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EN PORTADA

Acord per a 28 noves 
accions per pal·liar 

la crisi de la Covid-19

El pla de xoc, aprovat per unanimitat, es 

desplegarà entre juny i desesmbre i es 

finançarà amb 1,5 milions del romanent

El document repassa els àmbits de 

les persones vulnerables, l'empresa, el 

comerç i turisme, i la cultura i educació

segona, amb aquest pla, que s'ha de desenvolupar 

entre juny i desembre i que compta amb 1,5 mili-ons d'euros de finançament provinent del roma-

nent positiu de l'exercici pressupostari de 2019.

Giménez detallava algunes de les 28 accions em-

marcades en quatre eixos –persones en situació de vulnerabilitat; treball i empresa; comerç, res-

tauració i turisme, i cultura i educació [detallats al 

quadre adjunt]. i MONTSE ERAS

El consistori granollerí ha aprovat per unanimitat 

i amb el vistiplau també del Consell Econòmic i So-cial de la ciutat i el Fòrum de Comerç un pla de xoc 
amb 28 noves mesures per pal·liar els efectes ne-

gatius de la crisi de la Covid-19, que se suma a les 

actuacions d'emergència que es duen a terme ja des del març. En total, doncs, es tracta de 50 actua-cions adreçades a persones en situació vulnerable, 
comerciants, empreses, autònoms i entitats.

Dilluns, la Sala Tarafa va acollir-ne la presenta-

ció, en una roda de premsa atípica amb mesures de distanciament físic i higiene, que ha estat el 
primer acte públic d'Ajuntament des de l'inici de 

l'estat d'alarma, "que fa pocs dies no podíem fer. 
És bo que ens proposem cada dia recuperar un 
nou espai", deia l'alcalde, Josep Mayoral.

El primer dia que Granollers entrava a la fase 1 

de desescalada els membres del Consell Econòmic 

i Social, els portaveus dels grups municipals, la re-

gidora de Promoció Econòmica, Gemma Giménez, 

i l’alcalde Mayoral es trobaven, doncs, per presen-

tar "el pla de mesures socioeconòmiques per 
protegir les persones vulnerables i recuperar 
el dinamisme de la ciutat", indicava Giménez. 

La regidora recordava que a l'abril Granollers te-

nia 4.207 aturats i més d'un miler d'expedients 

d'ocupació, i que davant aquestes dades "calen 
mesures excepcionals". Així, definia aquest pla 
com un "document transversal, un pla que ha 
de ser flexible per fer front als reptes que vagin 
sortint".

De moment, s'ha actuat en dues fases. Una pri-

mera per fer front a l'emergència sanitària i min-

var els efectes immediats a l'economia local, en 

el qual el consistori ha gastat 1.412.000 milions 

en 22 mesures com l'alberg per a persones sense 

sostre, l'increment del servei d'atenció a domicili 

i l'exempció d'algunes taxes, entre d'altres. I una 

La unitat davant 
l'emergència

La presentació acabava amb la intervenció de l’alcal-

de de Granollers, qui destacava "el valor de la unitat 

política i social, que sovint no es troba" i sobre la 

qual s'ha forjat el pla que "mira de donar una visió 

integral de la crisi, que no només afecta l'economia, 

sinó també la salut i els nostres hàbits". Mayoral as-

segurava que el pla "s'ha fet amb una mirada llarga, 

amb accions de vocació transformadora i amb l'ob-

jectiu de tancar escletxes –digital i social– amb la 

xarxa ciutadana". "I fer-ho des de la proximitat, 

factor clau per avançar". Mayoral postava també per 

la suma a l'hora de pensar en el pacte de ciutat, que 

"en 15 dies tindrà un document per començar a de-

batre" i començar a refer el pressupost, que "haurà 

de mantenir el compromís d'inversió de 40 milions 

d'euros", deia. També recordava que la Generalitat 

i el govern de l'Estat també tenen obligacions, que 

"tots plegats reclamarem des de la convicció que 

aquesta ciutat té força, projecte i futur".

