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EN PORTADA

L'Hospital manté 
la tendència de 
descens de malalts 
de la Covid-19
Aquest dimecres hi havia 10 ingressos menys 

que la setmana passada, i s'havien sumat 

39 noves altes al total de 457 acumulades 

des de l'inici de la pandèmia al març

L'Hospital General de Granollers 

manté la tònica de desescalada 

de casos de la Covid-19, inicia-

da fa tres setmanes. Així, aquest 

dimecres tenia 37 persones in-

gressades que han donat positiu 

de coronavirus, 10 menys que la 

setmana passada. De fet, el centre 

havia arribat a tenir més de 160 

persones ingressades per aquesta 

malaltia respiratòria.

Des de dimecres passat, el cen-

tre també ha aconseguit guarir 

una quarantena de persones, de 

manera que les altes acumulades 

ja són 457 –mentre que la setma-

na passada n'eren 418–.

En l'altra cara de la moneda, 

l'Hospital acumula 88 defuncions 

de persones malaltes per la Co-

vid-19, dues de les quals produï-

des aquesta setmana. Amb tot, el 

nombre de morts també ha anat 

disminuint setmana rere setmana.

Desescalada
Fa un mes que es va iniciar aques-

ta tendència a la baixa de malalts 

de la Covid-19, de manera que ha 

permès que el centre comenci a re-

cuperar activitat que havia quedat 

relegada pel col·lapse produït per 

23
AQUEST ÉS EL NOMBRE D'INGRESSATS 
QUE HI HAVIA AHIR A L'HOTEL B&B
del polígon Ramassar, a les 

Franqueses, que fa setmanes que 

acull els malalts més lleus dels  

centres hospitalaris de l'entorn, que 

no poden confinar-se a casa. La xifra 
és gairebé la meitat de les persones

que hi havia fa una setmana, i 

consolida la tendència de tenir més 

altes que ingressos. Així, de les quatre 
plantes de l'hotel, ja n'hi ha dues 

tancades. L'establiment va posar a 
disposició de l'Hospital de Granollers 

80 habitacions, que fa unes setmanes 

van arribar a acollir prop d'una  

setantena de malalts. Tot i el descens 
de casos -i també d'ingressos al ma-
teix hospital–, la direcció del assegura
que l'hotel es continuarà utilitzant 

sempre que es consideri necessari.

la pandèmia. Ja la setmana passa-

da, el sotsdirector mèdic de l'Hos-

pital, Miquel Vila, explicava que el 

centre començava una desescala-

da d'atenció de coronavirus, que 

es faria amb molta prudència i 

amb 10 fases que s'hauran d'anar 

succeint a poc a poc –i sense des-

muntar l'estructura prevista per 

la Covid-19 per si es produeix un 

rebrot de la malaltia–.

Així, actualment la quarta plan-

ta de l'Hospital, l'espai dedicat a 

traumatologia i cirurgia ortopèdi-

ca, s'ha pogut recuperar per a ma-

hospital

lalts no-Covid. El pas previ ha con-

sistit en una neteja exhaustiva tant 

d'habitacions com de zones comu-

nes per garantir la seguretat dels 

pacients i el personal sanitari que 

hi pot treballar amb menys equips 

de protecció que els requerits per 

al personal que ha d'atendre per-

sones que han d'atendre infectats 

de coronavirus.

Temerosos d'un rebrot, després 

MÉS DE 1.200 DONACIONS  L'Hospital de Granollers acumula, des de l'inici de la pandèmia, més de 1.200
donacions  d'empreses i particulars, tant econòmiques com de material. És el cas de les mascaretes de la fotografia, 
que ha donat el pilot de motos granollerí Pol Espargaró.

de setmanes de molta intensitat 

laboral i emocional, el personal 

de l'Hospital insisteix en les me-

sures d'higiene i distanciament 

social per evitar contagis. De fet, 

el centre vol ser el primer de do-

nar exemple i  dimarts, amb motiu 

del Dia Mundial de la Higiene de 

Mans, va recordar que és "la me-

sura més important per evitar 

la transmissió de gèrmens". i 

Segons la darrera actualització –de dimecres al matí– del 

mapa de casos de la Covid-19 per municipis que publica la 

Generalitat, a Granollers i les Franqueses s'han comptabilitzat 

prop de 400 persones que han donat positiu a les proves  

per detectar el coronavirus. Concretament, a Granollers 

s'acumulen 312 casos confirmats, una vintena més que la  

setmana passada, i a les Franqueses, 75 –dos més que 

l'anterior dimecres–. El creixement més important, segons 

s'han anat actualitzant les dades del Departament de Salut, 

s'ha produït en els casos de persones sospitoses de tenir la 

malaltia, és a dir, aquelles que han presentat i un professional 

sanitari els ha classificat com a possible cas però no tenen 

una prova PCR feta. En el cas de Granollers, són 988 persones 

–la setmana passada en constaven 656– i, a les Franqueses, 

379 –120 més que a finals d'abril–. De fet, el CAP de Bellavista 

–l'únic en funcionament actualment a les Franqueses– ha 

detectat 70 positius i 332 sospitosos. A Granollers, el CAP 

Vallès del centre ha detectat 149 positius i 440 sospitosos, 

mentre que el CAP Sant Miquel, 79 i 242 respectivament. Pel 

que fa a un dels llocs més sensibles, les residències de gent 

gran, l'Ajuntament de les Franqueses ha informat que  

actualment no hi ha cap cas positiu al municipi.

Salut comptabilitza més de 1.750 possibles casos
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Els sindicats amb representació a 

l'Hospital s'han mobilitzat aquests 

dies per reivindicar un seguit de 

millores salarials i reclamar més se-

guretat i protecció en la seva feina. 

Una de les queixes més repetides és 

la manca d’equips de protecció indi-

vidual (EPI) adequats, ja que “fem 

servir les bates de plàstic cosi-

des per la gent”, diu Fina Sánchez, 

presidenta del comitè d’empresa i 

delegada de CCOO a l’Hospital. Pel 

que fa a les mascaretes, explica, 

"moltes vegades es reutilitzen 

fins a set dies seguits", quan la du-

rada prevista per aquest material 

és d’una sola jornada, i sovint "tam-

bé falten ulleres protectores". 

De fet, en previsió del que podria 

venir, la direcció de l’Hospital ja va 

fer al febrer les primeres comandes 

per reforçar l’estoc ordinari, ja que 

el material disponible no era sufici-

ent per afrontar una possible situa-

ció de pandèmia. “Poc després es 

va centralitzar la gestió per part 

del govern de l’Estat i ja no va ar-

ribar el material sol·licitat”, diu 

Sánchez, qui assenyala que a més 

dels EPI per als treballadors també 

pre és el més adequat. “Tot i que 

l’Hospital continua fent coman-

des, no arriba material nou ni es 

pot comprar al mercat material 

homologat; no hi ha prou estoc 

per afrontar un rebrot”, insisteix 

Sánchez. 

PCR per a tots els professionals
El comitè de l’Hospital també re-

clama que es facin proves PCR als 

prop de 1.600 professionals del 

centre sanitari, des de metges i in-

fermers fins a personal de neteja, 

proveïdors, serveis i administra-

ció. Aquestes són les proves que 

es fan per detectar el coronavirus 

a través d’una tècnica –polimera-

sa chain reaction– basada en aug-

ments i disminucions de tempera-

tures. “Molts potser hem passat 

la malaltia i no ho sabem per-

què no hem tingut símptomes”, 

calia molt altre material sanitari, 

com els aparells vinculats als nous 

llits d’UCI –dels 10 habituals s’ha 

passat temporalment a 64–. Tot i 

que a poc a poc s’han anat cobrint 

les necessitats, després de gairebé 

dos mesos continua faltant materi-

al i el que hi ha disponible no sem-

ccoo hospital

LABORAL  DEL COMITÈ D'EMPRESA DE L'HOSPITAL RECLAMA MÉS MATERIAL DE PROTECCIÓ, TESTOS PER A TOTS ELS PROFESSIONALS I RESTITUIR LA PAGA D'OBJECTIUS

"Hem reutilitzat les mascaretes
durant set dies per falta de material" 

REIVINDICACIÓ  Professionals sanitaris i de serveis reclamen poder disposar del material de protecció adequat

UNS 90 PROFESSIONALS HAN ARRIBAT
A ESTAR EN QUARANTENA DES DEL MARÇ
n Des que el 14 de març va decretar-se l'estat d'alarma i van començar a  

tractar-se els primers casos de coronavirus a l'Hospital de Granollers, uns  

90 professionals de tots els àmbits han estat en quarantena en algun moment,  

bé perquè han tingut algun símptoma de la malaltia o perquè han estat molt  

exposats a persones contagiades. “El personal està esgotat físicament i  
anímicament”, diu la presidenta del comitè, Fina Sánchez. I el pitjor, afegeix,  

és que tot plegat “no s’ha acabat; fins que no hi hagi una vacuna amb cara i 
ulls caldrà anar molt en compte, i no estem preparats per a rebrots”, insisteix.

diu Sánchez, qui afegeix que tenir 

aquesta informació és fonamental 

per saber el grau de protecció que 

pot tenir cadascú. Igualment, expli-

ca, les proves PCR serien necessàri-

es per a tots els pacients ingressats 

a l’Hospital, ja que en alguns casos 

“hem trobat pacients infectats 

de Covid en plantes que en teo-

ria estaven lliures d’aquesta ma-

laltia”. Fins ara només s’han fet les 

proves als professionals que han 

mostrat algun símptoma, i han de-

mostrat tenir una fiabilitat del 50 

o 60%, motiu pel qual s’han hagut 

de retirar els testos “defectuosos”. 

Passades unes setmanes, s’han 

començat a fer tests de detecció 

ràpida als professionals que s’han 

apuntat voluntàriament en una llis-

ta, però no s’han sistematitzat les 

proves i de moment no arribaran 

a tothom. De fet, el ritme inicial és 

només d’unes 20 proves al dia, ja 

que els resultats s’han de validar a 

Can Ruti. “Caldrien uns reactius 

determinats per poder-ho fer a 

Granollers, però de moment no 

els tenim”, lamenta Sánchez, qui 

afegeix que “els testos més efec-

tius i fiables serien els serològics, 

els que detecten el nivell d’anti-

cossos i el grau de protecció que 

tenen”, unes proves d’anticossos 

que permetrien conèixer la situació 

epidemiològica entre el personal 

laboral de l’Hospital i aïllar de ma-

nera precoç els casos d’infeccions 

per evitar la propagació del virus. 

No obstant això, el que sí que està 

previst és que les proves també es 

facin a les persones grans ingressa-

des a la residència de l’Hospital en 

aquells casos en què algun resident 

mostri algun símptoma.

Pagues extraordinàries
Finalment, el personal de l’Hospi-

tal també s’ha mobilitzat aquests 

dies, amb rètols i pancartes dis-

tribuïdes arreu, per exigir el res-

tabliment de la paga d’objectius, 

coneguda com a DPO, una mesura 

prevista en els convenis professi-

onals i que els últims anys s’havia 

deixat d’abonar perquè l’Hospital 

no tenia equilibri pressupostari. 

En aquest sentit, altres centres de 

salut catalans també han reivin-

dicat el 5% del sou retallat fa 10 

anys arran de la crisi. “Més enllà 

del que estableix el conveni, que 

és la paga de la DPO, volem una 

remuneració a nivell del CatSa-

lut per gratificar l’esforç dels 

professionals, siguin del conve-

ni que siguin”, diu Sánchez.  x.l.

Els testos més efectius

i fiables serien els

serològics, que detecten 

el nivell d'anticossos
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Un repunt de llibertat
El passeig Fluvial ha estat un dels 

espais més triats pels granollerins 

per aprofitar les estones permeses 

per a fer esport o caminar en pa-

rella. De fet, habitualment ja és un 

dels circuits més usats per als run-

ners. Així, ja dissabte, des de pri-

mera hora del matí i fins a les 10 

h, el passeig es va omplir de corre-

dors, ciclistes i caminaires, que van 

ser rellevats per famílies amb in-

fants al migdia. La resta de matins, 

el passeig Fluvial ha continuat sent 

un dels indrets preferits per fer es-

port o caminar, així com els camins 

de les serres de Ponent i Llevant. 

Precisament, tenint en compte 

que aquests dies hi ha augmentat 

l'afluència de ciutadans, Granollers 

per la Independència - Primàries 

ha demanat al govern local que mi-

llori la senyalització dels camins.

