. "Hem proposat 

a les famílies que triïn si volen 

fer-ho a la tardor o posposar-ho 

fins la primavera de l'any que 

ve", explica Josep Monfort, rector 

de la parròquia de Sant Esteve. El 

mossèn explica que la majoria de 

famílies s'han decantat pels mesos 

d'octubre i novembre, tot i que les 

dates estaran supeditades igual-

ment a la superació de la pandè-

mia i a les indicacions que comu-

niquin les autoritats sanitàries. 

"Veurem en quines condicions 

podrem fer-ho, ja que probable-

ment hauran de ser grups redu-

ïts i poca gent podrà acompa-

nyar cada infant". A més, admet 

Monfort, "en molts casos també 

depèn de si els restaurants po-

dran obrir i en quines condici-

ons, ja que moltes famílies havi-

en previst àpats de celebració". 

Pel que fa a les catequesis, s'han 

mantingut de manera telemàtica 

en alguns casos i en altres s'ha fet 

arribar material als infants.

D'altra banda, l'aturada general 

de l'activitat també ha afectat les 

confirmacions, els baptismes i els 

casaments. En el cas de les confir-

macions, unes 25 previstes a Sant 

Esteve per a l'últim cap de setmana 

de juny, s'han traslladat al desem-

bre, i de casaments se n'han ajornat 

una desena previstos fins a finals 

de juliol. Josep Monfort recorda 

que la parròquia es manté oberta 

als feligresos cada de dia d'11 a 

13 h i de 18 a 20 h, només per qui  

vulgui resar individualment.  x.l.

PENDENTS DE LES CONDICIONS EN QUÈ S'HAURAN DE CELEBRAR

Un ramadà des de casa i 

sense dimensió comunitària

Les parròquies ajornen

les comunions a la tardor
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Segons les estimacions efectua-

des per l’Agència de Residus de 

Catalunya, en el mes de confina-

ment per Covid-19 la generació 

de residus municipals a Catalunya 

ha caigut a una xifra estimada de 

242.000 tones, que és un 16,65% 

més baixa que en un mes normal 

(282.340 tones). La recollida se-

lectiva ordinària (orgànica, paper i 

cartró, vidre, envasos lleugers) en 

el seu conjunt cau un 20% –-11% 

l'orgànica, -40% paper/cartró, 

-30% vidre i - 14% envasos lleu-

gers–. Segons la Generalitat, amb 

aquestes xifres diversos factors 

es posen de manifest, "el confi-
nament ha comportat una re-
tracció de l’activitat comercial 
i de serveis (bars, restaurants), 

així com dels desplaçaments al 
lloc de feina, fet que ha compor-
tat la disminució de l’orgànica, 
el paper i cartró i el vidre. Per 
contra l’increment dels envasos 
lleugers és per causa del major 
consum de llars pel fet d’estar 
en confinament".

A Granollers, segons dades del 

Consorci de Residus del Vallès 

Oriental, el descens de la recollida 

d'orgànica ha estat del voltant de 

les 28 tones, mentre que a les Fran-

queses la fracció d'orgànica ha 

augmentat en 4 tones entre febrer 

i març –de manera que no ha se-

guit la tònica del país–. Al conjunt 

de la conurbació es van generar al 

febrer 391,3 tones d'orgànica, una 

xifra que no és comparable amb 

la d'aquest març perquè manca 

recopilar les xifres de Canovelles 

i la Roca, però que tot apunta que 

va ser inferior, gràcies al descens 

important de Granollers. 

La ciutat, però, ha tingut un 

comportament diferent al conjunt 

del país pel que fa a paper i vidre, 

ja que ha incrementat el residus. 

L'augment, però, és conseqüència 

del consum de les dues primeres 

setmanes, ja que, a partir de l'estat 

d'alarma –a la segona meitat de 

mes– ha disminuït moltíssim ar-

ran del tancament d'establiments. 

El major consum a les llars tam-

bé ha incrementat la recollida 

d'envasos lleugers, el prop de 15 

tones més en el conjunt de la co-

nurbació. 

MEDI AMBIENT  L'AMPLIACIÓ PERMETRÀ TRACTAR FINS A 80.000 TONES ANUALS I ENFOCA UNA SEGONA ETAPA PER ARRIBAR A LES 100.000 

L'Agència de Residus destinarà 
38 milions d'euros a duplicar 
la planta de tractament
GRANOLLERS. El consell de direc-

ció de l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC) ha aprovat fi-

nançar les actuacions previstes 

en el projecte per ampliar i mi-

llorar la planta de tractament de 

la fracció orgànica dels residus 

municipals del Centre Comar-

cal del Vallès Oriental, situat a 

Granollers. Aquestes actuacions 

compten amb un pressupost total 

màxim de 38 milions d’euros, que 

l’ARC aportarà al Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental, titular de la instal·lació, 

a través d’una subvenció, i que 

provenen en bona part del fons 

del cànon de residus municipals.

Aquest cànon és un impost eco-

lògic que incentiva un compor-

tament més respectuós amb el 

medi ambient i impulsa mesures 

de minimització i de valorització 

material dels residus.

En concret, la subvenció per-

metrà ampliar la capacitat de 

tractament de la planta de diges-

tió anaeròbica i de compostatge 

fins a les 80.000 tones anuals, i 

enfocar una segona etapa de crei-

xement fins a les 100.000  tones 

a l'any.

També s'hi podrà tractar la 

fracció orgànica en dues línies 

separades i amb processos ade-

quats segons la seva qualitat, tot 

incorporant nous sistemes de 

pretractament, així com refor-

many els sistemes existents, i mi-

nimitzant la generació de rebuig.

A més, s'incorporarà un procés 

d’higienització del digest que no 

sigui compostat in situ, i un siste-

ma d’assecatge tèrmic del rebuig, 

amb aprofitament energètic, per 

reduir la generació i adequar-lo 

per a una valorització energètica 

posterior.

L'actuació també ampliarà la 

capacitat de digestió anaeròbia i 

de cogeneració amb biogàs i in-

corporarà un sistema d’enriqui-

ment per a la conversió a biome-

tà i preparació per a altres usos, 

com la injecció a la xarxa.

Aquest projecte, assenyala el 

president del Consorci i regidor 

de Medi Ambient de l'Ajuntament 

de Granollers, Albert  Camps, “és 
un repte molt important per a 
la nostra comarca, que ens do-
tarà d’una instal·lació de refe-
rència pel que fa al tractament 

de la fracció orgànica i de les 
més grans de Catalunya”. Camps 

també ha destacat que les millo-

res que s’incorporaran “ens per-
metran gestionar els residus 
orgànics d’una manera més sos-
tenible i eficient, més enllaçada 
amb l’economia circular. És una 
gran aposta de futur pel que fa 
a la sostenibilitat: reduirem el 
rebuig, produirem més energia 
renovable i un compost de mi-
llor qualitat”.

Durant els any 2020 i 2021 es 

treballarà en la redacció dels plecs 

tècnics i administratius, així com 

en les contractacions. Les princi-

pals actuacions del projecte que 

s’emmarca en la planificació de 

l’ARC corresponent al Pla Territo-

rial Sectorial d’Infraestructures 

de Gestió de Residus Municipals 

de Catalunya (Pinfrecat20), i que 

s’iniciaran l’any 2022 amb les 

obres i finalitzarà l’any 2024 amb 

la posada en marxa.   M.E.

arxiu

PLANTA DE GRANOLLERS  L'ampliació permetrà duplicar el tractament de rebuig

AL CONTRARI QUE AL CONJUNT DEL PAÍS, S'HA GENERAL MÉS PAPER I VIDRE AL MARÇ QUE AL FEBRER

Les llars generen més rebuig d'envasos

El Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental re-

obrirà les deixalleries a partir de 

dilluns 4 de maig. La decisió s'ha 

pres després que l'Agència de 

Residus de Catalunya ha deixat en 

mans dels consorcis i consistoris la 

possibilitat de recuperar l'activitat, 

aturada des de mitjans de març.

Així, i davant la reducció del 

nombre de contagis per la Co-

vid-19, el Consorci, amb el consens 

dels ens consorciats, ha valorat 

la reobertura parcial dels espais 

i permetre la prestació d'aquest 

servei amb la implantació d’estric-

tes mesures de prevenció per evi-

tar la propagació dels virus i pro-

tegir tant el personal que treballa 

en aquestes instal·lacions com els 

usuaris i les usuàries que en fan ús.

La majoria de deixalleries obri-

ran les portes tres dies a la set-

mana, amb alternança entre elles, 

a excepció de Granollers Sud i 

Mollet del Vallès que ho faran sis 

dies a la setmana. La deixalleria 

de Granollers Nord romandrà 

tancada fins a nou avís. L’horari 

d’atenció al públic es limita, i serà 

de 16 a 19 h els dilluns i de 8.30 

a 14 h de dimarts a dissabte. Així, 

la deixalleria de les Franqueses 

LA INSTAL·LACIÓ DE GRANOLLERS NORD ROMANDRÀ TANCADA

El Consorci reobre les 

deixalleries parcialment
obrirà tres dies –dilluns, dimecres 

i divendres–. Diumenge les deixa-

lleries romandran tancades.

Per garantir les mesures de se-

guretat i per evitar contagis o si-

tuacions de risc hi treballaran dos 

operaris per deixalleria, la qual 

cosa permetrà garantir el compli-

ment de les mesures preventives 

establertes i realitzar una intensa 

desinfecció diària de les instal·la-

cions. També es limita l’aforament 

i es controlarà l’accés dels usuaris 

o transportistes que vulguin ac-

cedir-hi. Tots ells, a més, ho faran 

individualment seguint les indi-

cacions de l’operari, i en cas que 

es formin cues, no es podrà sortir 

dels vehicles particulars.

Els usuaris hauran de seguir en 

tot moment les indicacions del 

personal i dipositar els residus al 

lloc corresponent. No s’acceptaran 

residus barrejats o que s’hagin de 

desballestar, així com si no hi ha 

suficient capacitat de recepció. 

També han de seguir les mesures 

de seguretat establertes: es reco-

mana l’ús de mascaretes i guants, i 

respectar i mantenir la distància de 

seguretat de dos metres amb altres 

persones i en general totes les me-

sures preventives indicades.  M.E.
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GRANOLLERS. Aixecat el confinament 
total, s'han reprès les obres de reha-
bilitació de la Casa Clapés, una de les 
joies modernistes de la ciutat, obra de 
l'arquitecte Joaquim Raspall. Després 
d'anys sense activitat –només un mer-
cat d'art puntual per Nadal–, la inicia-
tiva privada hi treballa per adaptar la 
finca a oficines i dos habitages, així 
com un local als baixos. De fet, als anys 
90 aquest edifici protegit al catàleg 
de patrimoni –com a Bé Cultural d'In-
terès Local– ja va adaptar els baixos 
com a local comercial, que va quedar 
buit el 2014 i fins ara. Això va supo-
sar un canvi a l'estructura de la por-
ta d'entrada i a la finestra de la dreta. 
Ara, tot conservant tots els elements 
de la façana, l'emblemàtic edifici del 
número 14 de la plaça de la Porxada 
es prepara per acollir nous inquilins.

De fet, l'obra de Raspall de 1907 
ja va ser una reforma d'un edifici de 
planta baixa i tres pisos destinat a ha-
bitatges. A banda de l'ornamentació 
geomètrica de la façana i les baranes 
treballades que tothom pot gaudir 
des de la plaça, la Casa Clapés també 
té una coberta original de teula àrab 
a dues aigües. La rehabilitació ha de 
tenir en compte la protecció de tots 
els elements ornamentals característi-
ques de l'edifici modernista.  m.e. 

j.c.

PATRIMONI  L'EDIFICI MODERNISTA DE LA PORXADA FA ANYS QUE ESTÀ BUIT

La Casa Clapés de Raspall, en 

obres per fer oficines i dos pisos

CASA CLAPÉS  En obres per mantenir dos pisos i fer-hi oficines

La junta de govern local ha tornat 
a aprovar inicialment el Pla de Mi-
llora Urbana del sector PAU 131 
que abasta l’illa situada entre els 
carrers Agustina d’Aragó, Tetuan, 
Minetes i el camp de futbol del 
carrer Girona i que ha presentat 
la societat Cimexco, SA (del grup 
Sorigué). Es tracta d’una illa no 
edificada, actualment destinada a 
aparcament a l’aire lliure on el pla-
nejament permetrà, entre d'altres, 
la construcció d'un centenar d'ha-
bitatges, 37 dels quals seran d’ha-
bitatge públic de protecció oficial.

Fa poc més d'un any la junta de 
govern local havia aprovat inici-
alment aquest Pla de Millora Ur-
bana que ara s'ha modificat per 
incorporar les prescripcions que 
hi havia fet la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona.