  ACTUACIONS PREVISTES IMPORT (€)

PER A PERSONES VULNERABLES

Ampliar l'atenció de Serveis Socials a persones 65.000

Incrementar les ajudes a emergència social 60.000

Incrementar ajuts a la infància i adolescència
–llibres i material escolar, menjadors escolars, escoles 
bressol, activitats esportives i estudies musicals–

76.000

Servei de suport psicològic 15.000

Mesures dirigides al col·lectiu de gent gran 40.000

Ampliarel servei d'atenció a persones nouvingudes 10.000

Manteniment d'habitatge i accés a l'allotjament 100.000

Nou canal d'atenció ciutadana a través de missatgeria 
instantània

15.000

TREBALL I EMPRESA

Plans d'ocupació –contractació de 56 persones– 100.000

Reforçar la capacitat del servei d'ocupació -

Subvencionar complementàriament els autònoms 235.000

Incrementar les subvencions a les empreses 50.000

Acompanyament i suport a les Pimes 10.000

Desinfecció del transport col·lectiu 5.000

COMERÇ, RESTAURACIÓ I TURISME

Suport a les plataformes col·laboratives de venda 
online dels comerços

15.000

Campanya per sensibilitzar en la compra local 15.000

Formació en eines TIC i venda online per a comerciants 15.000

Adeqüar espais de bars, restaurants i comerços per 
adaptar-se a la nova normativa derivada de la Covid-19

10.000

Reducció de taxes per ocupació de la via pública 
(terrasses) més enllà de l'estat d'alarma

120.000

Reducció del preu per recollida de residus comercials 184.000

Campanya de promoció per al turisme de proximitat 20.000

CULTURA I EDUCACIÓ

Avançament despeses de produccions culturals suspeses 30.000

Prioritzar creadors locals i comarcals 100.000

Reduir cànons i concessions a empreses culturals 30.000

Casals d'estiu 100.000

Suport a centres educatius 30.000

Suport al teixit associatiu 40.000

Suport a entitats del tercer sector 10.000
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La reacció dels 
grups municipals 
i l'aposta per al 
pacte de ciutat
El portaveu del PSC i regidor d'Hi-
senda, Jordi Terrades, agraïa a la 
resta de grups municipals que 
"hagi estat fàcil treballar junts 

en aquest pla de xoc" i asse-
gurava que cal seguir treballant 
conjuntament un nou projecte es-
tratègic, no només per recuperar 
la ciutat econòmicament. "Tenim 

una crisi emocional i cal recu-

perar la il·lusió, amb objectius 

a mitjà termini per recuperar 

l'orgull de ciutat", apuntava res-
pecte a un futur Pacte de Ciutat, 
que es podrà emprendre "un cop 

en les properes setmanes tin-

guem una radiografia més exac-

te de l'impacte de la crisi".
La regidora portaveu d'ERC, 

Núria Maynou, posava sobre la 
taula també la necessitat del pac-
te de ciutat i del treball en xarxa, 
més enllà de grups municipals i 
consells de participació. A més, 
recordava que caldrà repensar el 
pressupost i les polítiques muni-
cipals. "Ens hem posat d'acord 

fàcilment perquè l'emergència 

és gran i la crisi ha evidenciat la 
debilitat del sistema", concloïa, i 
insistia en la necessitat d'una tau-
la de debat amb el màxim de veus.

El portaveu de Junts per Grano-
llers, Àlex Sastre, també ressalta-
va la unitat d'un pla, que "és de 

l'Ajuntament; entomem totes 

les propostes, sense fer distin-

ció de quines són de cadascú", 
deia, i afegia que no només cal-
dran recursos econòmics, sinó 
també una administració "flexi-
ble i creativa", així com "repen-

sar la mirada de les actuacions" 

municipals.
Per la seva banda, el portaveu 

de Ciutadans, Jorge Pavón, també 
elogiava el pla i el treball conjunt. 
"Estem satisfets del document, 

que recull nou propostes nos-

tres", assegurava, i mostrava la 
predisposició a continuar treba-
llant conjuntament en el futur.

També la portaveu de Granollers 
per la Independència - Primàries, 
Mònica Ribell, apuntava que de les 
30 propostes que el seu grup ha-
via presentat se n'han recollit nou, 
com subvencions a lloguers i sub-
vencions a comerços, i reconeixia 
alguna discrepància en la diferèn-

A les Franqueses

10.000
AQUEST ÉS EL NÚMERO APROXIMAT 
D'EXPEDIENTS QUE HAN GESTIONAT
els treballadors de l'Ajuntament de 

Granollers, que des de fa prop de 

tres mesos s'han hagut d'adaptar 

al teletreball. El regidor d'Hisenda, 

Jordi Terrades, va voler reconèixer en 

el ple el paper d'aquests empleats 

públics, alguns dels quals dels serveis 

essencials, que han seguit prestant 

al carrer.