DESCONFINAMENT   EL PASSEIG FLUVIAL, A GRANOLLERS, I EL PARC DEL FALGAR, A LES FRANQUESES, HAN ESTAT ELS ESPAIS PREFERITS PER A ESPORTISTES I CAMINAIRES

Al vespre, de 20 a 23 h, la ciuta-

dania ha preferit els passejos pel 

nucli urbà.

Repartiment al TransGranObligatorietat de mascaretes al transport públic
Dilluns, personal municipal també

va repartir mascaretes a l'interior dels 

autobusos urbans de la conurbació, el 

TransGran, ja que els passatgers també 

estan obligats a utilitzar-les.

L'obligatorietat de l'ús de mascareta al transport públic des de  

dilluns va propiciar un nou repartiment a les estacions de Granollers  

–de la mà de Creu Roja i policies– i, en aquesta ocasió, també de les 

Franqueses –estacions de Corró d'Avall i de Bellavista–, on l'Ajuntament 

en va repartir 2.000 facilitades pel Ministeri de Sanitat.

SOCIETAT

policia

BANYISTES  Desenes de persones han aprofitat el temps i l'aigua neta del riu

A les Franqueses, també molts 

esportistes han triat parcs com el 

del Falgar o Milpins per entrenar, 

com ja ho havien fet dies abans –i 

fan– moltes famílies amb fills per 

airejar-se. 

La fase 1 es farà esperar
El govern de l'Estat planteja di-

lluns iniciar una nova fase de la 

desescalada, en què es permetria, 

entre altres coses, la reunió de 

fins a 10 persones en domicilis o a 

l'espai públic. La consellera de Sa-

lut, Alba Vergés, però, confirmava 

dimecres que el Vallès Oriental no 

XaViER SolaNaS

PASSEIG FLUVIAL  Molts corredors i ciclistes hi circulen des de dissabte

XaViER SolaNaS

EL FALGAR  Una família gaudeix del berenar al parc

Les policies locals de Canovelles, 

les Franqueses i Granollers van 

haver de desallotjar desenes de 

persones que dissabte al matí es 

banyaven al riu Congost a la de-

sembocadura de la riera Carbo-

nell. Moltes famílies van aprofitar 

el bon temps i l'aigua neta del riu 

per remullar-hi els peus els pri-

mers dies en què s'ha permès sor-

tir de casa.

Amb tot, l'activitat no està per-

mesa en el moment actual de 

desconfinament, i per això els 

policies locals dels tres municipis 

van intervenir conjuntament per 

desallotjar-les. El punt més con-

corregut, sota la línia de l'R3, és 

la frontera entre les Franqueses, 

Granollers i Canovelles.

Arran de l'incident al Congost, 

l'Ajuntament de Granollers ha 

alertat la ciutadania que "no po-

dem abaixar la guàrdia! No es 

poden repetir imatges com les 

de dissabte. Cal seguir estric-

tament les indicacions de se-

guretat i els horaris per vèncer 

aquesta pandèmia entre totes i 

tots. Siguem responsables", de-

mana el consistori.

Més enllà d'això, durant els 

SUCCESSOS  LES POLICIES LOCALS HAN TRAMITAT PROP DE 700 DENÚNCIES PER SALTAR-SE EL CONFINAMENT DES DE L'INICI DE L'ESTAT D'ALARMA

Desallotjades desenes de persones 
que es banyaven al riu Congost

primers de desconfinament no hi 

ha hagut incidències rellevants 

pel que fa al compliment de la 

normativa. A Granollers, el pas-

seig Fluvial i els camins de la Ser-

ra de Llevant van ser els espais 

més concorreguts, mentre que a 

les Franqueses es van omplir els 

parcs del Falgar a Llerona, del Mi-

rador a Bellavista i de Milpins a 

Corró d'Avall.

Amb tot, des de l'inici de l'estat 

d'alarma les denúncies tramita-

des per les policies de Granollers 

i les Franqueses s'apropen a les 

700 entre els dos municipis.  

CORRÓ D’AMUNT I MARATA, EXCLOSOS DE 
FRANGES HORÀRIES DE DESCONFINAMENT
n El compliment de les franges horàries a les Franqueses és vàlid per als nuclis 
de Corró d’Avall, Bellavista i Llerona. Corró d’Amunt i Marata, en canvi, no cal  
que les compleixin perquè es regeixen per la normativa aplicada als municipis 
petits en tractar-se de nuclis separats de la resta del municipi i amb població 
inferior als 5.000 habitants. En el cas de Llerona, de població inferior a 5.000 
habitants, sí que es troba subjecta a la limitació de les franges horàries perquè  
la major part del nucli es troba connectat directament amb Corró d’Avall.

entrarà dilluns 11 de maig en la 

fase 1 de desconfinament, ja que 

la Regió Sanitària Nord, a la qual 

pertany el Vallès Oriental, es tro-

ba en risc moderat de rebrot i, per 

aquest motiu, encara haurà d'es-

perar uns dies al desconfinament. 

"Una mica més endavant ens 

podríem plantejar alguna cosa" 

ha dit. La Generalitat va presentar 

dimecres una proposta al Minis-

teri de Sanitat basada en regions 

sanitàries. Vergés ha assegurat 

que "el que preocupa per Barce-

lona preocupa també per l'àrea 

metropolitana en general".  
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Granollers començarà dissabte 

un procés per anar recuperant els 

mercats ambulants de la ciutat, 

que s'hauran d'adaptar a les no-

ves normes d'higiene i distància 

social per evitar contagis de la Co-

vid-19. Així, el 9 de maig tornaran 

les parades a la plaça de la Corona 

i Can Bassa, i el dijous 14 s'iniciarà 

una primera fase de recuperació 

del mercat històric –suspès des 

del 12 de març–, amb part de les 

parades d'alimentació que se situ-

aran a l'avinguda del Parc.

Així ho van explicar dimecres 

l'alcalde de la ciutat, Josep Mayo-

ral, i la regidora de Serveis i Via 

Pública, Andrea Canelo, a través 

d'una roda de premsa virtual –la 

primera que ha convocat l'Ajunta-

ment durant l'estat d'alarma–.

Mayoral ha recordat que el mer-

cat dels dijous de Granollers té 

370 parades i milers de visitants, 

un volum que dificulta que es pu-

gui desenvolupar davant els nous 

criteris de Sanitat. Amb tot, asse-

gura que Granollers no hi vol re-

nunciar i considera que "cal obrir 

un debat ciutadà sobre com 

serà el mercat del 2021".

De moment, la proposta munici-

pal per anar recuperant el mercat 

dels dijous començarà amb les pa-

rades agroalimentàries. El sector 

habitualment hi té 68 parades de 

fruites i verdures, però el dijous 

14 se'n podran instal·lar aproxi-

madament la meitat. Ho faran en 

un nou emplaçament, l'avinguda 

del Parc, entre l'estació d'autobu-

sos i el carrer Vinyamata, un espai 

que es tancarà perimetralment 

per tenir un control d'accessos i 

aforament. "Ha calgut buscar un 

indret ampli amb més separació 

obligats a dur-ne, així com també 

guants. De fet, els compradors no 

podran tocar els productes ali-

mentaris, de manera que serà el 

venedor qui faci la tria i l'embos-

sament, detallava Canelo. 

física entre parades i habitatges 

i altres serveis, que fes possible 

aïllar-lo", explicava Mayoral.

Mesures de seguretat
Les parades a l'avinguda del Parc 

es distribuiran en dues fileres, amb 

una distància mínima de 2 metres 

als costats i 6 metres de distància 

frontal. En el cas del dijous, hi hau-

rà tres entrades i sortides (al nord, 

sud i per la plaça Barangé) que tin-

dran un control d'aforament –amb 

un màxim de 170 persones dins el 

tancat– i un cartell informatiu en 

què s'indicarà la recomanació de 

dur mascareta.

Els paradistes sí que estaran 

ARXIU

DESCONFINAMENT  DIJOUS VINENT, 14 DE MAIG, UNA TRENTENA DE PARADES S'INSTAL·LARAN A L'AVINGUDA DEL PARC

La recuperació del mercat dels dijous 
es farà per fases i en un nou espai

GRANOLLERS. El grup municipal 

d'ERC-AM ha proposat a l'equip de 

govern que reservi per a vianants i 

ciclistes "un gran eix cívic lliure 

de cotxes que travessi la ciutat 

de nord a sud en dies i hores de-

terminats", arran de la desescala-

da del confinament que permet la 

sortida a passejar i fer esport. Se-

gons els republicans, com a resul-

tat del volum de persones que surt, 

les voreres poden ser massa estre-

tes per poder respectar les mesu-

res de distanciament social per 

evitar contagis. I, de fet, la reducció 

del trànsit de vehicles de motor fa 

"que els ciutadans ja circulin per 

la calçada", indiquen.

ERC creu que és un bon moment 

per repensar la mobilitat a la ciu-

tat, per "pensar actuacions per 

fer-la més verda, pedalable i 

amigable a l’hora d’anar a peu". 

"Alhora, ens ha de permetre po-

sar els barris al centre de les po-

lítiques municipals, generant-hi 

espais neuràlgics on poder fer-

hi vida, més enllà del centre de 

la ciutat". En aquest sentit, propo-

sa també reservar per a vianants 

i ciclistes espais a tots els barris. 

ERC considera que cal la partici-

pació dels agents implicats, com 

les associacions de veïns i l’entitat 

Granollers Pedala, entre d’altres.

ERC considera que l’inici del des-

confinament progressiu "obliga 

l’Ajuntament a facilitar el distan-

ciament social en aquells punts 

de la ciutat on les voreres són 

estretes, dissenyant estratègi-

es de mobilitat alternatives per 

aquests dies de confinament". 

De fet, ciutats com Barcelona i Vic 

han transformat provisionalment 

algunes calçades en carrils bici.  

POLÍTICA

ERC proposa un 

eix sense cotxes 

de nord a sud per 

facilitar el passeig

Dissabte, a la Corona i Can Bassa

En el cas dels mercats del dissabte, més petits, l'operativa ha estat més 

senzilla. El mercat de productors de proximitat de la plaça de la Corona 

té una dotzena de parades, que tindran la mateixa disposició de sempre, 

però amb més separació –amb el mateix criteri de 2 metres–, com també 

ho faran les 4 parades de Can Bassa. En els dos casos, tindran un únic 

accés i l'aforament al perímetre tancat serà de 30 persones.

Les represes dels mercats res-

ponen també, segons el consistori, 

a les demandes dels mateixos pro-

ductors, paradistes i també molts 

usuaris.

Cada cop, més parades
En funció de la desescalada i 

l'afectació de la pandèmia, els res-

ponsables municipals preveuen 

que el mercat setmanal anirà crei-

xent. Així, doncs, el dijous 21 de 

maig es vol que el 100% de les 68 

parades de fruita i verdura puguin 

muntar-se. En aquesta ocasió, 

l'espai de mercat a l'avinguda del 

Parc s'ampliarà amb les places Ba-

rangé i Pau Casals, i tindrà un afo-

rament màxim de 300 persones.

La voluntat del consistori és 

que el dijous 28 el mercat "pugui 

créixer una mica amb parades 

de productes d'altres gammes", 

deia l'alcalde, tot i que depen-

drà de l'evolució de la pandèmia. 

"Hem d'adaptar el mercat a les 

circumstàncies. Confiem que 

totes les mesures permetran 

fer el mercat de forma tranquil-

la i segura", afegia Canelo.

L'horari de tots els mercats serà 

de 9 a 13.30 h, i a primera hora, la 

gent major de 65 anys tindrà prio-

ritat d'accés.  M.E.

L'Ajuntament lamenta que no hi hagi unes directrius clares dels ens supramunicipals 

pel que fa a la represa dels mercats i només algunes recomanacions com que, a 

la fase 1 del desconfinament, es puguin instal·lar un 25% de les parades. D'altra 

banda, les associacions de marxants catalans no estan d'acord amb aquestes 

limitacions i fan propostes perquè la represa dels mercats sigui més ràpida, perquè 

consideren que la seva activitat a l'aire lliure és menys contagiosa que en un centre 

tancat. Així, proposen que es facilitin mascaretes i guants també als clients, així 

com gel hidroalcohòlic, i troben adient la limitació dels perímetres amb tanques.