Així, es defineix una nova orde-
nació urbanística més oberta que 
la prevista en el Pla d'Ordenació 

Urbana Municipal i es mantenen 
els paràmetres de sostre vigents 
(8.620 metres quadrats), tot in-
crementant les superfícies de ces-
sió de sòl públic, tant de carrers 
com d’espais lliures. Així, el pla 
preveu que les edificacions es dis-
posin més lliurement a l'illa, amb 
la forma d’una ela de diferents al-
çades i profunditats per millorar 
les condicions d'assolellament 
dels habitatges, i els espais lliures 
es configurin amb una placeta al 
nord, al carrer de les Minetes; i un 
altre espai al sud, tocant al camp 
de futbol del carrer Girona, on un 
vial unirà els carrers d'Agustina 
d'Aragó i de Tetuan.

També s'ampliarà en 2 metres 
per la banda est el carrer d'Agus-
tina d'Aragó per compensar la 
supressió de la seva ampliació en 
un àmbit veí que l’Ajuntament im-
pulsa paral·lelament, el PAU-25C. 
Aquesta aprovació es va tractar 

URBANISME  S'INCREMENTA LA SUPERFÍCIE DE SÒL PÚBLIC, A PETICIÓ DE LA GENERALITAT

El govern aprova canvis al pla que permetrà 

un centenar d'habitatges al carrer Minetes
dimarts a la comissió informativa 
de l’Àrea de Territori, que es va 
celebrar telemàticament.

La distribució dels 4.276 metres 
quadrats de sòl afectat és de 1.539 
de sòl públic i 2.737, privat. Pel 
que fa al sostre resultant, es distri-
bueix en residencial, 8.074,43 m2 
de sostre; règim lliure, 5.652,10 
m2 i un màxim de 66 habitatges; 
protegit règim general 1.614,89 
m2 de sostre i un màxim de 25 ha-
bitatges, i protegit règim concertat 
807,44 m2 de sostre (10%) i un 
màxim de 12 habitatges.

"El desenvolupament d'aquest 

sector i els sectors veïns repre-

sentarà un estímul rellevant per 

a la transformació urbanística i 

la revitalització dels entorns del 

camp de futbol de la ciutat", asse-
gura el govern. Ara l'acord s'expo-
sarà al públic pel termini d'un mes i 
es remetrà novament a la Generali-
tat que li ha de donar el vistiplau.  
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

18/04 Isabel Palacios Pérez  62 anys 
20/04 Isabel Artero Mañas   54 anys
20/04 Tomás Guirao Sánchez  80 anys 
20/04 Miguel A. Company Jiménez  50 anys
20/04 José Cuenca Estudillos  67 anys 
20/04 Rosa Bonet Ribera  81 anys
20/04 Miguel Barbany Dalmau  86 anys 
21/04 Isidro Bellavista Xirau  71 anys
21/04 Juana Navarro Perdomo  75 anys
21/04 Violeta Sanchís Vives  82 anys
21/04 Maria Dolors Casals Jordà  70 anys 
21/04 Núria Torras Esteve   86 anys
21/04 Antoni Bosch Basi  91 anys  
21/04 Alberto Quiroz Valenzuela  63 anys 
21/04 María Comino Velasco  86 anys 
21/04 Juan Manuel Lobo Lobo  75 anys 
22/04 Gregorio León Paradelo  73 anys
22/04 Teresa Cors Bombilà  91 anys

22/04 Antonia Cabeza Ruiz  69 anys
22/04 María Toucedo Martínez  87 anys
23/04 Olvido Fernández Álvarez  87 anys 
23/04 Juan Marín Garrucho  63 anys
23/04 Francisco Aldonza Madrid  68 anys
24/04 Josep Lizarte Medina  72 anys 
24/04 M. Rosa Coll Gómez  88 anys
24/04 Juan Garrido Mateo  71 anys 
24/04 Núria Àngels Sánchez López 86 anys
24/04 Alfonso Carrasco Sebastián 80 anys
24/04 Pere Pocorull Fossas  86 anys
25/04 Lucie González  92 anys 
26/04 José Sangüesa Hijazo  76 anys 
26/04 Carlos Arranz Figuera  70 anys 
26/04 Sacramento Ortega Erencia  96 anys
26/04 Félix Vázquez Chacón  90 anys
26/04 Jaime Planas Guillamet  81 anys
27/04 Rosa Tache Pérez  87 anys

policia local

SEGURETAT REFORÇ ALS PATRULLATGES AL VOLTANT D'EIXOS COMERCIALS I ENTITATS BANCÀRIES

Baixen un 78% els delictes
registrats als Mossos d'Esquadra

ACCIDENTAT  Els bombers van haver de treure el jove atrapat al vehicle

Segons Mossos d'Esquadra, els 

delictes registrats a la comissaria 

de Granollers des del confinament 

i comparats amb el mateix perío-

de de l'any passat han disminuït 

un 78%. El descens ha estat molt 

acusat a totes les modalitats delic-

tives, especialment pel que fa als 

robatoris a domicilis i als robato-

ris amb violència i/o intimidació, 

i també els furts. El confinament 

de la població a casa a fet que no 

hi hagi oportunitat de delinquir 

en domicilis buits.  Pel que fa als 

robatoris violents i furts, Mossos 

atribueix el descens a la baixa ac-

tivitat i dinamisme comercial; "la 

gravetat del delicte, sobretot, 

durant l’estat d’alarma; la uti-

lització majoritària dels usuaris 

de la targeta de pagament als 

establiments comercials, per 

tant, amb pocs diners en efec-

tiu; la mobilitat reduïda dels 

usuaris amb desplaçaments 

curts i destinació concreta, i el 

coneixement de la policia de la 

delinqüència habitual", detallen 

des de Mossos d'Esquadra.

Paral·lelament, la policia "ha 

tingut una resposta proactiva i 

preventiva davant els establi-

ments oberts i usuaris vulnera-

bles com, per exemple, la gent 

gran a l’hora de retirar dels cai-

xers les pensions", expliquen.

De fet, s’ha dissenyat un dispo-

sitiu concret amb la finalitat de 

prevenir aquests tipus de delictes, 

que consisteix a donar consells 

de prevenció, porta a porta, als 

establiments oberts (farmàcies, 

estancs...); fer patrullatge específic 

al voltant dels eixos comercials i 

entitats bancàries per protegir les 

persones més vulnerables; i fer 

control i patrullatge específic als 

establiments oberts i que generen 

ingressos econòmics (farmàcies, 

benzineres, supermercats...), so-

bretot en horaris de tancament.

Robatoris en establiments
Des de Mossos d'Esquadra s'ex-

plica que els ha "cridat l’atenció" 

que la baixada dels robatoris amb 

força en establiments, tot i ser no-

table, no ha estat tan considerable 

com a la resta de delictes. Hi ha 

hagut robatoris especialment en 

aquells comerços que mantenen 

la seva activitat, perquè poden 

tenir diners a les caixes, i també 

s’han donat casos de bars en què 

l’objectiu dels lladres han estat les 

màquines escurabutxaques.

OBITUARIS VA SER RESPONSABLE COMERCIAL DE LA FIRMA

Un jove xoca contra uns 

contenidors i dóna positiu 

per consum de drogues

Els descensos han estat 

molt acusats, sobretot 

els robatoris a domicilis

i robatoris amb violència

GRANOLLERS. La matinada de di-

mecres de la setmana passada va 

produir-se un accident a l’altura 

del número 220 de l’avinguda 

Sant Julià, al polígon Congost de 

Granollers. En l’accident s’hi va 

veure implicat un sol vehicle, con-

duït per un jove que va donar po-

sitiu per consum de drogues. 

Segons la Policia Local, el noi 

va perdre el control del vehicle, 

va sortir de la via i va impactar 

contra una àrea de contenidors 

del polígon. Arran de l’accident, 

els Bombers van haver d’ajudar el 

conductor a sortir de l’interior del 

vehicle, on havia quedat atrapat. 

El jove, de 24 anys i veí de Vall-

romanes, va donar positiu en la 

prova de drogues que li va practi-

car la Policia Local al lloc dels fets, 

i posteriorment se li va practicar 

una anàlisi de sang per confirmar 

el positiu. 

La matinada de diu-

menge va morir als 

93 anys víctima de la 

Covid-19 l’empresari 

granollerí Albert Camp 

Puigdomènech, qui du-

rant gairebé tres dèca-

des –de 1962 a 1989– 

va estar al capdavant 

de l’empresa de sa-

bons Camp juntament 

amb el seu pare, Joan 

Camp, i tres dels seus 

germans, Josep, Jordi 

i Joan. Durant aquests 

anys l’empresa va 

produir alguns dels 

sabons d’ús domèstic 

més coneguts i distri-

buïts al mercat, com 

els detergents Colon 

i Elena, el suavitzant Flor i el ren-

tavaixelles Coral. L’empresa va ser 

també durant anys, especialment 

la dècada dels 80, un dels motors 

econòmics del Vallès Oriental. 

L’any 1989, les desavinences 

entre familiars i accionistes de 

la firma van portar els germans 

Camp a vendre l’empresa a la mul-

tinacional alemanya Benckiser 

per més de 30.000 milions de pes-

setes, equivalents a 190 milions 

d’euros. Deu anys després, Reckitt 

i Benckiser es van fusionar i van 

crear la societat que actualment 

controla la fàbrica i continua fent 

els detergents originals, com Co-

lon, Elena, Flor i també els que 

feien les dues multinacionals, com 

SUCCESSOS ELS BOMBERS EL VAN HAVER DE TREURE DEL COTXE

Mor Albert Camp, de l'antiga 

fàbrica de sabons, als 93 anys

Vanish, Finish i Calgon.

Per la seva banda, qui havia es-

tat el responsable comercial de 

l’empresa, Albert Camp, va par-

ticipar llavors en una vintena de 

negocis de diversos sectors, la 

majoria extingits actualment. En-

tre d’altres, va ser propietari du-

rant els anys 80 de l’escola Alpe 

de la Garriga, que posteriorment 

es va vendre a la institució educa-

tiva SEK. Els últims anys, Hisenda 

li havia reclamat un deute fiscal 

de més d’un milió i mig d’euros. 

Camp havia viscut els últims anys 

en una residència de Barcelona i 

des de feia uns dies estava ingres-

sat a la Clínica del Sagrat Cor afec-

tat pel coronavirus. 

f.p.

ALBERT CAMP PUIGDOMÈNECH

Coral Memorial, l'empresa que 

gestiona els columbaris instal·lats 

a l'interior de l'església de Sant 

Esteve de Granollers, ofereix ara 

i durant tres mesos la possibilitat 

de guardar l'urna dels éssers es-

timats en un dels columbaris de 

la parròquia de manera gratuïta. 

El servei es complementa amb el 

seguiment de tot el procés per 

part de Coral: assessorament a les 

famílies, recollida de l'urna i ser-

vei presencial en el moment d'in-

troduir les cendres al columbari, 

amb la presència del mossèn i els 

familiars més propers. La mesura, 

expliquen, és per "fer costat a les 

famílies i alleujar-ne el dolor en 

uns moments tan complicats". 

També per fer d'aquest període de 

custòdia "un temps més assosse-

gat de reflexió per a les famílies 

per poder decidir la destinació 

final de l'urna", si volen recupe-

rar-la o bé deixar-la al columbari 

de l'església per "mantenir el re-

cord etern". La parròquia de Sant 

Esteve disposa des de la tardor 

passada de 300 espais per desar 

les cendres de difunts incinerats 

a l'interior mateix del temple, a la 

capella del Crist de l'Ascensió. ❉

Els columbaris

de Sant Esteve

són gratuïts

durant tres mesos
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Els Mossos d'Esquadra van detenir 

divendres un home de 58 anys com 

a presumpte autor d'un delicte de 

tràfic de drogues i d'ús de docu-

ments autèntics sense estar-ne le-

gitimat. L'home aprofitava el seu 

dia lliure per transportar marihua-

na, que ell mateix cultivava a casa, 

amb una furgoneta amb documen-

tació que l'acreditava per circular 

perquè habitualment transportava 

material sanitari. En ser aturat di-

vendres en un control de pas al pe-

atge de l’AP-7 a la Roca del Vallès, el 

conductor va indicar que treballa-

va per a una empresa de transports 

i que duia material sanitari, i va 

presentar als agents la documen-

tació que l’acreditava com a vehicle 

de servei essencial amb motiu de la 

Covid-19. Malgrat que la documen-

tació era correcta els agents van 

notar una forta olor de marihuana 

i van voler comprovar la càrrega 

del detingut, on van localitzar una 

plantació de marihuana. Van inter-

venir 250 plantes i van desmante-

llar tota la infraestructura per al 

cultiu. El detingut, sense antece-

dents, va quedar en llibertat des-

prés de declarar a comissaria i està 

a l’espera de ser citat pel jutge.  

del vehicle: unes capses de cartró 

retolades com a entrega urgent 

de material sanitari. Les capses, 

però, eren plenes de cabdells de 

marihuana amb un pes de més de 

40 kg. Davant d'això, els agents van 

detenir el conductor. Dissabte, els 

Mossos van escorcollar el domicili 

mossos

SUCCESSOS  L'HOME, DE 58 ANYS, CULTIVAVA A CASA EL MATERIAL QUE DESPRÉS TRANSPORTAVA 

Detingut amb 40 quilos de 
marihuana en un vehicle de 
transport de material sanitari

MARIHUANA  A la furgoneta acreditada per al transport de material sanitari

Dimarts de la setmana passada va 

fer 40 anys de l'esclat d'una bomba 

en un edifici de la plaça de les Olles. 