L'Ajuntament de les Franqueses ha 

avançat que també treballa en el 

pla de xoc per pal·liar els efectes 

econòmics de la pandèmia, que es 

presentarà properament –tot i que no 

ha especificat terminis–. De moment, 
entre altres mesures, el consistori ha 

modificat les ordenances fiscals per 
bonificar als establiments el 75% del 
cost de la superfície de la terrassa,  

de manera que només n'hagin de 

pagar el 25%. La mesura s'aplicarà 
fins al 31 de desembre de 2020.

    ACTUACIONS JA IMPULSADES IMPORT (€)

Obertura de l'alberg per a persones sense sostre 100.000

Increment del Servei d'Atenció a Domicili 40.000

Distribució de dispositius i accés a internet a escolars 10.000

Reforç del 010, nova carpeta ciutadana, gestió de 
tràmits per telèfon, videoconferències, nous tràmits 
per Internet i manteniment de l'activitat administrativa 
per mitjà de teletreball

150.000

Compra d'equips de protecció individuals i col·lectius 40.000

Neteges especials dels equipaments públics 20.000

Suspensió del servei d'estacionament regulat 
(zona blava i verda)

327.000

Facilitar els ajornaments o fraccionaments de tributs
i reduir les taxes i preus públics de serveis municipals

360.000

Endarrerir els terminis de cobrament de tributs i taxes, 
escurçar el termini de justificació de subvencions i 
reduir el preu públic de recollida de residus comercials

230.000

Reducció dels ingressos per ús d'equipaments 20.000

Reducció de taxes per ocupació de la via pública 115.000

Al ple de dimarts també es va donar compte d'un seguit de resolucions  
d'Alcaldia del darrer mes relacionades amb l'emergència sanitària i social 
de la Covid-19. Així, es detallaven algunes de les actuacions que s'han dut 
a terme fins ara i que s'inclouen en els 1.412.000 euros que el consistori 
estima que ha invertit fins ara a pal·liar els efectes de la pandèmia [i que es 

detallen al quadre adjunt]. Així, per exemple, es detallava que l'adequació del 
pavelló El Tub per al primer alberg provisional per a persones sense sostre 
–que posteriorment es va ampliar i traslladar al pavelló de Can Bassa– va 
comportar 1.439 euros de despesa de servei de neteja; 2.090, de control, i 
3.388 eros per al servei d'infermeria. Durant el darrer mes, Alcaldia també va 
aprovar una despesa de 20.000 euros per a material informàtic, de 6.340 per 
a subministrament de material sanitari i de 4.192 euros per a la neteja de la 
residència de gent gran de la Fundació Antonia Roura, que va viure un focus 
important de contagi entre març i abril. L'Ajuntament també va contractar un 
servei d'ampliació de la neteja a les dependències de la Policia Local, amb  
un cost de 479 euros a la setmana, i el lloguer d'un calefactor per al pavelló  
de Can Bassa, amb un preu de 20,90 euros diaris. Amb tot, l'import més  
important del primer paquet de mesures -entre març i maig– que ha  
comptabilitzat l'Ajuntament és l'estimació de la reducció d'ingressos per 
reducció de taxes i preus públics i els ajornaments de tributs municipals,  
que tot plegat sumaria més de 800.000 euros.

Despeses del darrer mes

Rebaixes a l'IVA

També unànimement, el ple va donar 

llum verda a dues mocions 

presentades per Junts per Granollers 

que insten el govern de l'Estat a 

reduir l'IVA en la prestació de serveis 

vinculats a la pràctica de l'activitat 

física i esportiva, així com també a 

aprovar una rebaixa de l'IVA cultural i 

sol·licitar al govern català que impulsi 

un Pacte per la Cultura en què es 

declari la cultura com a bé de primera 

necessitat.

62.466
AQUEST ÉS EL NÚMERO D'HABITANTS 
DE GRANOLLERS A DATA D'1 DE GENER
de 2020, segons la revisió anual  
del padró. Aquesta és la xifra més 

gran que ha tingut mai la ciutat i que 

suposa un miler de persones més  

que l'any anterior.