Els marxants volen més rapidesa
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GRANOLLERS. L'Ajuntament ha 

obert un espai al web municipal 

–www.granollers.cat/xarxaciuta-

dana– per donar suport a les ini-

ciatives solidàries empreses per 

la ciutadania arran de la crisi de 

la Covid-19. La voluntat és que la 

Xarxa Ciutadana continuï impul-

sant iniciatives solidàries, fins i tot 

un cop aixecat l’estat d’alarma, per 

garantir l’acompanyament a aque-

lles persones que ho necessitin. 

Davant la crisi sanitària provo-

cada pel coronavirus, són moltes 

les persones que s'han sumat a les 

nombroses crides ciutadanes per 

S'hi recullen una dotzena d'accions, com la Xarxa 
de Suport, el grup de cosidores i les recollides d'aliments

Xarxa de Suport i 

grup de Telegram
Des de bon inici de la crisi la ciu-

tadania s'organitzava per mitjà 

de les xarxes socials i la tecnolo-

gia. A Instagram es visualitzava 

la Xarxa de Suport de Granollers, 

que agrupa persones voluntà-

ries que s'inscriguin per donar 

suport a persones vulnerables a 

l'hora de fer la compra, passejar 

la mascota o fer acompanyament 

emocional. També es va crear un 

grup de Telegram amb el nom 

Granollers Confinament, que té 

uns 300 membres, que compar-

teixen idees per afrontar el con-

finament i ajudar-se.

il·lustració: pau farell

COOPERACIÓ EL WEB GRANOLLERS.CAT ACTIVA L'ESPAI XARXA CIUTADANA PER AGRUPAR LES PROPOSTES FETES ARRAN DE LA COVID-19 I FER-N'HI DE NOVES

UNITS PER AJUDAR 

donar resposta a les  necessitats 

sorgides, com la confecció de ma-

terial de protecció per a personal 

sanitari, la recollida de mantes 

per a l’alberg habilitat per a per-

sones sense llar o la creació de 

grups per promoure la solidaritat 

entre el veïnat.

Per posar en valor aquestes ini-

ciatives, "hem creat aquest web, 

que posem al servei de tothom 

que desitgi compartir bones 

pràctiques o adoptar iniciati-

ves", apunten fonts municipals. 

Aquest espai no substitueix les 

fonts oficials d’informació sobre 

L'onada d'iniciatives solidàries del veïnat

la gestió de la Covid-19 i els pro-

grames que l'Ajuntament posa a 

disposició de la ciutadania a gra-

nollers.cat/coronavirus i les xar-

xes socials.

Al web de la Xarxa Ciutadana 

hi ha un espai amb propostes so-

bre què es pot fer i materials de 

suport; un recull de bones ide-

es i d'iniciatives engegades per 

entitats, associacions i persones 

compromeses, perquè puguin ser 

replicades en altres punts de la 

ciutat; un formulari per fer arribar 

les accions dutes a terme, i com-

partir-les al recull de bones idees.

Tenir cura dels veïns i veïnes, 

compartir la xarxa ciutadana amb 

els comerços del barri, organit-

zar-se amb la comunitat de veïns a 

través de grups de Whatsapp, Te-

legram o Facebook són algunes de 

les idees que es poden trobar en 

aquest web. També és l'espai per 

explicar iniciatives per compartir 

amb la resta de la ciutadania.

Aquesta setmana hi ha una dot-

zena d'iniciatives recollides, entre 

les quals, algunes de les que més 

ressò han tingut, com el grup de 

cosidors i cosidores solidàries del 

Vallès Oriental, que confeccionen 

material de protecció; la fabrica-

ció de material per part d'escoles 

i instituts, i la recollida de materi-

al que va fer l'AV Can Bassa per a 

l'alberg de transeünts. ❉

Esportistes federats i Granollers 

Pedala reparteixen altruistament
La Unió de Federacions d'Esportistes de Catalunya ha arribat a un 

acord amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics per tal que espor-

tistes voluntaris ajudin les farmàcies a distribuir medicació a per-

sones vulnerables que no poden anar a la farmàcia. A més, l'entitat 

Granollers Pedala des de l'inici de la crisi es va posar a disposició 

d'iniciatives solidàries de la ciutat per fer-ne transport. Ha distribuït 

mascaretes de cosidores solidàries i bates d'Acció Social per la Repú-

blica a residències de gent gran. També s'ofereixen a transportar ma-

terial mèdic i productes de primera necessitat a famílies vulnerables.

DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL MÈDIC

Can Bassa recull 

aliments bàsics
Les entitats veïnals han estat 

ben actives per solidaritzar-se 

amb qui més pateix la crisi. Ara, 

l'AV de Can Bassa organitza una 

recollida solidària d'aliments 

per a famílies en situació de vul-

nerabilitat. La recollida es fa a 

la Carnisseria Montse, El Racó 

de la Vicky, el Minimercat de 

Can Bassa, la Polleria Padrós i 

la Fruiteria Josefina. A més, l'AV 

Tres Torres ha col·laborat amb 

les Cosidores solidàries i han fet 

donatius de matalassos, termò-

metres i altres materials, com 

també les AV Congost i Can Gili.

ENTITATS VEÏNALS
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L'any passat la xifra de grano-
llerins i granollerines residents a 
l'estranger va augmentar en 218 
persones, un 8,17% més que el 
2018, segons les dades publicades 
per l'Institut d'Estadística de Ca-
talunya (Idescat). El percentatge 
de creixement és molt superior 
a la mitjana catalana, del 4,6%. 
Malgrat tot, però, mostra una ten-
dència a la baixa iniciada el 2015, 
quan els residents a l'estranger 
van créixer percentualment un 
21,38%. El total de població resi-
dent fora és de 2.887 persones.

França, la destinació preferida
Per països, França és el primer 
país que els granollerins trien per 
viure a l'estranger, amb 577 per-
sones (pràcticament un 20% dels 
residents a fora), seguit del Regne 
Unit, amb 386 persones (13,37%); 
Alemanya, amb 287 (9,94%); els 
Estats Units, amb 177 (6,13%); 
l'Equador, amb 137 (4,75%); l'Ar-
gentina, amb 109 (3,78%) i Bolí-
via, amb 106 granollerins (3,67%).

POBLACIÓ  PERCENTUALMENT, L'AUGMENT HA ESTAT MÉS ELEVAT A LES FRANQUESES

Els granollerins a l'estranger 
van créixer l'any passat en 218

Segueix el Senegal, triat per 98 
granollerins (un 3,39% dels re-
sidents a l'estranger), i que l'any 
passat va ser la destinació que 
més va créixer, amb un 15,63% 
–a excepció de Guinea (29,63%), 
però amb 16 persones–.

Amb tot, gairebé el 60% dels 
emigrants trien Europa, segui-
da d'Amèrica (sobretot, del Sud) 
amb un 28,13%. A l'Àfrica hi ha 
un 9,56% de població granolleri-
na resident a l'estranger, mentre 
que a la resta de continents és 
molt poc significatiu –1,7% a Àsia 
i 1,3% a Oceania–.

30 més de les Franqueses
Pel que fa als franquesins que el 
2019 van decidir canviar de país 
de residència, van ser 30 més que 
l'any anterior (10,87%), una xifra 
que ha anat creixent des de 2017. 
A 1 de gener d'enguany, hi havia 
306 franquesins i franquesines 
residents a l'estranger, la meitat 
repartits entre França, el Regne 
Unit, Alemanya i Gàmbia.

Al conjunt del Vallès Oriental, l'1 
de gener de 2020 hi havia 9.682 
persones residents a l'estranger, 
una xifra que suposa un incre-
ment menor del 3% i que significa 
un percentatge molt inferior al de 
la capital de comarca.   m.e.

12.602
AQUEST ÉS EL NOMBRE 

DE GRANOLLERINS NASCUTS 
fora de l'Estat espanyol, dels quals 

8.265 tenen nacionalitat estrangera, 

segons les dades del padró a 1 

de gener. Llavors el padró era de 

61.275 habitants, dels quals 30.199 

són homes i 31.076, dones. Entre el 

veïnat granollerí també hi ha 11.601 

persones nascudes a la resta de 

l'Estat espanyol. A més, pel que fa 

a les dades de població, l'Idescat 

també mostra que Granollers té una 

població estacional d'unes 2.000 

persones.

La junta de govern local ha apro-
vat iniciar la licitació del contracte 
d’obres per a la construcció de la 
xarxa de calor per biomassa que 
escalfarà set equipaments del sud 
de la ciutat. Es tracta de la Impre-
mta Municipal, el Taller d'Artis-
tes i el Centre de Cultura Popular 
i Tradicional La Troca, de Roca 
Umbert; l'escola Ferrer i Guàrdia, 
les pistes municipals d'atletisme, 
el pavelló municipal El Parquet, el 
pavelló municipal El Tub i l'insti-
tut Carles Vallbona.

A banda de la construcció de 
la xarxa també es licita el submi-
nistrament d’energia, amb estella 
forestal, i el servei de manteni-
ment integral de les instal·lacions, 
amb un pressupost màxim de 
846.421,87 euros. Aquest contrac-
te està cofinançat pel fons FEDER 
en el marc de l'operació anomena-
da BIOenergia per al desenvolu-
pament local, amb una subvenció 
de 544,940,98 euros. L'altre 50% 
l'aportarà l'Ajuntament.

MEDI AMBIENT  TÉ UN PRESSUPOST D'UNS 860.000 EUROS

Licitada la xarxa de calor 
per biomassa que servirà
per a 7 equipaments del sud

Aquesta xarxa de calor per bio-
massa persegueix un canvi de mo-
del energètic, que prioritzi l’estal-
vi energètic, d’emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle, i el fo-
ment de l’ús de la biomassa fores-
tal com a font tèrmica renovable. 
En concret, segons càlculs munici-
pals, amb el seu desenvolupament 
s'evitarà l'emissió de 134,4 tones 
equivalents de CO2, mentre que 
l'estalvi econòmic estimat serà 
de 28.042 euros/any en el submi-
nistrament de gas i manteniment 
dels sistemes de calefacció exis-
tents, en el conjunt de tots els edi-
ficis als quals dóna servei la xarxa. 
Quan la xarxa estigui implantada 
se substituiran les instal·lacions 
actuals alimentades amb gas na-
tural abans de dos anys, des de la 
seva entrada en funcionament.

La primera, al nord
Ara ja existeix una xarxa de calor 
per biomassa nord, que es va po-
sar en marxa al febrer i proporcio-
na calefacció i aigua calenta sani-
tària a cinc equipaments –l'Escola 
Municipal del Treball, l'INS Antoni 
Cumella, l'Escola Municipal Salva-
dor Llobet, l'Escola Salvador Es-
priu i el cinema Edison–. Aquesta 
primera xarxa també forma part 
de les actuacions de BIOenergia 
per al desenvolupament local i ha 
comptat amb el cofinançament de 
la Diputació de Barcelona.  

Les activitats de l'Espai Actiu de la 
Gent Gran s'han obert de manera 
virtual a tota la ciutadania. Es trac-
ta d'activitats a les quals ja accedei-
xen 146 persones grans que tenien 
una major participació en aquest 
equipament del carrer de Roger de 
Flor. Així, es pot practicar tai-txí/
ioga, amb Toni Camps, els dimarts 
i divendres a les 10 h; el taller de 
memòria, amb Marta Pérez, els 
dimarts i dijous, a les 13 h; el de 
creixement personal, amb Marifé 
Ruiz, els dilluns a les 11 h, i el ball 
en línia, amb Montse Cruz, diven-
dres a les 11 h. Per apuntar-se als 
grups de WhatsApp on es faciliten 
vídeos i materials, cal areçar-se  
a evicens@externs.granollers.cat o 
bé al telèfon 699 07 42 62.  

Activitats virtuals 
de l'Espai Actiu, 
obertes a tothom

GENT GRAN
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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

23/03 El Amrany El Ouad Menana  54 anys 
27/04 M. Antònia Montes Cano  82 anys
27/04 Eusebio Muñoz Martínez  87 anys
29/04 Dolores Agudo Vicente  84 anys
30/04 María Crisolino Blasco  85 anys
30/04 Carme Güil Segura     101 anys
30/04 Beatriz Salguero Saborido  91 anys 
30/04 Alejandro de Andrés Girondo 79 anys 
01/05 José Sánchez López  81 anys

01/05 Jesús Campoy Requena  85 anys 
02/05 Remedios Casals Puig  97 anys
02/05 Pere Revelles Farrés  74 anys 
02/05 Gregoria García Romero  94 anys 
02/05 Francisca Rodríguez Lozano 89 anys
02/05 Carmen Coma Sala  94 anys 
03/05 Juana Gómez Pérez  61 anys
03/05 Kazuko Onkai Onkai  71 anys
04/05 Miguel Zorita Álvarez  73 anys

El Departament de Territori i Sos-

tenibilitat destinarà uns 60 milions 

d'euros els pròxims quatre anys a 

tasques de manteniment de ponts 

i talussos de la xarxa viària de la 

seva titularitat, entre les quals algu-

nes de les carreteres de la comarca, 

com la C-17 o la C-60. Així, ha lici-

tat, per primer cop, 12 contractes 

de serveis per al manteniment 

d’estructures i actius geotècnics. 