La publicació Comarca al Dia apun-

tava a una autoria d'ideologia feixis-

ta que, en plena època de Transició, 

podria haver volgut atacar CiU, ja 

que la planta baixa de l'edifici esta-

va ocupada per Assegurances Co-

dinach –propietat del regidor con-

vergent de l'Ajuntament Alexandre 

Codinach–, que "serveix la majoria 

de vegades de local de reunions 

de l'esmentada CiU". I, en la seva 

crònica, afegia que el segon pis es-

tava ocupat per Alfis, una assessoria 

jurídica que també servia de local de 

reunions per a la Unió de Botiguers.

Malgrat la concurrència a l'im-

moble, com que l'artefacte va 

explotar passades les 8 del ves-

pre amb gairebé tothom ja fora, 

no va causar danys personals. Sí 

que va produir desperfectes. La 

bomba, de fabricació casolana, es 

va col·locar a l'ascensor que, en 

el moment de l'explosió, estava 

a la primera planta. "Els danys 

es produiren a l'estructura de 

Quatre dècades de 
la bomba a les Olles

MEMÒRIA HISTÒRICA  ENSURT PER UN ARTEFACTE CASOLÀ

l'edifici, del qual n'és propieta-

ri el senyor Joan Martínez For-

cada, i a alguns cotxes aparcats 

a la plaça", explicava Plaça Gran. 

Per la seva banda, La revista del 

Vallés destacava la ràpida inter-

venció dels Bombers, que van ar-

ribar al lloc dels fets pocs minuts 

després de l'esclat, i titulava a la 

portada amb un enorme "Intole-

rable" ple d'exclamacions.

Aquest no va ser l'únic artefac-

te que va esclatar a Granollers en 

aquella època –també hi havia ha-

gut incidents previs als jutjats i a un 

garatge proper a la Guàrdia Civil–.  

arxiu comarcal

'COMARCA AL DIA'  Part de la portada
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Diumenge era el primer dia en què els infants podien tornar a trepitjar el carrer 
després d'un mes i mig de confinament. Els carrers es van tornar a omplir de 
vida en unes sortides, això sí, limitades en el temps i la distància. Les ganes 
potser van fer que no tothom fos tan curós com caldria i les xarxes socials –que 
ara apleguen les tradicionals converses de bar– es van omplir de comentaris de 
rebuig a les famílies que van incomplir la indicació de sortir només amb un dels 
progenitors o que van deixar que els nens i les nenes passegessin en patinet –del 
tot permès–. És evident que cal fer una crida a la responsabilitat perquè l'esforç 
d'aquestes darreres setmanes i les conseqüències econòmiques que patirem 
durant temps no siguin en va. I per això, sobretot cal aplicar sentit comú. Però 
també és veritat que cal una societat que s'alegri de recuperar moviment al carrer. 
La por, segurament, serà la pitjor companya en el camí cap a la recuperació.

RESPONSABLES I ALEGRES 

Editorial

presos polítics i exiliats. Molt trist! I seguim 
sense saber practicar la democràcia. És a 
dir, el diàleg i respectar l'opinió els altres, i 
sobretot, llibertat d'expressió. És fonamen-
tal pel bé de la nostra societat. Tot això no 
ha pogut ser perquè hi ha uns polítics que 
no respecten res i només fomentem l'odi 
entre ciutadans. Aquests dies podem com-
provar com podem conviure tots plegats 
davant d'una pandèmia terrorífica. Però 
també podem observar la mala gestió que 
fan els nostres governants per actuar da-
vant d'una pandèmia letal. Només cal veu-
re que a Catalunya ja són prop de 10.000 
morts per la Covid-19. Segons llegim a la 
premsa, a l'Estat espanyol és on s'ha pitjor 
gestionat d'Europa. Només cal veure les 
rodes de premsa del govern progressista

de Madrid i la solitud del nostre president 
mirant les multipantalles. Patètic!

Ens hem adaptat a viure confinats i hem 
pogut reflexionar la inutilitat dels polítics i 
el gran esforç que fan els científics i la co-
munitat sanitària per salvar vides. És des-
esperant veure als polítics improvisar cada 
cinc minuts, mentre els científics i el perso-
nal sanitari estan deixant la pell, treballant 
en precari i en risc de contagi (Ens són 
molt necessaris i depenem d'ells!). Els po-
lítics segueixen fent el que sempre han fet: 
pensar en les pròximes eleccions i seguir 
en el poder.... De fet, m'agrada molt aquella 
frase de Louis Antoine Léon Saint-Just, po-
lític revolucionari francès: "Totes les arts 
han produït les seves meravelles, l'art de 
governar només ha produït monstres".

Bé, per acabar, dir-vos dues coses: la 
primera és del filòsof i lingüista Noam 
Chomsky, que en una recent entrevista afir-
ma que els governs són "el problema i no la 
solució". I segona: llegiu o rellegiu, com jo, 
La pesta (1947) d'Albert Camus, en una es-
plèndida traducció de l'enyorat Joan Fuster. 
A la pàgina 7 podem llegir: "Hem de con-
fessar que la ciutat en si és lletja, d'aspec-
te tranquil, cal algun temps per adonar-se 
de què la fa diferent de tantes altres ciu-
tats comercials de totes les latituds. ¿Com 
imaginaríeu, per exemple, una ciutat sense 
coloms, sense arbres i sense jardins, on no 
hi ha batecs d'ales ni remoreig de fulles, un 
lloc neutre, en una paraula? El canvi de les 
estacions no es fa visible, sinó en el cel. La 
primavera s'anuncia només per la qualitat 
de l'aire o pels cistells de flors".

Bé, a mi m'ha recordat vagament la nos-
tra ciutat.

quest article l'escric arran de la 
conversa amb un veí –amb qui 
abans del confinament ens dèiem 
ben poca cosa, i ara, a causa de la 

situació d'enclaustrament, parlem sovint. 
Ell, des de la finestra, i jo, des de la terrassa 
–respectant la distància–, gairebé cada matí 
ens diem bon dia! Sempre a la mateixa hora, 
mentre jo faig les 1.400 passes d'exercici i 
ell treu el cap per la finestra perquè li toqui 
una mica la brisa del riu Congost. En una 
d'aquestes converses em va dir: Jordi, tu que 
saps escriure podries fer un article d'aquests 
que "tu fas" per dir que els polítics no servei-
xen per res i que podem passar sense futbol. 
No els necessitem a partir d'ara. Ras i curt; 
em va tornar a dir bon dia, i va desaparèixer. 
I jo vaig seguir fent les passes per arribar a 
les 1.400. Però, després, vaig pensar el que 
va dir i em poso ara a escriure aquestes rat-
lles, sabent que no escric gaire bé, però in-
tento fer-ho el millor possible.

En aquest mateix diari vaig llegir fa dies 
un article de Josep Mayoral, alcalde de la 
nostra ciutat, on deia que "ens en sorti-
rem". Escrivia, entre altres coses, "Gra-
nollers una vegada més expressa la seva 
força" i "Estem a casa. Però ho sabeu, es-
tem junts" i acabava en un esperançador 
"Recuperarem els carrers i les places. I les 
abraçades. I els petons. Cuideu-vos. Us vull 
veure ben aviat". Un cop llegit vaig tornar 
a rellegir-lo perquè el vaig trobar fluixet i 
vaig pensar que potser era jo que em tro-
bava en fluixedat mental. Però el meu pen-
sament va coincidir amb el del meu veí.

Tanmateix fa dies a can Barça hi ha hagut 
un ball de bastons entre els directius. No 
hi ha futbol? Doncs cal entretenir la gent 
amb retrets, discussions de baixa estofa i 
insults. El món del futbol és d'un nivell de-
cebedor. Fins ara he mirat per televisió els 
partits que jugava el Messi com a pura dis-
tracció i he gaudit molt dels seus gols, com 
un fanàtic, patint com el soci i desitjant que 
guanyés sempre el Barça. Però ara que ja fa 
molts dies sense cap partit no trobo a fal-
tar ni el Messi, ni la Champions, ni els Bar-
ça-Madrid. En això també coincideixo amb 
el meu veí. Podem prescindir perfectament 
dels polítics i del futbol. Podem viure sense 
escoltar insults, amenaces, desqualificaci-
ons, etc. La política i el futbol s'assemblen 
en la manera de fer les coses grollerament.

Hem oblidat els dies de les mobilitza-
cions, de les concentracions pel tema del 
referèndum i les conseqüències que hi hagi 
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JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra

Bústia

Agraïment residència Can Mònic

Vull donar les gracies a la residència Can 
Mònic i els sanitaris que hi treballen, que 
durant aquests anys han tractat molt bé el 
meu familiar Joan Garriga Oller. No m’obli-
daré de tots vosaltres per com cuideu els 
nostres avis. Sense cap dubte coneixem el 
problema que esteu passant en trobar-vos 
sols en una situació tan complicada i sense 
el material adequat.

Tampoc podem oblidar l'Hospital General 
de Granollers, que durant 20 dies heu tin-
gut el meu familiar Joan Garriga Oller. Vull 
donar les gràcies tant a la doctora i totes les 
infermeres que vàreu estar al seu costat fins 
a l’últim moment com al director, el doctor 
Rafael Lledó, per seguir treballant com ho 
esteu fent; us envio una forta abraçada a tots.

També vull donar el condol a tota la família 
Camp de Granollers per la pèrdua d’una gran 
persona, el Sr. Albert Camp Puigdomènech.

Aprofito per dir-vos que cada dia a les 
20 h estic al meu balcó per agrair el treball 
dels nostres sanitaris i ho faig amb el meu 
bombo ple d’energia.

No vull oblidar a tots els clubs de Grano-
llers con el BMG, l’EC, el CBG, l'Atlètic del 
Vallès i tots els que feu esports federats. 
Sense cap dubte guanyarem al virus, ens 
agafarem al crit de Pit i collons del Balon-
mano i tots ho aconseguirem.

I per acabar us vull donar a tots els sanita-
ris molts ànims, molta força i moltes gràcies.

francesc payàs i lanza / granollers

Carta oberta sobre el CNG

Vaig arribar al CN Granollers l'any 80 com 
a esportista d'alt nivell per promocionar la 
gimnàstica artística femenina al club. Al 83 
em vaig convertir en treballadora del CNG.

Vull aprofitar aquesta carta per agrair a 
tots aquells socis, sòcies, pares i mares d'es-
portistes que ens han fet arribar el seu su-
port i els ànims per seguir endavant, en els 
moments més difícils de la història del club.

Punt i a part ha estat el col·lectiu de gent 
gran de majors de 70 anys, que per la meva 
vinculació a la feina en jornada reduïda he 
tingut la sort de poder contactar per inte-
ressar-nos pel seu estat de salut i oferir-los 
la possibilitat de la suspensió temporal de la 
seva condició de soci. Ha estat emocionant 
la resposta que he estat rebent d'aquestes 
persones, que ens han donat suport i ens 
han explicat com troben a faltar la piscina.

Tot això m'ha fet pensar què significa el 
club per a tantes i tantes persones, el club 
és salut, motivació, companyia, il·lusió, en-
senyament, superació… podria seguir.

Vull agrair també a tots els meus com-
panys, treballadors del club, la seva demos-
trada entrega i professionalitat durant tots 
aquests anys, el que fa que seguim tenint 
esperança en el futur, malgrat l'ERTO ne-
cessari per poder salvar la situació actual.

Trobo a faltar passar pels passadisssos 
del club i anar-me creuant amb tants socis 
i sòcies. Trobo a faltar el dringar dels pals 
metàl·lics amb les escales de la piscina; el 
so del marcador electrònic… Però, sobretot, 
trobo a faltar el somriure tímid dels gim-
nastes més veterans que superen un eleme-
net d'alt risc, o la il·lusió dels més novells 
quan assoleixen un esgraó al pòdium. 