DOS VOTS A LA DEMANDA DE Cs QUE 
L'ESTAT NO INTERVINGUI EL SUPERÀVIT
n Dimarts s'aprovava la moció amb menys vots a favor de la història. El vot dels 
dos regidors de Ciutadans –grup proposant del text– i l'abstenció de tots els 
altres grups municipals va possibilitzar que l'acord prosperés. Així, l'Ajuntament 
de Granollers exigirà al govern de l'Estat que agilitzi i augmenti el percentatge 
de superàvit acumulat que els ajuntaments poden gastar per prendre mesures 
enfocades a l'economia local –una petició que a l'inici de la crisi ja van fer les 
associacions de municipis–. A més, la moció demana un compromís per escrit 
"del Gobierno de PSOE i Podemos perquè no manllevi el superàvit acumulat 
dels ajuntaments espanyols". El regidor de Cs Juanma de Vargas va argumentar 
que ara, més que mai, els ajuntaments necessiten disposar d'aquests recursos. 
El membre de la formació taronja, d'origen canari, va fer la seva intervenció al ple, 
per primer cop, en català, un esforç que la resta de formacions li van reconèixer.

ACORD UNÀNIME  Grups municipals i agents econòmics i socials van escenificar la unitat a un acte a la Tarafa

toni torrillas

cia de finançament entre els dis-
positius informàtics per a infants 
–10.000 euros– i la digitalització 
de l'Ajuntament –150.000–. Amb 
tot, "el pla està bé, i transmet 
optimisme". i M.ERAS



dj, 28 MAIG 20204

Els ajuntaments permeten ampliar terrasses

L'entrada a la fase 1 ha propiciat 

un augment evident de la mobi-

litat als municipis. La possibilitat 

de trobades fins a un màxim de 10 

persones, la reobertura de terras-

ses, l'obertura de botigues –ja per-

mesa la setmana passada a la fase 

0,5– i els desplaçaments dins d'una 

mateixa regió sanitària ha com-

portat noves imatges de vitalitat 

als carrers. Les limitacions, però, 

d'aforament a les terrasses de bars 

ha comportat, però, que els ajunta-

ments hagin flexibilitzat la norma-

DESCONFINAMENT  L'ENTRADA A LA FASE 1 HA OBERT LA POSSIBILITAT DE TROBADES D'UN MÀXIM DE 10 PERSONES I DE PRENDRE ALGUNA COSA AL CARRER

tiva d'ocupació de via pública per 

ajudar a la recuperació dels negocis 

que han estat mesos tancats. 

En el cas de Granollers, dilluns 

van poder reobrir al públic el 85% 

de les terrasses dels establiments 

d'hostaleria i restauració amb 

com a màxim el 50% de les taules 

autoritzades en la llicència mu-

nicipal. En tot cas, també es pot 

incrementar el nombre de taules, 

respectant el 50%, amb una am-

pliació de la superfície habitual de 

la terrassa. Els establiments que 

Els jutjats faran torns a la tarda10 dies de dol per les víctimes de la Covid-19
El Departament de Justícia ha establert torns de matí 

i tarda en uns 200 jutjats de Catalunya –un terç del 

total i, entre els quals, els de Granollers– per garantir 

les distàncies de seguretat de dos metres entre  

treballadors. Mantindran només serveis essencials.

Des de dimecres i fins al 6 de juny, el Consell de Ministresha decretat dol oficial per les persones que han mort a causa de  
la Covid-19. L’Ajuntament de Granollers s'hi ha adherit i ho ha  

visibilitzat baixant a mig pal les banderes. A més, convida els

veïns a fer un minut de silenci a les 12 h des d'on cadascú es trobi.

SOCIETAT

vulguin ampliar-la han de sol·lici-

tar-ho amb una instància específi-

ca penjada a la web municipal. De les 176 terrasses que actu-

alment hi ha a Granollers, 150 po-

den obrir en aquestes condicions, 

després de l'anàlisi feta terrassa 

per terrassa per part dels serveis 

municipals de Via Pública, Mobi-

litat, Policia Local, Salut Pública i 

Protecció Civil. En la majoria dels 

casos no ha calgut fer cap canvi en 

l'espai de la terrassa per complir 

la normativa. En altres casos, cal 

reubicar-la per garantir la distàn-

cia de seguretat entre els usuaris 

xavier solanas

L'associació de marxants de Cata-

lunya ha convocat una mobilitza-

ció avui, dijous (9.30 h), a la Por-

xada per reclamar a l'Ajuntament 

que els permeti "sortir a treba-

llar", explica la paradista Patricia 

Olea, que fa 35 anys que munta pa-

rada a Granollers i que s'ha trobat, 

per primer cop, amb la impossibi-

litat de "generar ingressos, tot 

i que continuem pagant taxes 

i autònoms, així com totes les 

despeses de casa", lamenta Olea. 