Les actuacions consisteixen en el 

seguiment i la conservació de ponts 

i estructures (sis contractes que 

sumen 29,5 milions d'euros) i de 

talussos, terraplens i obres subter-

rànies (sis contractes amb un valor 

de gairebé 30 milions). Els treballs 

abasten els més de 6.000 quilòme-

tres de carreteres arreu del territo-

ri que gestiona la Generalitat. Les 

actuacions refermen la voluntat 

del departament de "vetllar per la 

seguretat viària; en aquest cas, 

mitjançant la conservació de les 

estructures i dels actius geotèc-

nics". En el cas del Vallès Oriental, 

algunes de les vies que formen part 

del paquet d'inversions són l'auto-

via C-17, l'autovia C-60 entre Gra-

nollers i Mataró, la C-35 a l'entorn 

del Circuit de Barcelona-Catalunya 

i la C-352 (rondes Nord i Sud de 

Granollers), entre d'altres. 

Territori farà manteniment de 

ponts i talussos de la comarca
La Policia Local de Granollers va 

detenir dilluns de la setmana pas-

sada un home de 41 anys i veí de 

Sant Antoni de Vilamajor, amb un 

antecedent policial per un delicte 

contra la salut pública, acusat d’un 

intent de robatori amb violència i 

intimidació a una dona que circula-

va pel carrer al barri de l’Hostal i de 

dos robatoris amb força a l’interior 

de vehicles. Aquests robatoris es 

van produir als carrers Montcada i 

Rosselló, quan el detingut va tren-

car els vidres dels cotxes amb un 

tornavís per robar el que hi havia a 

l'interior, com, entre d'altres, llapis 

de memòria i paquets de tabac. 

Detingut un home 

per robar en dos 

vehicles de l'Hostal

Atesa la situació de confinament 

per la Covid-19, les jornades de 

portes obertes a les escoles bres-

sol municipals de Granollers pre-

vistes per a l'abril han quedat 

suspeses. Per informar les famílies 

sobre els tres centres públics de la 

ciutat (Giravoltes, Tortuga i El Te-

ler) s'ha habilitat un espai al web 

municipal per oferir una alternati-

va virtual a les portes obertes tra-

dicionals. Així a www.granollers.

cat/portesobertesebm hi ha infor-

mació i imatges per poder conèi-

xer els projectes, els equipaments 

i les propostes de les tres escoles 

bressol municipals de Granollers. 

També en aquest mateix espai hi 

ha habilitats des de dimarts i fins al 

dia 11 els enllaços per poder fer la 

preinscripció en línia per aquests 

centres per al curs 2020-2021.

A les Franqueses, les escoles 

bressol municipals –el Gegant del 

Pi, les Tres Bessones i Cavall Fort– 

també estan preparant jornades 

per fer aquest tràmit administra-

tiu. Així consta en el document 

aprovat dissabte pel Pla Territorial 

de Protecció Civil (Procicat) i que 

s'està fent arribar als centres edu-

catius per informar-los. Amb tot, 

el pla deixa clar que "els calenda-

ris concrets de tots els proces-

sos s'establiran quan s'hagi ai-

de portes obertes en format virtual 

per donar a conèixer les instal·la-

cions, el projecte educatiu, l'equip 

profesional i la seva metodologia.

Pel que fa a la resta de cicles 

educatius, el Departament d'Edu-

cació planteja iniciar la preinscrip-

ció per via telemàtica l'11 de maig 

si l'Estat aixeca les prohibicions 

ebm giravoltes

EDUCACIÓ ELS TRES CENTRES PÚBLICS DE LA CIUTAT –GIRAVOLTES, TORTUGA I EL TELER– OFEREIXEN PORTES OBERTES ONLINE

APRENENT Infants de l'escola bressol Giravoltes experimentant amb pintures

Arrenca la preinscripció online

a les escoles bressol municipals

xecat la suspensió dels tràmits 

administratius, d'acord amb 

l'autorització del Procicat". La 

primera setmana es reservaria a la 

preinscripció telemàtica i a partir 

de la segona es faria la presencial 

per als casos extraordinaris.

La preinscripció de primària i 

secundària s'havia de fer entre 

el 23 de març i l'1 d'abril, però la 

crisi sanitària va impedir-ho. Edu-

cació treballa ara per poder iniciar 

aquest tràmit i alerta que "ajornar 

l'inici del procediment d'ins-

cripció més enllà del 13 de maig 

posa en greu risc la plena efec-

tivitat del dret a l'educació de 

tot l'alumnat" en les condicions 

habituals. Mentrestant, són moltes 

les escoles i instituts de Granollers 

i les Franqueses que durant aques-

tes setmanes ofereixen sessions de 

portes obertes en línia. ❉

Educació preveu iniciar

la setmana que ve la 

preinscripció per a la 

resta de cicles educatius 

L'Ajuntament de les Franqueses ha 

fet un segon repartiment del mate-

rial educatiu preparat des dels cen-

tres del municipi per garantir que 

els infants i joves puguin seguir el 

tercer trimestre de manera virtual. 

Després d'un primer lliurament de 

105 ordinadors entre l'alumnat de 

primària i secundària, ara s'han lliu-

rat 13 connectivitats contractades 

per l'Ajuntament per complemen-

tar el repartiment que té previst el 

Departament d’Educació a través 

d'una companyia telefònica. 

D'altra banda, l'associació Día 

Solidario, formada i gestionada 

Les Franqueses lliura 105 

ordinadors i 13 connectivitats

per treballadors de Naturgy, ha 

fet una donació de 120 ordina-

dors a famílies vulnerables d’Es-

panya i Portugal perquè els seus 

fills puguin seguir la formació 

online. Una de les entitats que ha 

coanalitzat aquestes donacions ha 

estat la Fundació REIR, Recursos 

Educatius per la Infància en Risc. 

La companyia ha explicat que els 

ordinadors donats ja no s’utilitza-

ven, però que són vàlids i estan en 

perfectes condicions d’ús. 

La 12a edició del concurs literari 

juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura 

de crear històries, ha presentat el 

seu llistat de finalistes. De les més 

de 1.500 històries publicades du-

rant el termini del concurs, el jurat, 

format per persones vinculades al 

món literari i de l’educació, ha triat 

quatre relats de cinc alumnes del 

Vallès Oriental –un d'ells de l'Escola 

Pia de Granollers– d’entre els 262 

alumnes de la comarca presentats. 

El concurs ha comptat enguany 

amb la participació de 3.660 alum-

nes de 277 centres dels Països Ca-

talans. Aquesta activitat de foment 

de l’escriptura i la lectura en català 

entre els joves a través de la xarxa 

està organitzada per l’Associació de 

Mitjans d’Informació i Comunicació 

(AMIC) i té el suport de la Funda-

ció Carulla i la Direcció General de 

Política Lingüística de la Generali-

tat. Està previst que el lliurament 

de premis es faci el mes de juny. 

COMUNICACIÓ

Un alumne

de l'Escola Pia,

finalista al concurs 

de relats Ficcions

SUCCESSOS OBRES ES PREVEUEN ACCIONS A LES RONDES DE GRANOLLERS

Les Franqueses reactiva a poc a 

poc els serveis municipals. Després 

d'unes setmanes en què els educa-

dors dels casals infantils i juvenils 

havien mantingut un cert contac-

te amb els infants i joves, des de 

la setmana passada també duen a 

terme videoconferències per grups 

per compartir activitats i educar 

lúdicament els infants i joves sense 

perdre el contacte, i alhora oferir 

suport a les famílies amb recursos 

per a pares i mares. L’activitat en 

línia dels casals es mantindrà fins 

que es pugui tornar a prestar el 

servei de manera presencial i no es 

cobraran les quotes fins que no es 

recuperi la normalitat. D'altra ban-

da, un altre servei municipal que 

s'ha reprès en format telemàtic és 

el de logopèdia. Ho fa adaptant-se a 

les necessitats individuals de cada 

família usuària i dels professionals 

dels centres educatius. 

Es reprenen en línia els casals 

juvenils i el servei de logopèdia
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Durant dos mesos ens hem posat en mans dels governants de l'Estat i el país. 

Els hem fet confiança i ens hem confinat per frenar els contagis de la Covid-19 

i mirar de no col·lapsar la sanitat pública. Ara que la corba epidemiològica 

baixa i que tenim el personal sanitari exhaust –després de jornades 

maratonianes i grans dosis d'adrenalina davant d'una situació desbordant– 

és hora de sumar la reivindicació als aplaudiments. Ja està bé ser agraït, però 

la millor manera d'estar al costat dels professionals de la salut i les cures és 

reclamar un bon finançament per a la sanitat pública i unes millors condicions 

laborals de cuidadors –en el sentit ampli–. Les retallades de l'anterior crisi 

econòmica mai s'han acabat de revertir –els sindicats majoritaris a l'Hospital 

de Granollers així ho expliquen– i segurament això també ens ha situat en 

una pitjor situació de partida per afrontar la pandèmia. La crisi del coronavirus 

també ha comportat aprenentatges, i un de molt important és que la sanitat 

pública és fonamental per salvar vides. Tan de bo aquesta lliçó no s'oblidi.

TOQUEN LES DEMANDES 

Editorial

a pocs dies el curs es donava per 
acabat; ara ens diuen que ens 
retrobarem a les aules, però per 
grups petits... Ja ho veurem. No-

més sabem que tot és incert, variable i un xic 
esfereïdor. En tot aquest desgavell, el que no 
podem oblidar és la raó de ser de l’escola i 
l’essència de l’educació: atendre l’infant i 
l’adolescent. Els adults hem pensat l’escola 
per servir-los, acompanyar-los i protegir-los.

Max Van Manen diria que la “salud pe-

dagógica es la habilidad mental y corporal 

del tacto” i en el seu El tacto en la enseñaza

(1998. Paidós) avisava de la necessitat que 
tota acció educativa es fes amb tacte. Cap 
malalt hauria de ser atès sense tacte sanitari, 
ni cap infant sense tacte pedagògic. Van Ma-
nen parla també del to i el clima necessaris 
en tota acció pedagògica. Tacte, to i clima per 
explicar l’art d’una bona trobada educativa. 
En tota pràctica educativa hi ha quelcom 
d’imprevisible i molt a preveure. I és que 
l’educació és un art i també una ciència. 
Allò que no es pot planificar i que s’esdevé 
en el moment de l’encontre mestre-deixeble 
sol ser de major qualitat si s’ha reflexionat 
abans sobre les possibilitats i condicions 
ambientals per al moment de la trobada. El 
que hi ha de ciència, de mètode, permet una 
bona anticipació i una adequada planificació. 

Com encararem, doncs, des de les escoles 
i altres entitats educatives, això que en diem 
una nova normalitat? Quin valor té l’esdeve-
nir de cada infant i cada adolescent?

Veure els ulls d’un infant és veure allò que 
pot arribar a ser, és reconèixer que cada mi-
rada és singular. Pensar en un nom concret, 
la Maria, en Juli o l’Abraham, suposa triar 
maneres particulars d’acompanyar-los, co-
neixent cadascuna de les seves necessitats. 
Exercir la professió de mestre amb tacte, bon 
to i sabent crear un clima de confiança no és 
fàcil, ni en condicions de normalitat normal. 
Com es farà en la nova normalitat?