No sé quan ens retrobarem. El que sí que 
sé és que lluitarem perquè la normalitat 
pugui tornar a la realitat del dia a dia. Vull 
agrair a la junta directiva l'esforç, la lluita i 
la implicació davant una realitat tan extraor-
dinàriament difícil i complexa de gestionar.

aurora morata / directora esportiva de 
la secció de gimnàstica artística del cng
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OPINIÓ

n temps d’excés de piulades i de 

baladreig gratuït, en moments 

que moltes de les paraules dites 

haurien d’haver-se silenciat i que 

molts dels silencis s’haurien d’haver tren-

cat, ens hem quedat sense paraula. Quina ha 

de ser la paraula per dir, en una de sola, tot 

el que ens passa? La situació és molt com-

plexa i segurament encara no ho hem vist 

tot, però hi ha una paraula que mai no hau-

ríem d’haver utilitzat: guerra. Una guerra es 

fa sempre entre dos bàndols d’humans. Es 

faci la guerra amb armes convencionals o 

atòmiques, sigui una guerra bacteriològica 

o nuclear, la guerra és entre faccions d’ho-

mes. […] Per molt inhumana que sigui una 

guerra, la guerra és humana. L’enemic que 

tot soldat té davant és un altre home i si dis-

para mata un home. L’estratègia i la tàctica 

que s’empra en una guerra és sempre per 

vèncer un enemic de la mateixa espècie. 

Cansa i dol que se segueixi martellejant, dia 

si i dia també, amb la guerra contra el virus 

i, si endemés la paraula guerra va acompa-

nyada de la litúrgia militar present en moltes 

posades en escena, és hora d’estar molt aler-

ta. Sé prou bé que s’empra com a metàfora, 

Metàfores i pronoms
però potser no és convenient i sempre cal 

estar amatents al llenguatge, especialment 

en moments tan delicats. Alguns ens hem 

passat la vida lluitant per desmantellar tot el 

que estigui vinculat a la guerra, fins i tot “per 

deixar de pensar-la”, com diu fa molts i molts 

anys l’Arcadi Oliveras. Ens hem esforçat molt 

per construir relacions sustentades en la 

resolució no-violenta dels conflictes perquè 

ara s’enviï tot a rodar. Ara no necessitem un 

món de guerra sinó un món de vida.

Santiago Alba Rico, en un article a Contex-

to y Acción, diu que “para esta batalla no se 

necesitan soldados sinó ciudadanos; y esos 

están por hacer”. També avisa del que pot 

significar parlar de guerra de manera massa 

recurrent: “Llamar a las cosas por otro nom-

bre si no estamos haciendo poesía, si estamos 

hablando de cuidar, curar, repartir y proteger, 

puede resultar una pésima política sanitaria”. 

I encara: “Con esta metáfora se humaniza al 

virus […], se le otorga agencia e intención y se 

deshumaniza y criminaliza a sus portadores, 

que en realidad son las víctimas”. Deixar que 

el llenguatge de la guerra se’ns filtri és una 

pèrdua significativa per ara i per al després.

Podem parlar de calamitat, desastre, ca-

tàstrofe, estrall, hecatombe, infortuni, mal-

fat... i moltes altres perquè totes elles parlen 

de desgràcies que afecten persones dignes 

de compassió. De totes, catàstrofe i heca-

tombe són potser les més dures, raó per la 

qual millor que les reservem per aquelles 

E

AGNÈS 
BOIXADER

Educadora

Metàfores i pronoms situacions pitjors encara que la vida ens 

tingui reservades. Ja en tenim prou amb 

emergència, paraula que hem fet servir en 

situacions de grans desastres.

Vivim una emergència mundial i requerim 

tots els recursos disponibles per supera-la, 

també dels exèrcits. Però no ens confon-

guem, no estem en guerra, de manera que, si 

hi ha exèrcits, no se n’hauria de fer ostenta-

ció i han d’estar al servei de la ciutadania. No 

podem deixar que tot plegat ens faci perdre 

cap conquesta democràtica. No podem per-

dre el dret de ciutadania, cap govern ens el 

pot segrestar, ni per vetllar per la salut. Sa-

lut i dret de ciutadania són i han de seguir 

essent compatibles. Se’ns han restringit els 

moviments perquè és la manera més se-

gura de poder protegir-nos en condicions 

d’igualtat, però segueixen intactes els drets 

i hem de vetllar perquè segueixi així. Drets 

i deures. Tenim el deure de protegir-nos i 

protegir als altres i potser aquesta restric-

ció obligada per emergència no hauria estat 

necessària si tots tinguéssim ben incorporat 

el sentit de la responsabilitat, del bé comú i 

l’hàbit de fer allò que toca quan toca pensant 

en un pronom nou, un nosaltres que sigui la 

suma d'un-mateix-i-tots-els-altres.

Vivim en un plural interdependent! Viu-

re en el món és viure amb els altres, però 

no n’hem après i sembla que no en volem 

aprendre, ni de viure amb els altres i menys 

pensant en els altres. Els pronoms, com les 

metàfores, els mal utilitzem i en moltes oca-

sions es converteixen en armes llancívoles. 

Aquí sí que la metàfora està ben emprada 

perquè sol ser un grup d’humans que llança 

pronoms contra un altre grup: “nosaltres ho 

fem bé, ells s’equivoquen”, “que no vinguin 

a casa nostra, que es quedin a la seva”, “els 

meus pensen que... però els seus”. Tots sa-

bem com n’és de difícil això de la inclusió, 

això d’aconseguir un nosaltres inclusiu, però 

també sabem que és urgent. Hem d’apren-

dre a actuar en el món pensant en aquest nou 

nosaltres. Si pensem el món, el més proper i 

el global, des de la interdependència potser 

tenim futur. Un futur que, no ens enganyem, 

no es pot centrar a construir utopies, perquè 

no són possibles… perquè no, tot no anirà 

bé, no hi ha anat, ni hi va i no hi anirà. El que 

podem fer és encarar tan bé com puguem el 

que ens va arribant, sigui el que sigui, sen-

se ferir-nos. El que podem fer és vetllar per 

no caure ni en distopies, ni en retrotopies, 

però podem instal·lar-nos en la resistència. 

Més que mai, viure és resistir i per fer-ho és 

essencial teixir xarxes espesses, fent forts i 

segurs els nusos i engruixint el fil.

En un món fet pensant en aquest nou no-

saltres hi hauria cooperació i fraternitat, i 

no només com una forma d’altruisme sinó 

també d’egoisme intel·ligent perquè és l’únic 

passaport a la vida. Un nou pronom que obli-

gui, moralment i ètica, cadascú a fer el que cal 

i no el que desitja. Emprem bé les metàfores 

i sembrem nous pronoms que fertilitzin les 

relacions entre persones i pobles. L'endemà 

no es pot convertir en terreny adobat perquè 

hi puguin créixer tota mena d’odis… aquests 

sí que es donen entre homes. Perquè on crei-

xen odis creixen possibilitats de guerra.
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Representants dels sindicats ma-

joritaris a la comarca, CCOO i UGT, 

van concentrar-se dimarts davant 

l’Hospital de Granollers per fer un 

agraïment al personal sanitari que 

les darreres setmanes està fent un 

sobreesforç laboral per abordar la 

crisi sanitària de la Covid-19. “La 

pandèmia ha mostrat la impor-

tància de la cura de la vida, la 

salut i el benestar, i ha mostrat 

que hi ha treballs imprescin-

dibles per a la subsistència, la 

seguretat i la salut col·lectives, 

i que no són sempre els més 

valorats socialment ni salarial-

ment”, afirmaven. En aquest sen-

tit, rebutjaven les privatitzacions i 

les retallades pressupostàries que 

han minvat els serveis sanitaris pú-

blics, sociosanitaris i residencials, i apostaven per la seva dignificació. 
Igualment, els sindicats assegura-

ven que cal reconèixer el valor dels 

treballadors d’altres sectors es-

sencials, sovint molt precaris, com 

"la neteja, els supermercats, els 

tanatoris, les brigades i els cos-

sos de seguretat". 

D’altra banda, la trobada també 

va servir per presentar les accions 

i les reivindicacions sindicals per 

aquest Primer de Maig, que traslla-

darà les habituals mobilitzacions a la xarxa. Els sindicats demanen a la 
Generalitat una taula de diàleg so-

cial per “evitar que aquesta crisi 

sigui com la de 2008” i per aten-

ccoo

RECONEIXEMENT SINDICAL  A la feina dels professionals sanitaris

SINDICATS  DEMANEN REFORÇAR EL SISTEMA PÚBLIC I QUE ES RECONEGUI LA TASCA DELS TREBALLADORS DE SERVEIS ESSENCIALS

dre diverses realitats, com la dels 

autònoms, “perquè puguin rebre 

les mateixes prestacions que les 

persones assalariades”, o la de 

les pimes i micropimes, “que són 

les que tindran més dificultats 
per tornar a obrir els seus ne-

gocis”. També demanen establir 

prestacions i rendes socials per 

garantir els ingressos a tots els 

treballadors, ajuts per a les treba-lladores de la llar, flexibilitzar els 

procediments de regularització de 
persones i ampliar la renda garan-

tida de ciutadania, així com més protecció a les dones en risc de violència masclista i més atenció a 
les famílies monoparentals, "amb 

ajuts que els permetin fer-se 

càrrec dels fills i filles mentre 
els serveis educatius estiguin 

tancats", i per a les famílies que 

hagin de tenir cura de persones 

dependents i que abans tenien el 

suport de centres de dia.

CCOO i UGT també reclamen al 

Govern que reprengui els acords 

del Pacte Nacional per la Indústria, una qüestió "100% prioritària”. 

“Catalunya és una potència in-

dustrial i cal recuperar la capa-

citat que teníem fa uns anys; si 

ara fabriquéssim com llavors no 

CCOO i UGT, pel Primer de Maig: 
"Cal recuperar el pes industrial"

"Els serveis essencials, 
com la neteja o
els supermercats, són
sovint els més precaris"

Suspès el 3r Summer MarketBanderes a mig pal a tres polígons industrials LF Comerç, l'Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals de lesFranqueses ha suspès l'edició d'enguanydel Summer Market, la fira del comerçlocal inicialment prevista per al 6 de juny.

Tots els polígons integrats en la Coordinadora Espanyola de PolígonsEmpresarials que tenen la bandera de la marca Q ‘Polígon Empresarialde Qualitat’, han posat les seves banderes a mig pal en senyal de dol per les víctimes del coronavirus. Dels 14 polígons de l'Estat amb aquesta distincióde qualitat, tres són a Granollers: Coll de la Manya, Jordi Camp i Congost.

ECONOMIA

La patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, 
Pimec, ha denunciat els proble-

mes que s’estan trobant pimes i 

autònoms a l’hora d’accedir a les 

línies de crèdit de l’ICO, així com 

les "males pràctiques" que exer-

ceixen algunes entitats financeres, 

com la pujada desmesurada dels 

tipus d’interès, la venda creuada 

obligada d’altres productes a l’ho-

ra d’accedir al crèdit o la possibili-

tat de renovar altres crèdits ban-

caris a través dels avals destinats 

a fer front a la crisi del Covid-19. Daniel Boil, president de Pi-
mec al Vallès Oriental, alerta que 

aquestes situacions "encareixen 

les condicions per a pimes i au-

tònoms" i redueixen alhora les 

fonts de finançament. "Els ICO no 

arriben; estan signats i apro-

vats, però no s'ingressen els 

diners", lamenta Boil, qui apunta 
que aquesta lentitud fa que mol-

tes empreses no puguin pagar els 

Pimec denuncia que els 

diners dels ICO "no arriben"

El Vallès Oriental ha perdut, en no-més un any, 4.605 persones assa-lariades –de les 118.705 del març de l'any passat a les 114.100 del març d'aquest any. Es tracta d’un 
descens del 3,9% de persones ins-

crites al règim general de la Segure-

tat Social. Pel que fa als autònoms, enguany hi havia inscrites 29.009 persones, 326 menys que fa un any, quan eren 29.335 (-1,1%).
Per municipis, a Granollers hi ha-via al març 27.832 persones inscri-

tes al règim general de la Seguretat Social, 867 menys que al març de l’any anterior, quan eren 28.699. El descens ha estat del 3%. Pel que 
fa als autònoms, Granollers tenia al març 3.721 autònoms, 11 menys que l’any anterior, quan eren 3.732. En aquest cas el descens ha estat del 0,3%. A les Franqueses la ten-

dència és la mateixa. Al març tenia 7.686 assalariats, 114 menys que l’any passat, quan n’hi havia 7.800 (-1,5%), mentre que la març hi ha-via també 1.295 persones inscrites 
al règim especial de treballadors autònoms pels 1.302 de l'any pas-sat (set persones menys). El des-cens en aquest cas és de 0,5%. 