Per això, els paradistes reclamen 

que puguin tornar al mercat dels 

dijous el 100% de les parades –

actualment només es permet l'ac-

tivitat als venedors d'alimentació, 

tot i que el consistori té la intenció 

d'anar ampliant el nombre de pa-

rades–. A més, els marxants tam-bé demanen una bonificació del 
100% de la taxa d'ocupació de la 

via pública que, d'altra banda, con-

sideren "abusives". Els paradistes, 

a més, troben la proposta estatal 

de permetre el 25% de les parades 

cada setmana insostenible, ja que 

deixa els venedors tres setmanes 

sense ingressos. A més, assegu-

ren que la mesura de separació 

de, com a mínim, 2 metres entre 

parades, es podria evitar posant 

tendals de separació.  i m.e.

Els marxants del mercat 

reclamen treballar i

la bonificació de les taxes

Corró d'Amunt i Marata obren locals

Corró d'Amunt i Marata són els únics nuclis de les Franqueses que s'han 
beneficiat de l'ordre del Ministeri de Sanitat de flexibilització de les 
mesures en la fase 1 aplicables als territoris que tinguin menys de 10.001 
habitants i una densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre 
quadrat. Ja en fase 0, en aquests dos pobles no s'han aplicat les restriccions 
per franges horàries. D'altra banda, els establiments d'hostaleria i 
restauració es poden obrir al públic per consum dins el local, sempre 
que no se superi el 40% de l'aforament i es mantingui la distància de dos 
metres entre taules, excepte locals d'oci nocturn.

rostisseria sant mamet

m.e.

DILLUNS  La Porxada va recuperar la vitalitat d'abans del confinament MATÍ  Les terrasses franquesines també han pogut ampliar taules i espai per complir normativa però no reduir clients

de la terrassa i els elements del seu 

entorn (vehicles, façana de l'es-

tabliment...). Com a criteri gene-

ral, s'han desestimat les terrasses 

en voreres de menys de 4 metres 

d'amplada i les que no era recoma-

nable ubicar-les a la calçada per 

raons de mobilitat i seguretat.

A les Franqueses, l'Ajuntament ha permès doblar la superfície de 
les terrasses allà on ha estat pos-

sible per tal que puguin mantenir 

el mateix nombre de taules que 

tenien fa uns mesos. Tècnics mu-

nicipals han visitat els últims dies 

els establiments amb la proposta 

n El ple de Granollers ha aprovat per 

unanimitat, a petició de GxI - Primàries, 

establir nous camins d'ombra a Grano-

llers. Així, s'ha acordat identificar els re-

correguts de màxima afluència, estudiar 

solucions amb le mínim impacte urbanís-

tic i econòmic –preferentment les que es 

basin en l'ús de vegetació– i establir un 

criteri de priorització d'instal·lació d'ele-

ments urbanístiques en espais més tran-

sitats. D'altra banda, també a proposta 

del grup de Primàries, s'aprovava adap-

tar espais com el Parc Firal, del Lledoner i 

el Bosc de la Pau per afavorir-ne l'ús.

EL PLE APROVA 

GUANYAR ESPAIS 

D'OMBRA A LA CIUTAT

de permetre ampliar el doble de la superfície. Segons ha comptabilit-

zat l'àrea d'Urbanisme, prop de 40 

establiments del municipi han op-

tat per oferir el servei de terrassa 

amb l'entrada a la fase 1.

Pendents de la fusió del sectors
A la fase 1 està permesa la mobilitat 

entre municipis del mateix sector 

sanitari, de manera que els veïns del 

Vallès Oriental –a la regió sanitària 

metropolitana nord– poden despla-

çar-se al Vallès Occidental i bona 

part del Maresme. Salut, però, ha 

proposat unificar els sectors sani-

taris de Barcelona i metropolitana 

sud i nord, de manera que, si l'Estat 

dóna el vistiplau, dilluns també es 

permetran desplaçaments no labo-

rals a Barcelona, Anoia, Alt Penedès 

i el Baix Llobregat. i m.e.
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L'Hospital General de Granollers 

manté una bona tendència pel que 

fa a l'afectació de la Covid-19, tot i 

que encara ha tingut algun ingrés 

i la darrera setmana ha patit la de-

funció de dos malalts. Amb tot, se-

gons fonts del centre, les dades no 

mostren cap repunt i fan albirar el 

final d'aquest brot pandèmic.