Demanem a totes les administracions que 
pensin en això cada vegada que dissenyin 
estratègies i protocols. […] Tots els equips 
directius i tots els docents s’han hagut d’aco-
modar a una situació totalment nova i han 
vist com desapareixia allò que és més inhe-
rent a l’acte educatiu: la trobada física mes-
tre-deixeble. Tots s’han posat a treballar per 
fer-se presents en aquesta situació de virtu-
alitat excepcional i ho han fet a un ritme su-
perior al de les autoritats a l’hora de repartir 

El valor de l'infant
vals pel menjar, ordinadors o connexió a la 
xarxa a qui no en tenia. […] 

Hem estat pendents de les cures i de les 
morts i és imprescindible, però ni la mort 
no pot fer que ens despreocupem de la vida. 
Creure en l’infant és fer tot el possible per 
reforçar-lo. En moments de perill ells tam-
bé tenen por i angoixa… Ens n’hem de fer 
càrrec! Els hem d’escoltar a tots i cadascun! 
Què passa amb la promesa d’una escola 
inclusiva? Per què no els demanem parer? 
Ho decidim tot sobre les seves vides i no els 
preguntem què pensen i què senten. Sabem 
que infants i adolescents necessiten estabili-
tat i seguretat per créixer i també per apren-
dre a arriscar-se. Sense la seva implicació i 
mancats d’adults que pensin una mica més 
enllà del nas difícilment es podran fer càr-
rec d’una situació que va canviant cada dia. 
Infants i adolescents també pensen, senten i 
actuen, i sovint les seves idees són més asse-
nyades, i sempre més transparents i hones-
tes, que les nostres, els adults.

I els mestres? Què faríem sense un cos do-
cent implicat en la feina i compromès en la 
relació amb els seus deixebles? Els hem de-
manat què necessiten per afrontar aquesta 
nova normalitat? Necessitaran també tot 
el suport possible, de psicòlegs, pedagogs, 
metges i infermeres per atendre totes i ca-
dascuna de les necessitats del seu alumnat, 
però també les seves. En situació de norma-
litat tota mestra implicada es buida cada dia 
i ha de tenir temps per omplir-se de nou i 
tornar l’endemà amb totes les energies. 
Com atendrem el cos docent?

Faran falta totes les mans possibles i a tots 
els nivells. Més que mai s’haurà de reforçar 
la presència constant en els centres de psicò-
legs i pedagogs, de persones que vetllin per 
la salut d’infants i docents. Més que mai es 
necessitaran vetlladors, persones de reforç, 
pares, mares, avis i àvies, voluntaris… Més 
que mai s’hauran de reforçar aprenentatges 
instrumentals bàsics, més que mai serà re-
llevant pensar bé les activitats […]. 

Qui sigui que tingui el deure de governar 
ha de fer-ho pensant en aquests infants i 
adolescents que no poden votar però que 
també compten i que són els únics que po-
den donar oxigen a una societat que no ha 
estat capaç de no provocar desastres. Tots 
els adults que vivim al seu costat tenim 
la responsabilitat d’exigir que se’ls tingui 
present en tota decisió que es prengui. Som 
els adults que els estem robant el futur i 
som els adults qui tenim l’obligació ètica 
de minimitzar els efectes d’una pandèmia, 
que no hem provocat però que potser tam-
poc hem sabut gestionar de manera que fos 
menys dolorosa per a tothom.

F

RELLA-

GRANOLLERS
Voluntariat educatiu

l llarg del darrer segle els es-
tats han destinat quantitats 
ingents de diners en arma-
ment, especialment després 

de patir dues guerres mundials més una 
guerra freda, entre altres de menor di-
mensió. Van pensar que l'amenaça més 
gran a la qual haurien de fer front era una 
altra guerra i que la inversió en armament 
havia de ser directament proporcional a la 
seguretat dels seus ciutadans. A pocs se'ls 
va passar pel cap que aquesta amenaça 
podia venir en forma de coronavirus i que 
destinar part d’aquest pressupost a la in-
vestigació i la ciència els hauria preparat 
millor per plantar cara a la crisi que estem 
vivint.

Aquesta crisi sanitària per a la qual no 
estàvem preparats ha derivat de forma 
abrupta en una crisi econòmica inèdita, 
que ha arribat de cop i volta, i probable-
ment per quedar-se. Una crisi majúscula 
que no s’assembla a cap de les que hàgim 
viscut anteriorment. I la seva recepta en-
cara resta per escriure.

És primordial trobar una medecina o 
vacuna que ens protegeixi d’aquest virus 
i que ajudi, per tant, a ressuscitar l’eco-
nomia. És per això que serà elemental fo-
mentar la col·laboració transversal entre 
estats, organitzacions públiques i empre-

L'economia en fre de mà

ses farmacèutiques per trobar el remei.
Mentrestant, l’activitat econòmica ha 

quedat severament interrompuda. I molts 
dels agents que sostenien aquest país, com 
els autònoms i les petites empreses, s’han 
quedat sense ingressos d’un dia per l’al-
tre. Això s’ha traduït en la major crisi de 
demanda mai soferta després de la Segona 
Guerra Mundial. I que desgraciadament 
dispararà l’atur a cotes desconegudes, 
mentre genera major desigualtat, i afecta 
més a Espanya, ja que la seva dependència 
en sectors sensibles al confinament, com 
el turisme o l’hostaleria, és més gran.

Ens trobem davant d’una contrarellot-
ge econòmica que planteja interrogants 
que no es resoldran amb les respostes del 
passat i que requereix ambició i excés, així 
com d’innovació i coratge. La velocitat i 
l’encert de les decisions que es prenguin 
avui seran transcendentals per construir 
un futur més pròsper i sostenible.

Ens cal immediatament un pla d’acció 
que mantingui en vida els actors econò-
mics d’aquest país i que provi de reobrir, 
a diferents velocitats, aquells sectors que 
aportin major valor i comportin menor 
risc de contagi, mentre l’Estat s’aboca en 
garantir prou mesures de protecció per 
a la ciutadania, siguin tests, mascaretes o 
d’altres.

I després de tot encara ens quedarà sal-
var el major escull de tots, l’actual Unió 
Europea. La capacitat d’empatia i solida-
ritat que mostrin els nostres veïns del 
nord escriurà les pàgines de la història 
d’Espanya, però també d’Europa.

A

EDGAR ROJAS
Executiu financer, 

economista i mentor
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A la Ferreteria la Comarca, situada al carrer 

Sant Jaume 102 de Granollers, hi trobareu 

tot allò que necessiteu en pintures, ferre-

teria, llar i jardí. També disposen de tota 

mena de guants professionals, gel higienit-

zant i mascaretes en estoc que podeu reser-

var online o per telèfon, o bé encarregar-ho 

per rebre-ho a domicili. També hi trobareu  

màquines per tallar els cabells i petits elec-

trodomèstics, així com, evidentment, tota 

mena d'eines, maquinària, estris de cuina i 

bany, il·luminació i material elèctric o per al 

La Comarca, tot en ferreteria per a la llar
Guants, mascaretes i gel higienitzant a la botiga online i a domicili

FERRETERIA LA COMARCA

carrer Sant Jaume, 102 · Granollers

Tel. 93 870 78 64 · www.ferreterialacomarca.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

L'Escola Sant Gervasi, a Mollet del Vallès, 

aplega un col·lectiu de professionals de 

l’educació que viu i dóna forma a un pro-

jecte educatiu i cooperatiu. Ofereix quatre 

línies reglades, de P3 a 2n de batxillerat i 

cicles formatius de grau superior de quími-

ca i d’activitats esportives. També disposa 

d’una àrea de qualificació professional. El 

seu règim de cooperativa de treball associ-

at garanteix estabilitat al projecte pedagò-

gic d’una escola catalana, plural i oberta a 

tothom que ofereix servei a més de 1.800 

Escola Sant Gervasi, cooperativa educativa
Ofereix les sessions de portes obertes i la preinscripció online

ESCOLA SANT GERVASI

carrer Sabadell, 41 · Mollet del Vallès

Tel. 93 579 54 30 · www.santgervasi.org · santgervasi@santgervasi.org

jardí, entre d'altres. La millor qualitat de la 

Ferreteria la Comarca, amb una llarga tra-

jectòria a la ciutat, és el seu servei, ràpid i 

eficient, com correspon als temps actuals. A 

la botiga online també hi podreu adquirir la 

immensa majoria de productes amb un ser-

vei estimat d'entre 48 i 72 hores per rebre'ls 

còmodament a l'adreça que decidiu. A més, 

si cal, el seu sistema de devolucions, és fàcil i 

intuïtiu. La botiga de Granollers està oberta 

de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20 

h, i els dissabtes de 9 a 13 h i de 16.30 a 20 h.

alumnes d’educació reglada i en què parti-

cipen més de 1.500 persones en activitats 

d’educació continuada. Si voleu conèixer el 

centre i el seu projecte educatiu, podeu gau-

dir d'una sessió de portes obertes online, on 

descobrireu les raons per triar l'Escola Sant 

Gervasi. Entre d'altres, els serveis de trans-

port escolar, d'acollida matí i tarda, d'infer-

meria escolar i el menjador i cuina pròpia. 

Per qualsevol dubte, també podreu contac-

tar amb el centre i tenir una entrevista te- 

lemàtica per encarar el curs 2020-2021.
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GRANOLLERS. El comerç no essen-cial amb superfícies inferiors als 
400 metres quadrats ha pogut 

obrir les portes aquesta setmana. 

Amb tot, només un 10% dels es-

tabliments, segons dades de Gran 

Centre, han optat per aquesta pos-

sibilitat. D'una banda, alguns ne-

gocis han hagut d'aplicar un ERTO 

al seu personal, de manera que no reprendran l'activitat fins que no es decreti la fi de l'estat d'alarma. 
D'una altra, no tots els comerços 

i serveis disposen encara de les 

mesures de seguretat necessàries per garantir la distància mínima 
entre persones i la màxima pro-

tecció dels clients. 

Laura Sabatés, presidenta de 

l'associació de comerciants amb gairebé 200 associats, confia que a 
poc a poc s'aniran obrint més boti-

gues. "Ho anirem fent de mane-

ra esglaonada a mesura que pu-

guem garantir la seguretat i les 

mesures de protecció per a tot-

hom, i també a mesura que els 

clients demanin hora i les boti-

gues vagin tenint cites prèvies". Aquesta, de fet, és una manera de 

COMERÇ  COMERCIANTS I CLIENTS ES MANTENEN A L'EXPECTATIVA DE L'EVOLUCIÓ ECONÒMICA

fer que és nova tant per als clients 
com als mateixos venedors, l'única que permet la fase actual de la de-

sescalada. La botiga de moda Joan 

Sitjes, per exemple, obrirà dilluns 

vinent, tot i que aquesta setmana 

ja ha atès clients que han demanat 

cita prèvia.Pel que fa a les mesures de segu-

retat, Sabatés indica que "el petit 

comerç local sempre ha tingut 

un tracte proper amb els clients, 

de manera que ara més que mai 

serem molt curosos per evitar 

qualsevol situació de risc". En 

aquest sentit, explica, "a Gran 

Centre hem informat els socis i 

els hem subministat proveïdors 

de material de protecció", tot i que també és fonamental "la co-

operació per part dels clients". 

"Si tots som prudents i respon-

sables i evitem les situacions de 

risc, no hi ha d'haver cap pro-

blema per reactivar el sector 

del comerç", conclou.  x.l.

Només un 10% del petit comerç 
opta per obrir la primera setmana

Perruqueries i centres
d'estètica demanen protocols
de seguretat i protecció
Una de les possibilitats que per-met la fase zero de la desescalada, 
iniciada dilluns, és l’obertura de 

petits locals amb cita prèvia per 

a l'atenció individual de clients, 

com les perruqueries i els centres 

d’estètica. Davant d’això, alguns 

d'aquests locals han reprès l’activi-

tat aquesta setmana amb mesures 

de seguretat: mascaretes, bates, guants, espais amplis i desinfecció 
constant de materials. Altres, en 

canvi, han decidit ajornar l’obertu-ra per a més endavant, fins a poder 
disposar del màxim de mesures de seguretat i protecció o fins que 
una presència més alta de clients 

als establiments –ara només es 

permet un client al local– permeti 

la viabilitat del negoci. “Ha estat 

una obertura precipitada que 

ha generat incertesa i confusió 

entre les professionals”, lamen-

ta Susana Berenguel, secretària 

general de la Unió de Perruqueria 

i Estètica del Vallès Oriental. “De 

fet, fins diumenge a les 17 h no 

es va publicar oficialment al 

BOE quins establiments podri-

en obrir i amb quins requisits”.Sònia Giménez, de Sònia Perru-

quers, al passeig de la Muntanya, 

també va estar pendent diumenge 

si podria obrir l'endemà. "Ja te-

nia l'agenda plena i de seguida 

que es va fer públic vaig avisar 

els clients que podrien venir", explica Giménez, qui proporcio-

na material d'un sol ús a tots els 

clients: bates, guants, mascaretes, peücs... També desinfecta tot el 

material cada vegada i només té 

un client al local. "Si tot es fa ben 

fet i tothom va protegit no hi ha 

d'haver cap problema", afirma. 
Per la seva banda, els gremis de 

Perruqueria del Vallès i d’Estèti-

ca de Catalunya, coordinades per 

la Unió Empresarial (UEI), han 

demanat “molta prudència” als 

seus establiments associats, uns 

500. “Són feines amb un risc de 

contagi molt alt, perquè no es 

mantenen els dos metres mí-

nims de distància entre profes-

sionals i clients”, diu Berenguel, 

qui assegura que “el primer és 

la salut”. Davant d’això, la UEI ha 

demanat a la Generalitat un proto-col oficial de prevenció i seguretat específic per a aquests sectors. “La 

incertesa dels professionals de 

com actuar amb els clients ha 

generat inseguretat”, apunten 

des de la UEI. “L'empresariat del 

sector de la bellesa vol segure-

tat per treballar i poder donar 

garanties de prevenció”. Malgrat 

aquesta petició, la Generalitat ha 

indicat que han de ser les mútues 

de prevenció de riscos els que ela-borin plans de seguretat específics 
per a cada establiment.  x.l.