OCUPACIÓ 

Un 4% menys 

d'assalariats

en només un any 

a la comarca

Mobilització

La seu del sindicat a Granollers acollirà 
aquest Primer de Maig una de les dues 
ponències per al míting confederal, que 
per primer cop serà online i s’emetrà al 
canal de YouTube del sindicat. Més enllà 
d'això, la CNT del Vallès Oriental fa una 
crida a la protesta aquest Primer de Maig  
–des dels balcons, a les 18 h– per de-
nunciar els abusos laborals a les empre-
ses i retallades de drets. El sindicat as-
segura que moltes empreses aprofiten 
la situació del Covid-19 per maximitzar 
els beneficis a compte del seu personal. 
"Moltes empreses tiren endavant ERTO 
sense base real, abusant-ne de la du-
rada o afectant de forma discrimina-
tòria part de les plantilles aprofitant 
el caos que es viu a l’administració", 
asseguren. El lema de la CNT per aquest 
Primer de Maig és Orgull de classe tre-

balladora per recordar que, malgrat els 
abusos patronals, és la classe treba-
lladora qui en aquests greus moments 
"tira endavant la societat, genera real-
ment riquesa i mou la societat".

LA CNT FA UNA
CRIDA A PROTESTAR 
DES DELS BALCONS

Els treballadors afectats per un ERTO, els qui tenien contractes 
temporals i han estat acomiadats 

per culpa del coronavirus i els au-

tònoms que han vist reduïts els in-

gressos i han demanat el cessament 

d'activitat poden sol·licitar l'ajut de 200 euros anunciat per la Genera-

litat per a persones afectades per 

la crisi econòmica del Covid-19. 

L'ajut serà per a famílies que pu-

guin acreditar que en conjunt han patit una reducció superior al 30% 
en els ingressos del mes de febrer, 

i que, a més, no hagin cobrat, entre març i abril, més de 2.098,3 euros. 
A més, per cobrar aquest pagament extraordinari, l'afectat per l'ERTO 
ha de tenir càrregues familiars.  

Ajuts de 200 € per 

a les famílies amb 

menys ingressos

n La Fundació Pimec ha engegat una 
campanya solidària amb l’objectiu de 
protegir la salut d’empresaris i treballa-
dors en la tornada a l’activitat. L’entitat 
proporciona mascaretes quirúrgiques 
als autònoms i els comerços associats a 
Pimec, així com també dóna termòme-
tres digitals clínics de detecció ràpida 
de la temperatura i sense contacte a les 
microempreses sòcies de la patronal. La 
campanya s'ha ampliat aquesta setmana 
a totes les empreses associades a Pimec. 

MASCARETES I 
TERMÒMETRES PER 
ALS SOCIS DE PIMEC

seus proveïdors. Per tot plegat, Pi-

mec demana agilitzar els tràmits 

dels ICO i que el suport financer en 

forma de crèdit suposi una verita-ble injecció de liquiditat per a les 
empreses a un cost raonable, així 

com posar en marxa un pla d’ajuts 

directes per als sectors més afec-

tats per la crisi, com el turisme, el 

comerç i els autònoms en general.

D'altra banda, la patronal també 

reclama, com s'ha fet a Itàlia, una 

"bonificació" o desgravació fiscal 
per a la despesa en equips de pro-tecció personal (EPI) a la qual es 
veuen obligades les empreses, ja 

que es tracta d'un "cost extraor-

dinari i imprescindible per a la 

represa econòmica".  

hauríem tingut falta de materi-

als de protecció", deien. 

Finalment, en matèria de segu-

retat i salut, també reclamaven re-forçar la prevenció a les empreses 
de serveis essencials i en aquelles 

on gradualment es reprengui l’ac-

tivitat, i derogar la reforma labo-

ral perquè “la fi de la precaritza-

ció és una necessitat bàsica”. i
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L’oferta immobiliària de naus i so-

lars disponibles al Vallès Oriental 

s’ha reduït un 42% l’últim any. 

Així ho recull el primer informe 

trimestral de l’Observatori dels 

Polígons d’Activitat Econòmica 

del Vallès Oriental, que analitza 

l’evolució de l’activitat industri-

al durant el primer trimestre de 

2020. Segons l’informe, el descens 

és especialment pronunciat des 

de l’octubre passat, i afecta per 

igual tant les ofertes de compra 

com de lloguer. Dels 1.600 solars 

i naus disponibles que hi havia a 

la comarca a final d’any, 280 eren 

a Granollers i 160 a les Franque-

ses, de manera que entre els dos 

municipis hi havia gairebé un terç 

de l'oferta disponible de la comar-

ca. A més, l’any passat les ofertes 

tenien una antiguitat mitjana de 

300 dies, mentre que actualment 

se situa al voltant dels 450.

Pel que fa a preus, les ofertes de 

venda es mantenen estables des 

de fa un any a l’entorn dels 585 

euros per metre quadrat. A Gra-

nollers, el preu mitjà oscil·la entre 

els 601 i els 800 euros, mentre 

que a les Franqueses se situa en-

tre els 401 i els 600 euros per me-

tre quadrat. Pel que fa al lloguer, la 

tendència indica un augment en la 

línia del preu del lloguer de l’habi-

tatge, i actualment se situa en els 

4,15 euros el metre quadrat. En 

aquest cas el preu mitjà és d’entre 

3,5 i 4 euros a Granollers i d’entre 

4 i 4,5 euros per metre quadrat a 

les Franqueses.

El Vallès Oriental és la segona 

comarca de Catalunya amb més 

polígons i la tercera en superfície 

industrial. Actualment disposa de 

127 polígons d'activitat econòmi-

ca que ocupen una superfície de 

2.812 hectàrees. De mitjana, cada 

un té una superfície de 22,14 hec-

tàrees. Pel que fa a número d'em-

preses, Granollers encapçala el 

rànquing amb 658 empreses, se-

guit de les Franqueses (337), Pa-

rets (323), Lliçà de Vall (280), Ca-

novelles (279) i Montornès (231). 

La majoria de polígons, així com 

també els més grans, se situen al 

voltant dels eixos viaris de més 

capacitat, com l'AP-7 i la C-17.

Finalment, l'ocupabilitat dels 

INDÚSTRIA  GRANOLLERS I LES FRANQUESES, CAPDAVANTERES EN VOLUM INDUSTRIAL, CONCENTREN UN TERÇ DE L'OFERTA

L'oferta de naus i solars disponibles
a la comarca cau un 42% en un any

arxiu

NAUS I SOLARS  La major part de l'oferta és a Granollers i les Franqueses

polígons del Vallès Oriental és del 

77,4%, per sobre de la mitjana 

de Catalunya (72%). El municipi 

amb més empreses, Granollers, 

té un 87% d'ocupabilitat als seus 

polígons. D'altra banda, el 55% de 

les principals empreses del Vallès 

Oriental pertanyen al sector quí-

mic, el qual va facturar l’any pas-

sat fins a 3.653 milions d’euros, un 

21,5% de la facturació total de la 

comarca. El 16% són del sector de 

l'alimentació i el 12% de la indús-

tria del metall. Entre les 25 princi-

pals empreses de la comarca hi ha 

Reckitt Benckiser (243 milions de 

facturació), Superfícies de Alimen-

tación (215), Coaliment (131) i 

Audens Food (105), de Granollers; 

i Novartis Sandoz (163 milions), 

ITW (154) i Apla Ibérica (89) de 

les Franqueses.   x.l.

El Servei de Turisme del Consell 

Comarcal ha iniciat una campanya 

a les xarxes socials –Facebook i 

Instagram– posar en valor les em-

preses i persones que formen part 

del sector turístic de la comarca. La 

campanya, amb el lema Descobreix 

l’ànima del Vallès Oriental, explica 

qui és el Vallès Oriental i reconeix 

de manera personalitzada les per-

sones i empreses que distingeixen 

una comarca “amb una ànima i 

una singularitat que la fan molt 

propera als visitants”. Les pri-

meres empreses que s’han donat 

a conèixer a través de la campanya 

són les vinculades als Punts d’In-

formació Turística, Compromís per 

la Sostenibilitat Biosphere i Xarxa 

de Productes de la Terra. Turisme-

Vallès ha demanat a les empreses 

que vulguin participar-hi que facin 

arribar fotografies presentant l'ac-

tivitat i que ho acompanyin d'un 

text explicant les principals carac-

terístiques del negoci, així com les 

xarxes socials en què té presència. 

Així, les xarxes de TurismeVallès 

ajudaran a difondre l’ànima del 

sector turístic del Vallès Oriental. 

TURISME  

Campanya per 

donar a conèixer

les empreses 

turístiques

GRANOLLERS. L'Agència846 Esca-

pe Room, el primer local d'esca-

pament de Granollers, tanca les 

seves portes definitivament. Els 

motius del tancament estan vin-

culats a l'aturada provocada per 

l'Estat d'alarma, en no poder fer 

front a les despeses que genera 

l'activitat "sense cap ingrés ni 

ajuda suficient, amb la previsió 

que el sector de l'oci serà de les 

últimes coses en tornar a la nor-

malitat", indiquen. Ara fa quatre 

anys que va obrir les portes el pri-

mer local d'Escape Room a Grano-

llers, l'Agència846 al carrer Corró. 

S'hi podien trobar dues missions 

diferents, el Cas Namíbia, que va 

tenir una gran acollida del públic 

familiar, i el Cas Napoli, una sala 

amb jocs més moderns i reptes 

més dificils. L'Agència846 Escape 

Room va ser el primer d'aquests 

negocis a la ciutat, però molts d'al-

tres el van seguir pocs mesos des-

prés. Actualment, de fet, ja hi ha 

una desena de sales d'escapament 

a la ciutat i pobles veïns. Ara molts 

Tanca el primer escape room

clients que l'han fet possible. Per 

intentar pal·liar la despesa del 

tancament han posat a la venda 

samarretes de record i part del 

mobiliari i mecanismes dels jocs. 

Ara per ara els promotors del ne-

goci descarten la reobertura pro-

pera en algun altre local, si bé no 

descarten emprendre noves aven-

tures digitals vinculades al món 

de l'escapisme i l'enginy. 

d'ells es plantegen la continuïtat, 

segons han mostrat aquests dies 

amb un vídeo de la campanya #es-

caperoomvuelve. 

Per comunicar el tancament 

han publicat un vídeo a les xarxes 

socials on repassen la trajectòria 

del negoci i expliquen els motius 

del tancament, vinculats a l'atura-

da provocada pel Covid-19. Tam-

bé s'agraeix el suport de tots els 

agència846

ESCAPE ROOM  Un fragment del vídeo de comiat

Comerç

Un altre negoci que també ha decidit 

abaixar la persiana aquesta primave-

ra, arran de la crisi provocada pel co-

ronavirus, és 23 Basketball, la botiga 

de material esportiu especialitzada 

en bàsquet del carrer Sant Josep. La 

botiga ha estat lloc de trobada per a 

jugadors, aficionats i entrenadors de 

bàsquet a la ciutat i promotora d'es-

deveniments esportius. El seu res-

ponsable, Xavi Espín, explica que a 

més de les dificultats que tenen tots 

els comerços, com haver d'afrontar els 

pagaments del lloguer i els subminis-

traments, també hi ha els problemes 

propis d'un comerç molt especialitzat. 

"Estem molt vinculats a les exigènci-
es de les marques i ens hem de com-
prometre a unes programacions que 
ara com ara són molt incertes, i que 
probablement no es reprenguin fins 
l'any que ve", explica Espín. La boti-

ga, que va obrir portes el setembre de 

2017, ha posat en liquidació tot el seu 

estoc a través del seu web durant un 

període de dos mesos.

23 BASKETBALL, AL 
CARRER SANT JOSEP, 
ABAIXA LA PERSIANA

La falta d'ingressos per l'aturada forçada aboca al tancament

La Taula Vallès Oriental Avança 

ha posat en marxa un nou grup de 

treball per dissenyar el pla de re-

activació econòmica a la comarca. 

L’objectiu és atendre les necessi-

tats emergents de les empreses a 

curt termini a través d’un gabinet 

de crisi. Per tirar-lo endavant, la 

TVOA ha sol·licitat finançament 

a la Diputació de Barcelona. En la 

darrera reunió de la taula, de la 

qual formen part agents econò-

mics com CCOO, UGT, Pimec, UEI, 

els principals ajuntaments i el Con-

sell Comarcal, el grup de treball de 

polígons industrials va proposar 

replantejar els calendaris de di-

versos projectes, el grup de treball 

de formació/ocupació va demanar 

definir les línies del pla estratègic 

i les accions que es duran a terme 

a partir d’ara , i el grup de treball 

d'empresa va proposar fer un pla 

de contingència amb una estratè-

gia de clústers en què es diferenci-

ïn les actuacions per als diferents 

sectors d'activitat econòmica. 