Aquest dimecres l'Hospital te-

nia 19 persones ingressades que 

han donat positiu en coronavirus, 

la majoria de les quals ja duen 

dies al centre sanitari. Només 

dues són un nou ingrés i, des de 

dissabte, no se n'ha produït cap 

de nou. A més, l'hotel medicalit-

zat del polígon Ramassar ja no té 

cap pacient, tot i que, de moment, 

l'Hospital manté el dispositiu fins 

a confirmar la tendència a la baixa 

de les darreres setmanes.

Des del primer cas confirmat al 

març, l'Hospital de Granollers ha 

donat l'alta 531 pacients, 13 dels 

quals aquesta darrera setmana. 

En canvi, el centre ha hagut de la-

mentar la mort de dos malalts des 

de la setmana passada, de manera 

que les defuncions acumulades 

per la Covid-19 al centre sumen 

92 –cap més jove de 50 anys–.

D'altra banda, segons la regido-

ra i metgessa Mònica Ribell, l'Hos-

pital de Granollers ha diagnosticat 

de coronavirus fins dilluns 634 

SALUT  LA REDUCCIÓ DE CASOS PERMET AL CENTRE AVANÇAR EN LA DESESCALADA I RECUPERAR L'ACTIVITAT NO-COVID

L'Hospital té 19 ingressats, 4 menys que 
fa una setmana, i cap més des de dissabte

El personal sanitari, reivindicatiu

Personal sanitari i professionals de diferents àmbits de la Fundació Hospital 
Asil de Granollers van concentrar-se dimecres al migdia davant l'edifici  
històric de l'Hospital per reclamar millores salarials i de ràtio de personal, més 
EPI i materials de protecció i, en definitiva, més i millor sanitat pública i de 
qualitat. El comitè d'empresa va donar suport a la concentració, iniciativa dels 
treballadors, i va expressar que com a comitè "estarem al vostre costat per 

vetllar i defensar aquests drets, que són els de tots". 

XAVIER SOLANAS

Al centre sociosanitari de l'Ametlla, a la carretera de Llerona, hi ha actualment  

tres persones diagnosticades amb Covid-19. Segons ha explicat la Fundació  

Vallparadís, l'entitat que gestiona el centre, al sociosanitari "no hi ha hagut cap 

brot". Els tres pacients estan en estat lleu i van ser diagnosticats fa dies. "De tots 

se’n fa un seguiment periòdic i no requereixen hospitalització", asseguren. 

La fundació també explica que el centre, a tocar del terme de les Franqueses, ha 

seguit tots els protocols del Departament de Salut i que disposa de tots els recursos 

de protecció. També indiquen que en tractar-se d'un centre sociosanitari s'han fet 

proves PCR a tots els residents i professionals que hi treballen i que, com a centre 

sociosanitari, està exposat a rebre més ingressos derivats de pacients positius.

Casos al sociosanitari de l'Ametlla

persones, de les quals un 60% ho-

mes. La professional també expli-

cava al consistori que, entre el 18 

i el 23 de maig, hi ha hagut 5 nous 

casos –no tots ingressats– i s'ha 

detectat un petit focus ambulatori 

al barri de Sant Miquel.

Sigui com sigui, les xifres a la 

baixa d'infectats pel coronavirus 

han permès a l'Hospital continuar 

amb les fases de recuperació d'ac-

tivitat no-Covid, com és el cas d'ac-

tivitat quirúrgica. A més, s'ha im-

plantat un nou sistema de cribatge 

més àgil per prioritzar els pacients 

que han de ser atesos a consultes.

Agraïment de l'Hospital
L’Hospital General de Granollers 

ha rebut més de 1.500 mostres 

LES FRANQUESES. Dels 290 inscrits 

als tallers per a la gent gran durant 

aquest curs, 240 usuaris segueixen 

les sessions online, ja que disposen 

d'ordinador i de telèfon mòbil i po-

den seguir els tallers de memòria, 

informàtica, ioga, música i teatre a 

través d'internet i WhatsApp. Pel 

que fa al seguiment i a la resta de 

serveis per als majors de 65 anys 

del municipi i gràcies a la col·labo-

ració amb la Fundació Privada per 

a la Gent Gran de les Franqueses i 

a l'Institut Català de la Salut, s'ha 

incrementat el servei de càtering 

a domicili, que actualment ja arri-

ba fins a uns 30 usuaris d'especial 

vulnerabilitat. A més, l'Ajuntament 

també ha trucat a 684 persones 

grans del municipi per conèixer la 

seva situació i les seves necessitats 

durant el confinament.  