SERVEIS  BONA PART DE LES PERRUQUERIES JA HAN OBERT

xavier solanas

Quaranta productors en xarxaEdició virtual de la Llotja del Disseny
La Xarxa de Productes de la Terra del Vallès

Oriental ja compta amb 40 productorsgeolocalitzats en el mapa publicat pel Consell 
Comarcal. L'objectiu és promoure els productes 

agroalimentaris elaborats pels productors locals. 

La Llotja del Disseny, que se celebra un cop al mes a la Porxada amb

desenes de creadors i artesans, viurà dissabte (de 18 a 20 h) i diumenge  

(d'11 a 13 h) una edició virtual. Serà al web virtual.llotjadeldisseny.com i 

entre d'altres, hi haurà tallers, sessions obertes de preguntes i respostes, 

studio tours, ioga, entrevistes i presentacions de noves col·leccions.

ECONOMIA

SÒNIA PERRUQUERS  Proporciona material de protecció a tots els clients

xavier solanas

JOAN SITJES  La firma de la plaça de la Porxada atén clients amb cita prèvia

Bars i restaurants s'han posat tí-
midament en marxa les últimes 

setmanes. Alguns, per preparar 

menjar per emportar, i altres per 

començar a condicionar el negoci de cara a una futura obertura, que 
començarà amb grups reduïts a les 

terrasses a partir de l'11 de maig. 

En cap dels dos casos no està sent una situació senzilla. "Perquè 

surti a compte treballar així has 

de tenir una àmplia cartera de 

clients", admet David Vázquez, 
president del Gremi d'Hostaleria 

del Vallès Oriental. En el seu cas, 

el Restaurant DO del passeig de 

la Muntanya serveix 60 àpats set-

manals a domicili, "perquè és 

un servei que ja oferíem abans 

d'aquesta situació". Tot i això, ex-

plica, "la qualitat i els productes 

no són els mateixos que trobari-

es al restaurant, no hi ha cartes 

ni vins i la facturació és la justa 

per cobrir despeses i mantenir 

l'estructura". Vázquez assegura 
que a molts restaurants els costarà 

molt sortir de la crisi i valora que 

els petits establiments, amb estruc-

tures petites, són els que millor po-

dran superar-la, sobretot si tenen 

la "capacitat de reinventar-se". Pel que fa a l'adequació dels lo-

cals amb aparells d'ozó o pantalles de metacrilat de cara a la futura 
obertura, el gremi recomana es-

perar a veure com evoluciona tot 

plegat. "Fins que no hi hagi una 

normativa clara de com s'haurà 

de fer no val la pena assumir els 

costos d'adaptació del local; so-

len ser actuacions molt cares que 

potser després no serveixen", diu Vázquez. "Sí que cal tenir equips 

de protecció personal i distri-

buir les taules per garantir la 

distància entre els clients". Vázquez confia que la remunta-

da serà més ràpida que en crisis 

anteriors, tot i que no preveu una recuperació fins a la tardor, quan 
es reactivin les escoles i tornin a la normalitat moltes feines que ara 
han optat pel teletreball.  x.l.

El Gremi d'Hostaleria

no recomana invertir

en el local fins que no hi 

hagi una normativa clara

Molts establiments ja 

estan acostumats a donar 

hora i ja tenien l'agenda 

plena des de feia dies

Gran Centre confia que a poc a poc s'aniran obrint més espais

Bars i restaurants, a l'aguait
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La paralització de bona part de l’ac-
tivitat econòmica arran de la crisi 
sanitària de la Covid-19, que ha 
congelat contractacions, ha com-
portat un fort augment de l’atur 
durant el mes d’abril, que s’afegeix 
a la pujada que ja es va registrar 
durant el mes de març. Aleshores, 
sense comptar els ERTO, que no 
es consideren dins la classificació 
d’atur registrat, l'atur va pujar un 
3,9% a Granollers i un 2,5% a les 
Franqueses. Durant l’abril, però, 
els augments han estat molt més 
acusats. A Granollers l’augment ha 
estat de 487 persones (+13,1%), 
mentre que a les Franqueses ha 
estat de 112 persones (+10%). 
Més al detall, Granollers compta 
ara amb 4.207 persones a l’atur, 
un 18% més que l’abril de l’any 
passat, i segons el càlcul elaborat 
per l’Observatori-Centre d’Estudis 
del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental la taxa d’atur se situa en 
el 13,9%, lleugerament per sobre 
de la mitjana de la comarca. Les 
Franqueses, en canvi, té registra-

trava a finals de 2016 i principis 
de 2017. De fet, l’abril és un mes 
on l’atur acostuma a disminuir i 
així ho podem veure al gràfic ad-
junt, que reprodueix les dades 
d’atur des de l’any 2010. L’atur 
registrat a les oficines de Treball 
de Catalunya en acabar el mes 
d’abril s’ha situat en 467.810 per-
sones aturades, un 22,6% més que 
l’abril de l’any passat.

Renda mínima extraordinària
Davant d'això, sindicats com la 
UGT demanen implementar "de 

manera urgent" una renda míni-
ma conjuntural que doni cobertura 
als milers de famílies que estiguin 
fora de tots els circuits de protecció 
econòmica i social fins que es faci 
realitat la Llei d'ingrés mínim vital, 
així com facilitar, garantir i agilitar 
la tramitació de les prestacions a 
les persones afectades pels ERTO 
i per acomiadaments a conseqüèn-
cia de l’estat d’alarma per tal de no 
incrementar els perjudicis que po-
den tenir en perdre la feina. 

des 1.237 persones sense feina, un 
15% més que l’abril de l’any pas-
sat. En aquest cas, la taxa d’atur és 
ara del 13,5%, un punt i mig més 
que fa només un mes.

Al conjunt del Vallès Oriental, el 
creixement respecte al març ha es-
tat del 12% (2.732 persones), i ara 
el total de desocupats és de 25.535 

persones. Aquestes xifres s’afegei-
xen a l’increment del 4,8% que ja va 
produir-se durant el mes de març. 
En comparació amb l’abril de l’any 
passat, l’augment ha estat de 4.010 
persones (+18,6%). En aquest cas, 
la taxa d’atur ha passat en només 
un mes de l’11,6% al 13,2%. 

Aquestes xifres d’atur són molt 
similars a les que la comarca regis-

OCUPACIÓ  LES XIFRES ACTUALS SÓN SIMILARS A LES QUE HI HAVIA A FINALS DE 2016

L'atur es dispara a l'abril i 
registra un creixement del 13%

La taxa d'atur de

les Franqueses és ara

del 13,5% i la de 

Granollers frega el 14%

dara pharma

L'empresa de maquinària per al 
sector farmacèutic Dara Pharma, 
amb seu a Granollers, ha comprat la 
firma CoolVacuum, dedicada a la fa-
bricació de liofilitzadores industri-
als i de laboratori. L'adquisició per-
metrà "sumar sinergies i oferir 

línies completes per fabricar 

vacunes i altres productes injec-

tables liofilitzats", diu el director 
general de Dara Pharma, Andreu 
Antonell. Amb la compra –de la 
qual no ha transcendit l'import–, el 
conseller delegat de CoolVacuum, 
Manuel Garrote, s'unirà a l'equip 

directiu de Dara Pharma per po-
tenciar el creixement i desenvo-
lupament de la companyia. De fet, 
Dara Pharma està estudiant noves 
adquisicions i preveu una xifra de 
negoci de 55 milions d'euros per 
a 2020, així com acabar amb una 
facturació de 80 milions el 2022. A 
més, l'operació suposa incremen-
tar la plantilla del grup fins a les 
330 persones. Dara Pharma, amb 
un fort esperit internacional, té 
presència directa als Estats Units, 
Mèxic, Colòmbia i l'Índia, i preveu 
reforçar la seva presència a l'Àsia. 

Dara Pharma compra 
CoolVacuum per ampliar 
la fabricació de vacunes

EMPRESES  ENGUANY PREVEU FACTURAR 55 MILIONS D'EUROS

El programa Referent d'Ocupació 
Juvenil que convoca el SOC ha fet, 
des del gener, 80 atencions (pre-
sencials i telemàtiques), 28 de les 
quals des de l'inici del confinament. 
Les consultes més habituals tenen 
a veure amb la preinscripció a es-
tudis, formació ocupacional, canals 
de recerca de feina, millora del cur-
rículum, renovació de documen-
tació o aprenentatge del català. El 

punt d'atenció local, situat a l'equi-
pament de Joventut, el Gra, ha atès 
29 joves d'entre 16 i 29 anys. Men-
tre continua l'estat d'alarma, les 
persones interessades a rebre ori-
entació poden escriure a ocupacio-
juvenil.granollers@oficinajove.cat o 
trucar al 693 55 32 69. El programa 
té per objectiu facilitar la transició 
dels joves del sistema educatiu al 
laboral i/o ocupacional.  

80 joves atesos al programa 

Referent d'Ocupació Juvenil

Les petites empreses de la comarca  
amb voluntat d’invertir en el propi 
creixement poden participar en la 
nova edició del programa Accelera 
el Creixement, promogut per la Di-
putació i Pimec, en què s'aborden 
la gestió empresarial, comercialit-
zació, internacionalització, innova-
ció i digitalització. Les inscripcions 
estan obertes fins al 3 de juny.  

En marxa una nova 

edició d'Accelera

el Creixement Ampliada la reducció del 50% 

del lloguer del Viver d’Empreses
L’Ajuntament de les Franqueses ha aprovat ampliar la reducció del 50% 
de la quota en el preu públic pel lloguer de les oficines i els tallers del vi-
ver d’empreses del municipi fins al 30 de juny. Aquesta mesura fiscal, que 
va entrar en vigor a l’abril, s'estén així als mesos de maig i juny. D'altra 
banda, per facilitar l’activitat econòmica i minimitzar l’impacte social de la 
pandèmia, l’Ajuntament i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
també han aprovat l’ampliació del termini de pagament de la taxa de mer-
cat municipal (2n trimestre) i la taxa per la gestió de residus comercials. 
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Belén García prepara les 

W Series en un simulador
El confinament no ha frenat la pi-
lot granollerina Belén García, que 
fa setmanes que entrena amb un 
simulador. A finals de maig estava 
previst el seu debut oficial a les W 
Series, una plataforma perquè els 
talents femenins del motor mun-
dial arribin a l'elit. Amb les mesu-
res per frenar la Covid-19 el cam-
pionat s'ha ajornat encara sense 
data, de manera que García s'ha 
hagut d'adaptar a les circumstàn-
cies i preparar-se virtualment.

A més, les darreres setmanes 
han aparegut moltes competi-
cions en línia que li permeten 
seguir en contacte amb la com-
petició i la conducció, encara que 
sigui davant d'una pantalla. Així, 
Belén García (Granollers, 1999), 
que actualment viu a l'Ametlla, 

LA PILOT GRANOLLERINA ESTÀ COMPETINT EN LÍNIA

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
podria celebrar al setembre dues 
curses consecutives de MotoGP 
2020. Aquesta és la proposta que 
Dorna Sports, l’empresa orga-
nitzadora de Mundial de motoci-
clisme, ha fet als responsables de 
l’equipament esportiu vallesà.