La TVOA impulsa 

un pla per reactivar 

l'economia

del Vallès Oriental
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GRANOLLERS. Les associacions de 

comerciants Gran Centre Grano-

llers i Comerç de Dalt han reforçat 

la seva col·laboració i han disse-

nyat conjuntament un nou siste-

ma de comunicació "més atractiu 

i directe" i que permeti tenir més 

incidència comercial entre els ve-

ïns de Granollers i els pobles de 

l'entorn. Aquest dijous es posa en 

marxa el projecte, que inclou di-

verses novetats per "adaptar-nos 

a la nova realitat 3.0 que estem 

vivint", diu Isaac Gómez, gerent 

de Comerç de Dalt. 

Destaquen la posada en marxa 

d'un nou servei d'atenció telefò-

nica personalitzada per atendre 

clients i consumidors que busquin 

qualsevol producte. "Qualsevol 

persona que tingui un dubte o 

vulgui informació de qualsevol 

comerç pot trucar-hi; el servei 

l'atendrà i el derivarà a l'es-

tabliment que calgui", explica 

Gómez. El telèfon –619 360 068– 

està actiu de dilluns a divendres 

Així, diu Laura Sabatés, presiden-

ta de Gran Centre, "els comerços 

físics s'acosten més als clients". 

Alhora, el web també recull el 

llistat de botigues i serveis de les 

dues entitats que continuen acti-

ves durant aquests dies i els que 

poden vendre a través de la xarxa. 

"El 60% de les botigues físiques 

de 9 a 18 h, i la idea és que tingui 

continuïtat més enllà de l'actual 

situació. 

D'altra banda, també es reforça 

la comunicació a través de les xar-

xes socials i del web de l'entitat, 

que esdevé un punt de referència 

per als comerços que no disposen 

de presència pròpia a la xarxa. 

gran centre

COMERÇ  LES 250 BOTIGUES I SERVEIS ASSOCIATS A GRAN CENTRE I COMERÇ DE DALT S'ADAPTEN A LA VENDA DIGITAL PER ARRIBAR ALS CLIENTS

SERVEIS 3.0  Les dues entitats posen un telèfon a disposició dels clients

Conferència

Les tradicionals conferències mensuals 

d'El repte de ser persona avui, orga-

nitzades per Gran Centre, es traslladen 

també a la xarxa. Avui, dijous, a les 20 

h, al canal Live d'Instagram de Gran 

Centre comencen les #coferenciesel-

repte3punt0, en aquesta ocasió amb 

el psicòleg general sanitari Xavier Guix, 

qui parlarà de com ens relacionem amb 

allò que vivim i de "com ens parla la 

vida". Guix també és director d'un grup 

de recerca i formació en l’autoconeixe-

ment; formador en habilitats directives 

i en ecologia emocional; conferenciant, 

autor de diversos llibres i col·laborador 

als mitjans de comunicació i revistes 

especialitzades en temes psicològics.

EL REPTE DE
SER PERSONA AVUI, 
A INSTAGRAM

estan tancades, però amb una 

trucada de telèfon o  través del 

web es pot preparar la coma-

da i fer-la arribar al client", diu 

Sabatés. En aquest sentit, Gran 

Centre i Comerç de Dalt impulsen 

la iniciativa Truca, demana i t'ho 

portem, un servei de repartiment 

a domicili dels productes dels co-

merços associats mitjançant un 

acord amb Eutrasa, que ha cedit 

una furgoneta elèctrica per fer ar-

ribar els productes que els clients 

encarreguin a les seves botigues 

habituals als veïns de Granollers i 

els pobles de l'entorn. 

Per a Sabatés, "el 3.0 ha de ser 

la nova realitat del comerç de 

proximitat: no es tracta de fer 

una gran plataforma de comerç 

online, sinó de continuar com-

prant on ho fem habitualment 

però a través de tots els canals 

que tenim a l'abast". I afegeix: 

"El 3.0 ha vingut per quedar-se, 

Gran Centre i Comerç

de Dalt impulsen un nou

servei d'atenció telefònica 

i l'entrega a domicili

El comerç de proximitat
s'adapta a la realitat 3.0

però els nostres proveïdors són 

les botigues físiques, amb el 

mateix tracte humà i persona-

litzat de sempre". Tot i l'ús de 

nous canals, conclou, "es tracta 

de continuar fent confiança al 

comerç local".  x.l.
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Miquel Flores s'acomiada 

amb 30 anys de les pistes
Miquel Flores, jugador del KH-7 

de Primera Estatal –el filial del 

Fraikin, en el qual va jugar dos 

anys– s'acomiada aquesta tem-

porada de l'handbol federat amb 

només 30 anys.

En una emotiva carta, l'històric 

del BMG –ha militat 24 anys i ha 

recorregut totes les categories del 

club– tanca una etapa iniciada als 

6 anys. "Qui m'havia de dir que 

viuria tantes coses i coneixeria 

tants amics que m'enduc per 

sempre, i que viatjaria pel món 

fent allò que més m'agrada", 

exclama el jugador, també gradu-

at en Ciències de l'Activitat Física 

i l'Esport, i entrenador nacional 

d'handbol, una faceta de l'esport 

que mantindrà. "Gràcies BMG, 

deixo de vestir la samarreta per 

seguir defensant el club i els 

seus valors des de la banda", diu, 

i també agraeix el suport a amics i 

família. Hi destaca els companys i, 

sobretot, el tècnic Sergio Pozo, a 

qui atribueix haver-li fet estimar 

VA JUGAR DOS ANYS AL FRAIKIN I ACTUALMENT MILITAVA AL KH-7

Les jugadores del primer equip 

del BMG han vist com la crisi sani-

tària ha esmicolat el somni euro-

peu. Divendres al matí, el comitè 

executiu de l'EHF (Federació Eu-

ropea d'Handbol) anunciava que 

suspenia la Challenge Cup, de ma-

nera que estronca la trajectòria 

europea de les jugadores del KH-

7, que el 8 de març van aconseguir 

classificar-se per a les semifinals 

d'aquesta competició, en què s'ha-

via d'enfrontar al Valladolid.

Finalment, doncs, la idea inici-

al –que la federació havia arribat 

a plantejar al KH-7– de concentrar 

semifinals i finals a mode de final 

four en una única seu a finals de 

juny s'ha descartat. De fet, el mateix 

club alertava de la necessitat que les 

jugadores iniciessin entrenaments, 

arxiu / x.solanas

HANDBOL  LA FEDERACIÓ SUSPÈN LA COMPETICIÓ EN QUÈ LES DE CUESTA ESTAVEN A SEMIFINALS

El KH-7 BMG es queda sense 
disputar la Challenge Cup

com a mínim, tres setmanes abans 

d'un primer partit per poder recu-

perar l'estat físic i evitar lesions.

Es dóna la circumstància que, 

amb la classificació de la lliga ac-

tual el KH-7 no té accés a la Cha-

llenge Cup de la propera tempora-

da, per la qual cosa l'equip espera 

que, davant la situació excepcio-

nal d'aquest final brusc de la com-

petició, es permeti participar l'any 

vinent als quatre equips arribats a 

semifinals. 

Més decisions
L'EHF es reunia per analitzar la si-

tuació provocada per la pandèmia 

de la Covid-19 i establir el full de 

ruta per decidir el futur de les se-

ves competicions i estructurar la 

propera temporada.

Finançament

LA FIRMA DE ROBA 
HUMMEL RENOVA 
EL PATROCINI 4 ANYS

ESPORTS
Concurs sobre el BalonmanoPol Espargaró dóna 3.000 mascaretes FFP2
El BMG ha posat en marxa un concurs de 

coneixement sobre el club per fer passar les estones de confinament. Els experts en 
el BMG hi poden participar per mitjà de l'enllaç 

a la plataforma quizizz.com/join?gc=720800.

El pilot granollerí de motociclisme Pol Espargaró ha fet arribar a l'Hospital 3.000 unitats de mascaretes autofiltrants FFP2, 
les que necessiten per tal d'evitar contagis entre el personal 

sanitari. El centre feia públic el seu agraïment per mitjà de les 

xarxes socials.

A MIG CAMÍ  Les jugadores del KH-7 es queden amb el bon joc estroncat

La federació també ha suspès les 

quatre rondes que quedaven de 

classificació per a l'EHF Euro 2020 

femení, que s'establirà segons el 

rànquing actual. Així, la selecció 

estatal de les Guerreras, coman-

dada pel granollerí Carlos Viver i 

amb l'entrenador del KH-7 Robert 

Cuesta com a preparador físic, s'ha 

classificat directament i serà al 

Campionat d'Europa 2020.  

la feina d'entrenador, així com 

per "no haver-me deixat aban-

donar el somni quan ja ho veia 

impossible, i gràcies per creure 

en mi més que jo mateix". Flores 

també agraeix Carlos Viver per 

haver-li permès jugar a la màxima 

categoria, i viure moment com la 

final de la Copa EHF de 2016.

Flores continuarà vinculat al 

BMG com a entrenador. De fet, 

aquesta temporada ha entrenat el 

cadet masculí, que es va emportar 

la Minicopa del Rei. 

L'ÒRGAN FEDERATIU CATALÀ TAMBÉ 
DECIDEIX POSAR FI A LA TEMPORADA
n També s'ha acabat la temporada de l'handbol català. La Federació Catalana 
d'Handbol ha donat per acabades totes les competicions de la temporada 2019-
2020, que depenen de l'ens federatiu català, en les modalitats d'handbol pista i 
handbol platja. Això sí, la junta directiva ha decidit que no hi haurà descensos i 
sí ascensos. Així, el KH-7 Granollers C, en posicions de descens a Lliga Catalana, 
no baixaria de categoria. La decisió s'ha pres després d'atendre la recomanació 
emesa per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a proposta de la 
Mesa Sectorial de l’Esport de Catalunya, per la Covid-19, i en una junta directiva  
telemàtica. "El principi bàsic que aplicarà la FCH per definir com s’acaba la 
temporada actual i com es planteja la temporada 2020-2021 és que hi hagi 
ascensos però no descensos", informa en un comunicat. El document federatiu, 
afegeix, que aviat es comunicaran als clubs les propostes de la federació catalana 
per cada una de les diferents competicions, amb el fi de consensuar-les.

n També divendres la junta directiva de 
la Federació Espanyola d'Handbol de-
cidia donar per acabada la lliga Asobal, 
sense jugar les 11 jornades que queda-
ven per disputar. Segons la proposta, 
que aquesta setmana havia de ratificar 
la comissió delegada –l'òrgan de go-
vern de l'ens–, no hi haurà descensos, 
però sí ascensos, de manera que la lliga 
passarà de 16 a 18 equips. Així el Fraikin 
BMG no jugarà més aquesta tempo-
rada i, pel que fa a la classificació, no 
es veurà ni beneficiat ni perjudicat per 
l'acord federatiu. De fet, el tancament 
de les competicions de la Federació 
Espanyola tampoc afectaran el KH-7 
femení, també a Divisió d'Honor a la 
lliga Guerreras Iberdrola, ni el filial del 
masculí, el KH-7, a Primera Estatal.

LA FEDERACIÓ ESTATAL 
PROPOSA DONAR PER 
ACABADA L'ASOBAL

Cancel·lades les 24 Hores 

de Motociclisme del juliol
El Circuit de Barcelona-Catalunya 

ha comunicat aquesta setmana 

que les 24 Hores de Catalunya de 

Motociclisme, previstes aquesta 

temporada pels dies 3, 4 i 5 de ju-

liol al Circuit, queden cancel·lades 

davant la situació d’incertesa ge-

nerada per la Covid-19.

A les portes de l’obertura del 

període d’inscripcions, el Circuit de 

Barcelona-Catalunya ha fet oficial 

l’anul·lació davant la impossibilitat 

d’avalar que la prova es desenvo-

lupi amb les màximes garanties 

de seguretat. No obstant això, el 

Circuit, conjuntament amb la Fede-

ració Catalana de Motociclisme i la 

Secretaria General de l’Esport i de 

l’Activitat Física, ja està estudiant 

un nou format de prova de resis-

tència més reduït i englobat en al-

gun dels mítings que estan progra-

mats pel segon semestre de l’any.

MOTOR  EL CIRCUIT ESTÀ ESTUDIANT UN NOU FORMAT REDUÏT

Joan Fontserè, director general 

del Circuit, destaca que “ens hem 

vist obligats a prendre aquesta 

dolorosa decisió amb suficient 

temps per a no perjudicar els 

equips i pilots, que es preparen 

per les 24 Hores amb mesos 

d’antelació. Malgrat la complica-

da conjuntura que estem vivint, 

volem que l’esperit de la resis-

tència motociclista continuï 

present aquesta temporada i es-

tem valorant un nou format de 

cursa més reduït". "Lamentem 

les molèsties que aquests can-

vis puguin ocasionar i demanem 

disculpes a tots aquells aficio-

nats i participants que es veuen 

afectats per aquestes mesures 

excepcionals”. El Circuit tornarà 

a incorporar les 24 Hores de Cata-

lunya de Motociclisme al calendari 

de la temporada 2021. 

bmg

MIQUEL FLORES  El 2016, al Fraikin

La firma Hummel ha renovat per a 
quatre anys l’acord de patrocini amb 
el Balonmano Granollers. El club ha 
agraït novament el vincle i ha recordat 
que Hummel és una marca referent al 
món de l’handbol. De fet, patrocina 
altres clubs de l’Estat i també d’altres 
disciplines com el bàsquet i el futbol. 
La firma Hummel, amb seu a Dinamar-
ca, fabrica roba esportiva.
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La Unió Ciclista les Fran-

queses (UCF) ha promogut 

una iniciativa solidària per 

recaptar fons per la lluita 

contra la Covid-19. Es tracta 

de quatre hores de ciclis-

me, en què els participants 

van poder escollir el temps 

i la distància a recórrer i 

com fer-ho: amb bicicleta 

de corró, bicicleta estàtica, 

el·líptica o, fins i tot, cinta 

de córrer. Els participants 

a les 4 Hores solidàries, que 

es van dur a terme dissabte 

a la tarda, van sumar uns 

10.000 quilòmetres, i van poder 

triar el donatiu que volien fer.

Les 4 Hores es van poder seguir 

per mitjà del Live (directe) de 

l’Instagram de la UCF @ucfciclis-

me, on cada diumenge al matí s’or-

ganitza una sessió de cycling. Els 

participants van poder penjar les 

seves fotografies i stories amb els 

hashtags #avuihepedalat #stopco-

vid19 #yomecorono #joemcorono 

ucf

CICLISME  EL CLUB FRANQUESÍ ENCARA RECULL DONACIONS PER LLUITAR CONTRA LA COVID-19

BICICLETADA VIRTUAL

Uns 10.000 quilòmetres a
les 4 Hores solidàries de la UCF

#jopedaloacasa #UCFdesdecasa.

La manera com fer la donació, 

que encara està oberta i que es 

destinarà íntegrament a les resi-

dències de gent gran i els hospi-

tals, també es pot trobar a les xar-

xes socials de l’entitat.

També hi ha les entrevistes que 

la UCF ha fet a corredors de pri-

mer nivell com Tomàs Misser, An-

drey Amador, Sandra Santanyes 

Biker, Juan Antonio Flecha o Da-

vid Valero. 

Amb aquestes donacions, la 

UCF complementarà les aportaci-

ons solidàries de 1.500 euros en 

material que ja va fer a finals de 

març: 130 litres de gel desinfec-

tant, 2.000 guants i 600 bates a 

l'Hospital de Granollers.  x.l.

CC Corró d'Amunt

D'altra banda, el Club Ciclista Cor-

ró d'Amunt també ha col·laborat en la 

lluita contra la Covid-19, i la setmana 

passada va lliurar 4.000 guants a Fun-

dació Privada Hospital Asil de Grano-

llers; 2.000 a la Fundació Privada Les 

Franqueses per a la gent gran; 2.000 a 

la residència de persones grans L'Auca 

i 2.000 a la residència Palau.

DONACIÓ DE 10.000 
GUANTS A SANITARIS

La Federació Catalana de Basquet-

bol (FCBQ) ha anunciat finalment la 

finalització de totes les seves com-

peticions federades corresponents 

a la temporada 2019-2020. Fa no-

més uns dies, l'ens federatiu infor-

mava de la finalització dels campio-

nats federatius, excepte els sèniors, 

sub-25 i preferents amb opcions 

d'ascens. Ara, però, un cop fet pú-

blic el calendari de desescalada 

del confinament, en què la pràctica 

d'esports d'equip només serà pos-

sible en l'última fase –com a molt 

aviat a mitjans de juny–, la FCBQ ha 

optat per la finalització de totes les 

competicions. Pel que fa als ascen-

sos i descensos, la federació encara 

estudia quina mesura aplicar, tot i 

que segons ha informat, "proba-

blement, la proposta final que es 

presenti no prevegi cap descens 

per aquesta temporada i que els 

ascensos es ponderin en funció 

del sistema final de cada compe-

tició". En aquest escenari hi ha el 

CBG, que lidera en solitari el grup 

1 de la Copa Catalana, amb vuit 

victòries consecutives i 33 punts. 

Joan Nadal, president del CBG, ex-

plica que el possible ascens del sè-

nior masculí es produiria a la Lliga 

EBA, que depèn de la Federació 

Espanyola de Bàsquet, qui encara 

no s'ha pronunciat sobre ascensos 

ni descensos. "Quan es va aturar 

tot, a mitjans de març, anàvem 

primers i dúiem molt bona rat-

xa", recorda Nadal. "Ningú no pot 

dir que no haurem guanyat l'as-

cens per mèrits propis", afegeix. 

Nadal afirma que en cas de poder 

ascendir de categoria, el club ho ac-

ceptaria "perquè esportivament 

estem preparats", tot i que es 

mostra prudent a l'espera de com 

es pronunciï la federació espanyola. 

Retorn de quotes federatives
D'altra banda, l'ens federatiu cata-

là també ha informat que pròxima-

ment es comunicarà i s'abonarà a 

cada club l’extorn de la part pro-

porcional tant de les quotes de par-

ticipació abonades per la inscripció 

en els campionats que s'han donat 

per finalitzats com dels imports de 

quotes de llicències. 

BÀSQUET  LA FEDERACIÓ CATALANA TANCA LA TEMPORADA

El sènior del CBG, pendent 

de l'ascens a la Lliga EBA



dj, 30 abril 202020

L’Ajuntament de Granollers i les 

entitats organitzadores del Musik 

N Viu 2020 han decidit suspendre 

el festival de música a l’aire lliure 

que s’havia de celebrar els dies 26 

i 27 de juny, al Parc Firal; 3 i 4 de 

juliol al parc Torras Villà, i el for-

mat per a nenes i nens, Musik N 

Viu Kids, que s’havia de celebrar 

el 13 de juny.

La decisió s’ha pres amb motiu 

de la situació de crisi sanitària 

provocada per la Covid-19 i les 

possibles mesures que delimita-

ran la celebració d’esdeveniments.

Les entitats organitzadores de 

la que hauria estat la 16a edició 

del certamen i la 8a de la Kids són: 

Esplai Guai! De Palou, Xarxa de 

Centres Oberts organitzadors del 

MÚSICA  ENTITATS I AJUNTAMENT ACORDEN ANUL·LAR EL FESTIVAL D'ESTIU A L'AIRE LLIURE

Suspès el Musik N Viu 2020

Musik N Viu Kids; i Jovent Ignorat, 

Diables de Granollers, One Drop i 

Mor Josep Lizarte d'Els GeiserEntrades per 'El Messies' de Guinovart al Palau
Josep Lizarte, qui va ser membre del grup  

de música vallesà Els Geiser, va morir

divendres als 72 anys. La banda, fundada  

el 1964, va tocar sovint al Casino i a l'Astòria, 

i va telonejar els Sirex i Los Mustang.

El Palau de la Música Catalana ha posat a la venda les entrades 

pel concert El Messies d'Albert Guinovart, interpretat pels cors 

d'Amics de la Unió, dirigits per Josep Vila, i l'Orquestra de

Cambra de Granollers. El concert està programat per al 9 de

maig de l'any vinent, en el marc de la programació 2020-2021.

CULTURA

Konghost són les entitats organit-

zadores del Festival gran. i

arxiu

EN VIU  Les restriccions arran de la pandèmia han fet suspendre els concerts

Els cinc equipaments d’Escena 

grAn han ajornat els espectacles de 

maig en el marc de la crisi sanitài-

ra. La majoria de muntatges, doncs, 

es reprogramaran, però ha s'ha 

anunciat l'anul·lació definitiva de 

quatre propostes del TAG. Es tracta 

de l'espectacle Mapadeball, l'òpera 

Macbeth, el concert familiar Beet-

hoven, que em sents? i el concert La 

Pastoral de l'Orquestra de Cambra 

de Granollers (OCGr).

D'altra banda, l’equip d’Escena 

grAn continua treballant des de 

casa per avaluar amb les companyi-

es si les funcions es poden passar a 

una nova data o si, finalment, s’han 

de suspendre. Des d’Escena grAn 

s’està intentant, en la mesura del 

ARTS ESCÈNIQUES  L'OCGR SUSPÈN EL CONCERT 'LA PASTORAL'

Escena grAn ajorna també 

les cites del mes de maig
possible, oferir noves dates i, alho-

ra, s’està informant i gestionant la 

devolució d’entrades per a tots els 

espectadors que ho sol·licitin.

Així, doncs, s'està mirant de tro-

bar nova data per als espectacles 

familiars Desgel i La improvisació 

al piano, del TAG, així com el con-

cert familiar de Dàmaris Gelabert 

que també es preveia a l'Auditori 

granollerí el 31 de maig. El TAG 

també ajorna els concerts de Car-

les Marigó i Denominació d'Origen, 

i l'obra Mrs. Dalloway.

Llevant Teatre ha postposat el 

muntatge La cantant calba, i Can 

Palots busca nova data per al con-

cert d'Arraigo Todo fluye i l'espec-

tacle familiar On vas Moby Dick?. i

El festival virtual ConfinaFest, 

nascut a la Garriga en benefici de 

l'Hospital de Granollers i la Vall 

d'Hebron de Barcelona, ha acon-

seguit recaptar més de 650 euros 

per al centre sanitari. La iniciati-

va va surgir amb aquest objectiu i, 

alhora, promoure l'art local.

Engegat fa prop d'un mes, a tra-

vés del canal d'Instagram @Con-

finaFest20, en dos caps de setma-

na ha acollit prop d'una trentena 

d'actuacions de més de 35 artis-

tes d'estils musicals variats.

El festival no s'atura –les dona-

cions continuen obertes a www.

confinafest.com– i vol obrir-se a 

altres disciplines més enllà de la 

música. De fet, l'organització està 

en contacte amb un xef per oferir 

receptes en directe tres dies a la 

setmana i també han començat a 

oferir contingut per a infants, ioga, 

malabars, màgia, ball i entrevistes. 

En tres caps de setmana hi han 

passat Jou TM, el dj de la mítica 

sala Karibú d'Osona i de l'As de 

Copes de Granollers, així com 

Malesax, Duklein i Mikel CH.

A banda de la participació pun-

tual o periòdica d'artistes i col-

laboradors, també s'han unit al 

projecte patrocinadors de molts 

àmbits professionals, com de 

marxandatge amb samarretes, 

d’assessorament tècnic i legal, i 

també de productes que són po-

sats a disposició de la ciutadania 

per participar i celebrar diferents 

sortejos que animen a les dona-

cions als hospitals: la idea és fer 

créixer el projecte de tal manera 

que aviat s’obrin nous canals per-

què les donacions puguin fer-se a 

altres hospitals. 

El ConfinaFest recapta 650 euros i segueix
Precisament, una de les músics 

col·laboradora des del primer moment 

amb el festival solidari, la jove  

garriguenca Núria Conangla, ha estrenat 

aquest dilluns una cançó feta a casa i 

sobre el fet d'estar a casa, Confinada. 

El tema, de caràcter optimista, està 

disponible a YouTube i a les xarxes de la 

compositora. Conangla l'ha gravat amb 

diferents instruments –piano, violoncel, 

trompeta i percussió– i veu, i l'ha produït 

ella mateixa des del confinament. L'autora 

de Confinada ha estudiat a l'ESMUC i  

treballa de professora de música a  

diferents escoles.

Núria Conangla, 'Confinada'
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Enguany el Sant Jordi s'ha vis-
cut de manera atípica, confinats 
a casa, sense parades de llibres i 
roses al carrer, i amb unes vendes 
que ni de bon tros poden ser com-
parables amb les d'anys anteriors. 

Amb tot, el vessant positiu ha 
estat veure com la ciutadania 
s'ha abocat a donar suport a les 
llibreries, les grans perjudicades  
–juntament amb les floristeries– 
d'aquesta diada confinada.

Així, la iniciativa de La Gralla, 
amb col·laboració amb Granollers 
Pedala, de distribuir llibres du-
rant la setmana de Sant Jordi va 
ser del tot reeixida, fins al punt 
que dijous no es van poder accep-
tar més comandes. De fet, va tri-
plicar les vendes telemàtiques.