Joan Fontserè, director del Cir-
cuit, ha manifestat en més d'una 
ocasió la predisposició a l'hora de 
cedir les instal·lacions per a la ce-
lebració d'un o més grans premis 
de MotoGP 2020 a porta tancada. 
A canvi, però, com que no s’obtin-
drien ingressos de taquilla, hauria 
demanat la supressió del cànon 
que paga el Circuit per acollir 
aquest esdeveniment, que oscil·la 
entre els 5 i els 10 milions d’euros.

arxiu

MOTOR  LES PROVES SERIEN A PORTA TANCADA A CANVI DE LA SUPRESSIÓ DEL CÀNON 

El Circuit podria acollir dues 

curses de MotoGP al setembre

Amb tot, la decisió de celebrar 
un o dos grans premis de MotoGP 
a porta tancada al setembre tam-
bé està pendent de l'evolució de 
la pandèmia del coronavirus i de 
les decisions de les autoritats sa-
nitàries durant la desescalada del 
confinament. 

També el mundial de Superbike
D’altra banda, WorldSBK tam-
bé participa en l’oferta de Dorna 
Sports, de manera que si el Circuit 
acaba acollint finalment aques-
tes dues curses de MotoGP, tam-
bé n’acollirien una de WorldSBK 
2020, el Mundial de Superbikes. 
En aquest cas, el calendari de Wor-
ldSBK ja té marcat el cap de setma-
na del 18 al 20 de setembre.  

ESPORTS
El CBG renova Ricard VenturaCurrius jugarà a la lliga universitària dels EUA
Els tècnics Ricard Ventura i Àngel López es  
mantindran al capdavant dels sèniors masculí  
i femení, respectivament, del CBG la propera 
temporada. El bon paper dels dos equips 
durant aquest 2019-2020 ha refermat la decisió.

La jugadora del júnior femení del Club Bàsquet Granollers  
(CBG) Laia Currius jugarà la propera temporada a la lliga  
universitària dels Estats Units –CNAA 2–, ja que, si el coronavirus 
ho permet, a la tardor començarà la carrera a la universitat de 
Saint Martin, a Washington.

MOTOGP  El campionat al Circuit estava inicialment previst per al juny
començava el cap de setmana el 
campionat virtual de Formula 3, 
el Formula Drivers Challenge.

Abans de l'inici de la pandèmia, 
García havia dissenyat un progra-
ma complet de preparació, que in-
cloïa tres test oficials i dues carre-
res de Formula Renault Eurocup, a 
més dels tests col·lectius de les W 
Series. Finalment, però, només va 
poder fer dos dies de tests al Cir-
cuit Ricardo Tormo de València.

Amb el coronavirus, la pilot gra-
nollerina ha reformulat les seves 
rutines diàries. Al matí, de 8 a 14 h, 
fa classes en línia de la universitat 
–hi cursa Enginyeria Telemàtica– i 
a la tarda, a banda d'estudiar i fer 
treballs acadèmics, fa entre 1 i 2 
hores d'exercici físic i entrena en-
tre 2 i 3 hores amb el simulador. 

n La sisena edició del World RX of  
Catalunya-Barcelona ja té nova data: 
el cap de setmana del 17 i 18 d’octu-
bre de 2020. La FIA, conjuntament amb 
el promotor internacional del World 
RX així com els diferents promotors i 
circuits implicats en el calendari de la 
competició de rallycross, han arribat 
a un acord per a restablir el calendari 
de la temporada. Després de setmanes 
d’anàlisi, valoració de la situació actual 
de la pandèmia i les necessitats espe-
cífiques de l’esport, han confirmat que 
el Catalunya RX podrà dur-se a terme 
durant aquesta tardor.

Des del Catalunya RX i el Circuit ja 
s’està treballant en el pla de seguretat 
específic que serà necessari seguir per 
mantenir les distàncies socials i seguir 
les normatives de sanitat que s’esta-
bleixin durant les properes setmanes. 
"D’aquesta manera es garantirà que 

tots els espectadors, pilots i equips 

puguin gaudir de l’esdeveniment 

sense preocupacions. Així mateix, 

aquesta nova data queda subjecta a 

modificacions segons l’evolució de 

la pandèmia provocada per la Co-

vid-19", informa el Circuit. 
Les entrades de l'abril seran vàlides i 

qui les tingui no haurà de fer cap gestió.

EL CATALUNYA 
RALLYCROSS SERÀ 
EL 17 I 18 D'OCTUBRE

circuit

SIMULADOR  Belén García està competint en Formula 3 virtual
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La junta directiva de la Federació 

Espanyola d'Handbol i la comissió 

delegada (un òrgan compost per la 

federació, territorials, clubs, entre-

nadors, jugadors i àrbitres) han ar-

ribat a un acord definitiu per a can-

cel·lar la competició professional 

d'handbol a l'Estat. D'aquesta mane-

ra, el Fraikin BM Granollers i el KH-7 

BM Granollers donen les competici-

ons domèstiques per acabades. El 

Fraikin, que anava sisè, queda fora 

de la lliga europea. Josep Pujadas, 

president del BMG, creu que "la 

decisió de suspendre definitiva-

ment les competicions era espe-

rada, ja que la salut dels espor-

tistes és la prioritat principal", i 

afegia que "aquesta decisió té un 

impacte esportiu i econòmic als 

clubs. En aquest sentit cal agrair 

molt sincerament el suport dels 

socis, els seguidors, i les empre-

ses i institucions". Finalment, el 

president té confiança en què el 

club superarà aquesta situació i ha 

comentat que "ja hem començat a 

preparar la següent temporada 

perquè pugui disputar-se en les 

millors condicions".  

COMPETICIÓ CANCEL·LADA

S'acaba la lliga 
per al BMG

Paco Ariza, qui va ser president 

de l'Esport Club (EC) Granollers 

entre 2003 i 2005, ha mort als 72 

anys. Amant del futbol, Ariza va 

arribar al club granollerí als anys 

90 com a entrenador, després 

d'haver jugat des de jove a diver-

sos equips catalans.

Nascut el 1947 a Lucena (Còr-

dova), va arribar a Catalunya el 

1956, concretament a la Barce-

loneta. Va treballar durant anys 

a Motor Ibérica, fins que als anys 

80 es va establir com a autònom i 

va estar al capdavant de diverses 

empreses també del món de l'au-

tomoció.

El futbol va ser la seva gran afi-

ció des de jove, i va ser jugador a 

diversos equips catalans de Ter-

cera Divisió, així com àrbitre de 

futbol i entrenador des dels anys 

80. El 1996, el llavors president 

de l'EC Jesús Martos –a qui poste-

riorment va rellevar– el va fitxar.

Ariza va assumir la presidència 

de l'EC l'octubre de 2003, tot just 

començar la temporada en què 

també era secretari tècnic –feia 

tres anys que n'era el director 

esportiu–. Sota la seva batuta, 

doncs, el maig de 2004, el primer 

equip del club va jugar el playoff 

d'ascens a la Segona Divisió B per 

primer cop en la seva història.

La següent temporada, però, no 

va ser tan reeixida, i Ariza va deixar 

la presidència el juny de 2005 per 

deixar pas a Pasqual German. 

FUTBOL  VA SER-NE TAMBÉ ENTRENADOR I DIRECTOR ESPORTIU

Mor l'expresident de 
l'EC Paco Ariza als 72 anys

arxiu / x.solanas

PACO ARIZA

LES FRANQUESES. El sènior femení 

de l'AEH Les Franqueses ja és ofi-

cialment equip de Lliga Catalana. 

La Federació Catalana d'Handbol 

ha decidit que els equips que as-

soleixen l'ascens a Lliga Catalana 

són els tres primers que hi havia a 

la classificació un cop es va donar 

per finalitzada la Primera Catala-

na com a conseqüència de la crisi 

del Covid-19.

D'aquesta manera, els tres equips 

que obtenen plaça a Lliga Catalana 

són el Martorell, el Ribes i les Fran-

queses. Una competició que, en no 

haver-hi descensos, la temporada 

HANDBOL  ASCENS COM A TERCER CLASSIFICAT

El sènior femení de l'AEH 
puja a Lliga Catalana

que ve passarà a tenir 16 equips.

Les sèniors, liderades per Jordi 

Ausàs, han fet una molt bona tem-

porada en què només han perdut 

tres partits en tot el curs. Així 

s'han convertit en l'únic equip in-

victe com a local de la categoria, i 

estaven en tercera posició quan es 

va decidir donar per finalitzades 

les competicions.

El club destaca la "meritòria" 

posició de l'equip tenint en comp-

te que havia jugat un partit menys 

que els seus rivals directes en ha-

ver descansat en les primeres jor-

nades de la segona volta. 

La federació estatal demanarà que
el KH-7 mantingui la plaça europea
GRANOLLERS. La Federació Espanyola farà una sol·licitud d'una 

Wild Card tant per al KH-7 com per a l'Aula de Valladolid –que ha-

vien de disputar-se la semifinal de Challenge Cup– per tal que es 

puguin mantenir en la competició europea, malgrat que amb la lli-

ga tancada no mantindrien la plaça. El Guardés i el Gijón s'han clas- 

sificat per a l'EHF European Cup.  
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Coincidint amb el 14 d'abril, l'ani-

versari de la proclamació de la Se-

gona República, s'havia d'inaugu-

rar la mostra de les creacions que 

l'alumnat de segon de batxillerat 

de quatre centres educatius de 

Granollers van fer sobre el disc La 

voz dormida del grup Ebri Knight, 

en commemoració del 80è aniver-

sari de la derrota republicana a la 

Guerra Civil.

Els treballs, però, realitzats en 

el marc del projecte Dinamo –del 

programa PIDCES de Can Jonch i 

la Sala Nau B1–, no quedaran en 

l'oblit. Així, doncs, s'ha decidit fer 

una videoexposició, que es pot 

veure al web del Gra –grajove.cat– 

i que recull les peces que van fer 

els joves entre octubre i novem-

bre. Les sessions, que es van fer a 

les aules d'història i literatura, van 

CREACIÓ  ALUMNAT DE QUATRE CENTRES EDUCATIUS VAN TREBALLAR SOBRE LA GUERRA CIVIL

Videoexposició jove, inspirada 

en el disc 'La voz dormida'

estar dinamitzades pel col·lectiu 

L'Eixida. S'hi van fer els cartells, 

per mitjà de la tècnica del collage, 

que es poden veure a la mostra, i 

La llista dels 'hits' de la B1Suu canta amb In Crescendo
La Nau B1 de Roca Umbert ha preparat 

una llista a Spotify dels millors hits que han 

passat per la sala de concerts per als dies de confinament. S'hi poden escoltar temes de 
Raquel Lúa, Crim i La Inquisición, entre d'altres.

La popular cantant Suu –premi Enderrock 2018 a millor artista 

revelació– ha difós a les xarxes un vídeo en què canta amb el

cor granollerí In Crescendo. Des de la distància i cadascú a casa 

seva, Suu i els membres de la formació vocal han interpretat 

Tant de bo, un dels temes del disc Ventura.

CULTURA

els joves participants van poder 

conèixer els músics d'Ebri Knight, que va fer el concert de final de 
gira del disc a la Nau B1. i

gra

COLLAGES  Algunes de les propostes de l'alumnat de segon de batxillerat

L'artista granollerí Vicenç Viaplana 

ha participat en l'exposició virtual 

Càpsules de confinament, organitza-

da per la Fundació Vila Casas, i que 

pretén ser una reflexió sobre la si-

tuació actual arran de la Covid-19.

Viaplana (Granollers, 1955) hi 

pren part amb una tela de grans 

dimensions, en la qual va canviar 

els pigments habituals per cen-

dra. "Els esdeveniments apo-

calíptics d'aquests dies devi-

en influir en aquesta decisió", 

explica el pintor. "Les formes 

entrelligades, travades, el de-

sordre, la llum difusa, la incer-

tesa d´un camí perdut, han anat 

configurant, pinzellada a pinze-

ART  PARTICIPA EN UNA MOSTRA DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS

La mirada de Viaplana sobre 

la situació del confinament
llada, aquesta obra en temps de 

confinament", afegeix. El quadre 

està limitat per un marc blanc, 

que "obeeix al desig de poder 

limitar tanta angoixa".

El granollerí comparteix mira-

des amb 13 artistes confinats més, 

com Perico Pastor, Albert Serra, 

Pilar Aymerich, Anna Dot, José 

Ramón Bas, i Salvador Juanpere, 

entre d'altres.