Molts vallesans, però, van optar 
també per la compra solidària en 
diferit, per mitjà de la campanya 
Llibreries Obertes, impulsada per 
Som* i Mortensen i a la qual es va 

sumar Òmnium. La proposta era 
encarregar i pagar un llibre que es 
recollirà a la mateixa llibreria quan 
pugui obrir. L'Espolsada de les 
Franqueses agraïa dimarts la inici-
ativa amb una piulada: "Enyoran-

ça, incertesa, por de no poder 

tornar al meu lloc segur. Estimar 

el meu ofici i sentir un agraïment 

profund per tot el que feu cada 

dia des de la distància. Avui hem 

rebut la liquidació d'@obrimlli-

breries de la setmana passada i 

només us puc dir gràcies".
De fet, Llibreries Obertes ha ve-

nut prop de 50.000 volums a les 
450 llibreries adherides a la cam-
panya, entre les quals L'Espolsada 
de les Franqueses i La Gralla de 
Granollers. La campanya a www.

llibreriesobertes.cat segueix ober-
ta i s'hi poden continuar com-
prant llibres fins que els establi-
ments aixiquin la persiana.

Espectants pel juliol
Per intentar viure el Sant Jordi al 
carrer, el sector s'ha emplaçat al 
23 de juliol per intentar de cele-
brar una diada del llibre i la rosa 

fet, si es podrà, tenint en compte 
les mesures de seguretat que cal-
drà complir per evitar el contagi 
de la Covid-19. 

alternativa. Amb tot, encara hi ha 
moltes incerteses sobre com es 
podrà celebrar –aforaments, sig-
natures d'autors, activitats– i, de 

drac

SANT JORDI 2020  MARINA MIRALLES VA SER LA PREGONERA D'UNA DIADA QUE ES VA VIURE EN EL CONFINAMENT, PERÒ AMB LA LECTURA COM A PROTAGONISTA

Bona rebuda del repartiment
a casa i dels encàrrecs en
línia quan obrin les llibreries

La campanya Llibreries

Obertes, molt ben valorada 

per L'Espolsada, ha venut

més de 50.000 llibres

Grn cUltUra

MARINA MIRALLES  Va reivindicar els versos del seu besavi Pere Molins 

L'escriptora i música Marina Mi-
ralles va iniciar el pregó de Sant 
Jordi de Granollers amb uns ver-
sos inèdits del seu besavi, Pere 
Molins Canudas. Miralles, de fet, 
reivindicava al llarg de tot el pre-
gó els llegats literaris de cadas-
cú i aprofitava també l'altaveu 
ofert per proposar que es publi-
qui un recull de l'obra de Molins. 
"L'Ajuntament podria fer-se 

càrrec de la publicació, que jo 

podria editar com a escriptora 

i besnéta de l'autor", deia som-
rient. De fet, el mestre Josep M. 
Ruera va musicar alguns versos 
de Pere Molins, que també tenia 
amistat amb Josep Garrell i Joan 
Canals, però que "mai va tenir 

cap aspiració de fer-se un nom".
Amb tot, aquest Sant Jordi va 

esdevenir el protagonista d'un 
pregó que va analitzar com "les 

herències que rebem ens fan 

com som", deia Miralles, qui asse-
gurava que habitualment els gra-
nollerins omplen la Porxada per 
Sant Jordi "perquè ens hi han 

portat, ens ho han llegat. De la 

mateixa manera que la literatu-

ra i les lectures van passant de 

generació en generació". "Som 

el que llegim perquè quan lle-

gim creixem i aprenem", excla-
mava la pregonera.

De fet, per a Miralles, "llegir és 

obrir un cofre del tresor, accep-

tar una herència preciosa que 

ens ajuda a entendre el món". 
"No són llegats els tintins que 

em va guardar la mare, els car-

tronets dels pastissos de l'avi, 

el llibre que em va deixar una 

amiga pensant que m'agradaria 

molt", deia l'escriptora. I, final-
ment, "no és un llegat la poesia 

del meu besavi i les muntanyes 

de llibres a la Porxada". "El meu 

desig és que, quan comprem 

llibres, siguem conscients de la 

força de l'herència, de la bellesa 

de la transmissió", concloïa.
El pregó acabava amb un altre 

vers de Pere Molins, amb l'acom-
panyament al piano de la seva 
besnéta, i que es tancava amb un 
"que sàpigues d'on véns, jo vull 

només".  m.e.

"Llegir és acceptar
un llegat que ens ajuda 
a entendre el món"

El conte del Drac de Granollers

L'entitat Drac de Granollers va publicar per Sant Jordi un vídeo –que es 
pot veure al seu canal de YouTube- que recull un conte, especialment 
creat per a l'ocasió, del Sant Jordi confinat. El relat se situa al 23 d'abril de 
2020: el Drac es desperta a la cova, posa la ràdio i sent que enguany no es 
pot sortir al carrer. Es posa molt content perquè no ha pogut sortir mai de 
casa el dia de Sant Jordi per por de trobar-se amb el cavaller i li fa molta 
il·lusió poder anar a les paradetes de la Porxada. Un cop al carrer, però, no 
hi troba ningú i s'asseu a la Pedra de l'Encant, tot trist. Llavors se li acosta 
el Colom i li pregunta què li passa. El Drac li explica que no entén res i el 
Colom que el veu ben despistat, el convida a fer un vol per explicar-li tot.

Dibuixos d'infants de 3r d'ESO al Museu

El Sant Jordi també es va viure amb desenes d'activitats a les xarxes  
socials, entre les quals, la proposta del Museu de Ciències Naturals: una 
ruta del Montseny des de casa, amb la presentació del llibre El Montseny. 

Rutes a peu i en cotxe, d'Òscar Farrerons Vidal. Des de dijous, el Museu  
de Granollers exposa 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 
(com aquests de l'Ona i la Camila). Aquesta mostra, que s'havia d'haver  
fet a l'Espai Obert del Museu, es fa de al web granollers.cat/santjordi.

MUSEUG

CREACIÓ  LA JORNADA TAMBÉ VA INCLOURE ACTES A LES XARXES

El bibliobús de la Diputació 

s'atura a l'alberg i a l'Hospital
Els bibliobusos Montau i Montserrat de la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals de la Diputació de Barcelona repartien llibres, coincidint amb 
Sant Jordi, a centres de l'àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
de l'ens supramunicipal. Així, el bibliobús va passar per l'alberg tem-
poral per a persones sense sostre instal·lat al pavelló de Can Bassa 
per portar-hi llibres i revistes per als usuaris. També va fer un viatge a 
l'Hospital de Granollers, per lliurar exemplars de L’illa dels tresors, un 
recull de contes inèdits d’escriptors contemporanis que la Diputació de 
Barcelona va editar el 2019 per commemorar el centenari de les prime-
res biblioteques públiques a Catalunya.  
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COMUNICACIÓ  EL DIARI CELEBRA UN LUSTRE AMB MÉS DE 45.000 USUARIS ÚNICS AL WEB

Som*, 5 anys amb Granollers

El 29 d'abril de 2015 va néixer el 

SomGranollers –en un primer mo-

ment, AraGranollers–, justament a 

l'inici d'una campanya a les elecci-

ons municipals, un moment deci-

siu per al futur de la ciutat.

L'atzar ha volgut que les espel-

mes del cinquè aniversari es bufin 

en un altre moment transcendent, 

no només a escala local, sinó mun-

dial. La crisi del coronavirus ha 

impedit un acte públic de trobada 

per celebrar el primer lustre de 

vida. Sí que ha palesat, però, com 

la societat granollerina s'ha fet seu 

el diari i com l'ha triat per infor-

mar-se també de com la Covid-19 

ha transformat la ciutat. Malgrat 

que des de l'inici de l'estat d'alar-

ma l'edició en paper ha reduït els 

14.000 exemplars habituals –amb 

punts de distribució restringits no-

més a farmàcies, quioscos, estancs 

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 30 d'abril al diumenge 3 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

24º 13º 27º 16º 24º 15º 24º 16º

i establiments d'alimentació–, els 

webs somgranollers.cat i somles-

franqueses.cat –aquest darrer, amb 

dos anys de funcionament– han 

sumat 45.599 usuaris únics, que 

han visitat 103.216 pàgines durant 

el mes de març. També han aug-

mentat els seguidors a les xarxes 

socials, amb més de 7.500 perfils.

Com el primer dia, SomGrano-

llers segueix posant-se al servei 

de la ciutat per contribuir a fer-la 

justa i plural i ser la veu d'un teixit 

associatiu i comercial que, ara –en 

època de confinament– és més ne-

cessari i imprescindible que mai.  

Bellavista és el primer nucli de les 

Franqueses que celebra cada any 

la seva festa major. Ho fa el primer 

cap de setmana de juliol, un tret 

de sortida al període estival que 

anima a la participació dels veïns. 

Aquest any, però, l'Ajuntament 

de les Franqueses i la Comissió 

de Festa Major de Bellavista han 

decidit cancel·lar-la pel perill 

de propagació del coronavirus 

i per les restriccions que es pre-

veuen de cara a la concentració 

de persones. "Estem vivint uns 

moments molt complicats en 

què tenir cura de la salut és el 

més important. Prendre totes 

les precaucions perquè ningú 

més pateixi les conseqüències 

d’aquesta pandèmia mundial i 

recuperar la normalitat al més 

aviat possible és a hores d’ara 

el més important", assegura la 

Comissió de Festes en un comuni-

cat. El seu president, Conrad Mo-

reno, explica que la festa major de 

Bellavista "aplega molta gent al 

carrer, des de l'arrossada fins 

als concerts o els balls amb or-

questra", i "per això hem deci-

dit cancel·lar-la, perquè aquest 

any no serà possible fer aquest 

tipus de festes". 

La decisió arriba en un moment 

en què la comissió, l'Ajuntament 

i les entitats del barri ja tenien 

la festa pràcticament preparada. 

"Ja teníem la programació i els 

contactes fets amb les orques-

tres, les atraccions i els grups; 

només faltava ajustar els hora-

ris", diu Moreno. Tot i això, afe-

geix, "tothom ha entès la decisió 

i ens ha donat suport, perquè 

no som ni la primera ni l'última 

festa major que no podrà cele-

brar-se aquest any". El president 

de la comissió també explica que 

l'objectiu d'aquest any era obrir la 

festa de Bellavista a la resta de po-

bles de les Franqueses, i per això 

no descarta que d'aquí a uns me-

sos pugui celebrar-se al municipi 

algun tipus de festa amb les enti-

tats per treure's l'espina clavada 

d'aquesta anul·lació. En tot cas, 

conclou Moreno, "el que havíem 

planificat ho podrem aprofitar 

l'any que ve, i segur que llavors 

la festa serà molt millor".  x.l.

Bellavista es queda sense festa major 2020

SomGranollers neix de la mà de l'editora Contrapunt, una cooperativa fundada el 
2001 amb l'objectiu de conciliar la tradició de la premsa de pagament comarcal 
amb les grans audiències de la premsa gratuïta –el seu primer setmanari, 
Contrapunt, és la primera capçalera gratuïta en guanyar el Premi Tasis-Torrent  
a la millor publicació local o comarcal de la Diputació de Barcelona (2006)–.  
Després d'anys d'experiència al Vallès Oriental i davant la manca d'un diari
de la ciutat, impulsa SomGranollers, que amb dos anys de vida també rep el  
reconeixement d'Òmnium amb el Premi Eugeni Xammar a la millor iniciativa 
periodística del Vallès Oriental. Després de la consolidació de SomGranollers, 
l'editora impulsa la nova capçalera SomlesFranqueses, ara fa uns dos anys,  
amb una aposta decidida per la hiperproximitat de la informació, i amb l'objectiu 
de replicar el model a altres ciutats i municipis del país. Pel que fa a l'editora,  
que formava part d'un grup de cooperatives de segon grau –Cultura03, i 
posteriorment Som*–, el 2019 aprova la fusió amb la resta d'empreses del grup 
–Sàpiens Publicacions, Ara Llibres, Contrapunt, Batabat, Atlas of the future i Nova 
2013–, que constitueixen Som*, amb l'objectiu de treballar amb una estructura 
més sòlida per fer créixer la indústria cultural catalana i, alhora, posar en valor  
el cooperativisme com a eina més democràtica de gestió empresarial.

Història d'unió i cooperativisme

POPULAR  L'ORGANITZACIÓ ADMET QUE "ARA EL MÉS IMPORTANT ÉS TENIR CURA DE LES PERSONES"

Entitats, Ajuntament
i Comissió de Festes
ja tenien la programació 
pràcticament tancada
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