De fet, Viaplana és un dels artis-

tes que tenen obra a la col·lecció 

Vila Casas –concretament al Mu-

seu Can Framis de pintura con-

temporània–, que també compta 

amb una peça d'una altre grano-

llerí, Jordi Díaz Alamà. i

El músic granollerí Pol Aumedes 

ha presentat, per mitjà del seu 

compte de Twitter @Sarandaca, 

un tema propi gravat des del con-

finament. Es tracta d'una música 

per al ball pla que du per títol Sí-

mils i contrapunt, i que ha acom-

panyat d'un vídeo amb imatges 

de la pròpia gravació, de la parti-

tura –l'original pintada en tècnica 

mixta i emmarcada– i de la per-

formance Danses pintades, que 

Pol Aumedes presenta el 

tema 'Símils i contrapunts'

v.viaplana

PINTURA  L'obra feta durant el confinament per a la fundació Vila Casas

pretenia copsar el moviment dels 

balladors al terra. Tots els instru-

ments –acordió diatònic, acor-

dina, tarota, veu, caixa i acordió 

midi– han estat gravats per pistes 

pel mateix Aumedes.

El músic folk i artista plàstic 

assegura que el confinament li ha 

permès iniciar la gravació de te-

mes propis. "Mai no trobava el 

moment!", reconeix. 

MÚSICA  L'AUTOR DE CANÇONS TRADICIONALS FA UNA COMPOSICIÓ PER AL BALL PLA
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Amb la Festa Major de Blancs 

i Blaus penjant d'un fil –si més 

no, tal com s'ha entès els darrers 

anys–, ha sorgit una iniciativa que 

vol recuperar bona part de la do-

cumentació dels primers anys del 

repte de les colles, que va néixer 

el 1985 amb la referència històri-

ca del concurs de rajolers com a fil 

conductor –tot i que feia un parell 

d'anys que es gestava–.

Des de La Troca i Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts s’està creant, 

conjuntament amb l’Arxiu Muni-

cipal de Granollers, un fons do-

cumental per tal de recuperar la 

memòria de la festa major de Gra-

nollers. Aprofitant la situació ex-

cepcional creada per la pandèmia, 

els impulsors animen la ciutada-

nia a cercar totes aquelles carpe-

tes, capses i calaixos que guarden 

records, fotografies i documents 

oblidats. "Ens agradaria molt que 

de detallar la documentació tro-

bada i les dades de qui hi participi 

per tal de contactar-hi. A més, quan 

acabi el confinament, també es po-

drà portar el material a La Troca.  

entre totes recuperem aques-

ta memòria perquè mai quedi 

en l’oblit", expliquen des de Roca 

Umbert. A través del seu web, es 

pot accedir a un formulari per tal 

TRADICIÓ  ROCA UMBERT I L'ARXIU MUNICIPAL FAN UNA CRIDA A RECUPERAR FOTOS I DOCUMENTS DELS 10 PRIMERS ANYS DE LA FESTA

Rememorar els inicis de Blancs i Blaus
PERE CORNELLAS / AMGR

1981 La fotografia amb la que s'il·lustra la proposta és anterior al 1985

Sens dubte, el truc de màgia més 

celebrat a hores d'ara seria fer 

desaparèixer la Covid-19. Els il·lu-

sionistes, però, fan màgia, no pas 

miracles. Sí, però, que el sector ha 

anat trobant la manera de seguir 

la seva activitat, a l'espera que 

el desconfinament permeti reu-

nir-se ja sigui en un teatre o una 

sala o bé en una trobada familiar. 

Fins llavors, les Niñas del Mago, 

l'únic duet de dones que fan mà-

gia de l'Estat –que formen les 

granollerines Carmen i Begoña 

Cabeza–, han volgut continuar 

les seves habituals classes d'in-

troducció a la màgia per a nens i 

joves de 8 a 14 anys. Això sí, des 

de la distància. Així, han posat en 

marxa classes en línia –per Skype 

o Zoom– en què es fa una intro-

ducció en el món de l'il·lusionis-

me amb una petita base teòrica  

i alguns jocs que els mateixos 

alumnes podran fabricar amb 

objectes quotidians. "La màgia 

és una bona eina per desen-

volupar habilitats manuals, 

estimular la creativitat, la ima-

ginació i la memòria, així com 

per interactuar amb els altres", 

asseguren les magues, que oferei-

xen més informació a ndelmago@

hotmail.com.

D'altra banda, les artistes gra-

nollerines, guanyadores del pre-

mi internacional Magic Valongo 

de Portugal, expliquen que han 

hagut de cancel·lar actuacions 

que tenien previstes arran de la 

pandèmia, però esperen tornar 

a escena a la tardor, per la qual 

a una festa familiar postconfina-

ment com per al xou per als espais 

públics. 

cosa asseguren que han adaptat el 

seu espectacle a les circumstànci-

es i mesures de seguretat, tant per 

ARTS ESCÈNIQUES  LES ARTISTES GRANOLLERINES ADAPTEN LA SEVA ACTIVITAT AL CONFINAMENT

El duet Niñas del Mago fan classes 

d'il·lusionisme per videotrucada

NiñAS dEL MAGO

EL DUET MÀGIC  Les granollerines Carmen i Begoña són les Niñas del Mago

De moment, la tasca de recupe-

ració de la memòria històrica de 

Blancs i Blaus es vol centrar en els 

10 primers anys de la festa major 

moderna, del 1985 al 1995. 

La incerta edició de 2020
Ja fa un mes que les colles, per 

mitjà de comunicats interns, expli-

caven que la festa major, tal com 

s'ha organitzat i viscut els darrers 

anys, no serà possible. Les mesu-

res de seguretat arran de la pandè-

mia fan, per exemple, que malgrat 

s'avancin fases de desconfina-

ment, els actes a l'aire lliure amb 

més de 400 persones difícilment 

es podran celebrar. Així, doncs, 

Blancs i Blaus i l'Ajuntament tenen 

un gran repte de creativitat, si és 

que es vol celebrar la festa major 

d'alguna manera. De fet, les colles 

han continuat treballant des del 

confinament per adaptar els seus 

actes a un nou aforament i funcio-

nament, si és possible.

Des de l'Ajuntament s'ha expli-

cat que, de moment, no s'ha pres 

cap decisió definitiva, però que 

aquesta es comunicarà de manera 

conjunta amb Blancs i Blaus. 

A la comarca, les primeres festes 

majors, de juny, s'han anul·lat. 

Sant Joan

Tot i que les revetlles populars de Sant 

Joan desapareixeran enguany dels ca-

lendaris, sí que l'Ajuntament de Gra-

nollers obria el concurs a l'abril per a 

l'atorgament de llicències per a la ins-

tal·lació de casetes de pirotècnia per 

a la revetlla del 23 de juny. Això sí, el 

termini de presentació de sol·licituds 

ha quedat suspès fins que acabi l'estat 

l'alarma.

LLICÈNCIES PER 

VENDRE PIROTÈCNIA
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COMUNICACIÓ  LA REVISTA INCLOU EL DARRER PREMI CAMÍ RAL I NOTES D'INVESTIGACIÓ

El Centre d'Estudis publica 
el número 24 de 'Ponències'
Malgrat els estralls de la Covid-19, 
el Centre d’Estudis de Granollers 
ha arribat puntual a la seva cita 
anual i aquest abril ha publicat el 
número 24 de la revista Ponènci-

es, que inclou les quatre ponèn-
cies presentades durant el curs 
passat i quatre articles més breus 
de la secció de Documents i notes 

d’investigació, entre els quals hi 
ha un resum del treball guanya-
dor del darrer Premi Camí Ral de 
treballs de recerca de batxillerat 
–de Queralt Mena sobre la histò-
ria d'un deportat a Mauthausen–, 
que convoca anualment el Centre 
d’Estudis amb l’objectiu de pro-
moure el coneixement de Gra-
nollers i del Vallès Oriental, des 
d’àmbits temàtics diversos (medi 
natural, història, economia, art i 
patrimoni).

El sumari del número 24, així 
com els articles dels números 
anteriors de la revista Ponènci-
es, es pot consultar al web www.

raco.cat. Inclou les ponències La 

cacera de bruixes al Vallès (1619-

1622): processos locals i causa 

general, d'Agustí Alcoberro; La  

indústria al Vallès (2000-2018): 

evolució recent i situació actual, 

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 7 al diumenge 10 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 16º 25º 14º 24º 15º 22º 15º

la qualitat de l’aire al Vallès Ori-
ental, l’evolució de la fauna verte-
brada, la retirada i l’exili republicà 
al Baix Montseny o la pèrdua de 
sostenibilitat de l’agricultura in-
dustrial al Vallès. Tots els articles 
d’aquest número de la revista ja 
es poden consultar de forma ínte-
gra a l'enllaç www.raco.cat/index.

php/Ponencies/issue/view/28305. 
Com és habitual, aquesta publi-
cació rep el suport del Museu de 
Granollers i de l’Institut Ramon 
Muntaner.

El Centre d'Estudis edita anual-
ment 500 exemplars de la revista, 
de caràcter acadèmic, per repartir 
entre el centenar de socis del Cen-
tre d'Estudis, intercanviar amb 
altres centres i posar a la venda a 
La Gralla.

A més de la publicació anual des 
del 1996 de la revista Ponències, el 
Centre d’Estudis convoca el Premi 
Camí Ral i la borsa d’estudi Me-
morial Joan Camps amb l’objectiu 
de promoure i difondre la recer-
ca sobre la història, la societat, la 
cultura i el medi natural de Gra-
nollers i la comarca del Vallès Ori-
ental, així com d’impulsar el debat 
sobre aquests temes.  

Novament les xarxes socials i la 
tecnologia han permès mantenir 
el curs d'il·lustració de papallones 
i altres insectes amb la tècnica del 
punteig que ha programant el Mu-
seu de Ciències Naturals de Gra-
nollers. Així, el dijous 14 de maig, 
per mitjà de Facebook Live –www.

facebook.com/isaloureiro.illustra-

tion/live– (17 h), la il·lustradora 
Isa Loureiro parlarà de tècniques 
d'il·lustració amb amb tinta negra, 
sobretot la tècnica de punteig, tam-
bé coneguda per stippling, aplicada 
a la il·lustració de papallones o al-
tres insectes. Aquesta tècnica per-
met destacar aspectes morfològics 
de cada espècie i, posteriorment, 
s'hi pot aplicar color.

Precisament, el Museu de La 
Tela també posa a disposició de la 
ciutadania, a través del web www.

museugranollersciencies.org, l'ar-
xiu en pdf dels dibuixos en blanc 

Classe d'il·lustració de papallones 

amb la tècnica del punteig en línia

DIBUIX  EL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS FARÀ EL CURS PER MITJÀ DE FACEBOOK LIVE

de Joaquim Solà i Xavier Sáez; 
L’estudi dels ratpenats al Museu de 

Ciències Naturals de Granollers, de 
Carles Flaquer, Xavier Puig-Mont-
serrat, Adrià López-Baucells i Ma-
ria Mas, i Els palaus rurals del Va-

llès Oriental. Implantació i deriva 

d’una institució d’època islàmica 

(segles VIII-XI), de Ramon Martí.
Des d’aquest abril també són 

consultables íntegrament en 
aquest repositori els articles del 
número 23 de la revista, que in-
clou, entre d'altres, treballs sobre 

PORTADA  'Ponències' número 24

ceg

Estela
LA NENA INVESTIGADORA DEL 

MUSEU JA TÉ A PUNT LA TERCERA 

aventura: Estela i la dent d'or. En 

aquest relat, amb l'ajuda dels in-

vestigadors, els infants descobriran 

tota la informació que es pot extreu-

re de les deposicions d'una geneta 

per conèixer la seva dieta. Què són 

els petits mamífers, les latrines, el 

patró de taques que diferencia cada 

geneta... són algunes de les coses 

que aprendrà l'Estela en les seves 

converses amb els experts del mu-

seu. Com en els capítols anteriors, 

la història s'acompanya de fitxes 

didàctiques pensades perquè els 

nens i nenes puguin aprofundir en 

el tema. Cada 15 dies el museu penja 

un nou relat, que es difon a través de 

Facebook (@mcngranollers).

i negre d'algunes papallones dels 
pòsters de papallones de Catalu-
nya per tal que es pugui passar 
l'estona acolorint-les. 

Entre els recursos que el Museu 
també ha volgut oferir, en època 
de confinament, també hi ha el 
vídeo d'Òscar Farrerons sobre el 
seu llibre El Montseny. Rutes a peu 

i en cotxe, que s'havia de presen-
tar a La Tela per Sant Jordi. 

PAPALLONA  Dibuixada amb punteig

museu
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