GENT GRAN  

Els majors de 65 

anys, els més actius

als tallers online

solidàries d'ençà que va comen-

çar la crisi sanitària. Empreses, 

institucions, associacions i ciuta-

dans s'han abocat amb l'Hospital 

de manera desinteressada per fer 

front a la Covid-19: fent volun-

tariat; elaborant i donant equi-

paments de protecció, material 

sanitari, dispositius tecnològics, 

productes d'alimentació i d’higi-

ene personal per tenir cura dels 

professionals; fent captació de 

fons, compartint iniciatives de su-

port a les xarxes socials i aportant 

donacions econòmiques. L’Hospi-

tal ha agraït les aportacions, tant 

en fons com en materials, i ha des-

tacat “l’excepcional solidaritat i 

l'altruisme de les persones que 

configuren el seu entorn”. 
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Escoles bressol privades de Grano-

llers han impulsat un manifest, que 

s'ha fet extensiu a tot el sector arreu 

del país, en què denuncien que les 

mesures proposades pel conseller 

d'Educació, Josep Bargalló, per a la 

reobertura dels centres en fase 2 

són "totalment inviables". Dijous 

els centres granollerins iniciaven 

una campanya que divendres ja ha-

via arribat a les 280 adhesions d'es-

coles d'arreu de Catalunya. "Som 

escola, eduquem infants, no som 

un pàrquing", exclama el col·lectiu 

–www.someducaciodebase.cat–, que 

denuncia un desconeixement dels 

responsables d'Ensenyament de la 

tasca de les escoles bressol –el con-

seller en va parlar com "un servei 

de guarda"–. Bargalló anunciava 

dimecres que Ensenyament perme-

trà l'obertura de les llars d'infants 

privades en la fase 2 de la desesca-

lada, sempre que apliquin mesures 

com la reorganització amb un mà-

xim de 5 infants per espai i educa-

dor, i, en cap cas, amb infants de 0 

manera que la mesura de distan-

ciament amb l'educador tampoc 

és adequada, consideren.

Les escoles insisteixen en el fet 

que la ràtio de 5 infants per edu-

cador "és totalment insostenible 

econòmicament, si no és que 

l'administració hi destina ajuts 

extraordinaris". "No podem uti-

litzar més espais ni contractar 

nou professorat en la situació 

econòmica de tancament for-

çós". "Les quotes educatives de 

cada escola bressol ja estan pac-

tades amb les famílies en el mo-

ment de la inscripció i no les po-

dem modificar a mig curs, i més 

tenint en compte que la situació 

econòmica de moltes famílies 

també ha canviat", detallen.

A més, també consideren que, 

a poques setmanes de la possible 

reobertura, el departament encara 

ha deixat preguntes sobre la taula i, 

per això, reclamen "uns protocols 

clars i acceptables, i els mitjans 

necessaris per aplicar-los".  M.E.

a 1 any. A més, no podran oferir el 

servei de menjador.

En el manifest, les escoles bres-

sol catalanes denuncien que tres 

de les mesures proposades "no 

tenen en compte la realitat de 

l'escola i del moment madura-

tiu en què es troben els infants" 

de 0 a 3 anys. Primer, perquè el 

distanciament social en aquesta 

edat no és possible i, a més, con-

sideren que no té en compte "la 

importància del contacte físic 

per al desenvolupament òptim" 

de l'infant en aquesta etapa. En 

segon lloc, consideren que l'ús de 

mascaretes elimina gairebé com-

pletament l'expressió facial i pro-

va els mestres de la comunicació 

no verbal, "una eina necessària" 

en aquesta edat. I, en tercer lloc, 

les escoles recorden que els in-

fants han estat mesos sense anar 

a l'escola bressol i "és molt pos-

sible que a la tornada reclamin 

que els agafin a coll o els con-

solin si se senten angoixats", de 

La tercera edició de la VallèsBot, 

que s'havia de celebrar el 27 de 

maig al parc del Congost, ha pro-

posat una alternativa virtual, que 

començava ahir i que s'allarga-

rà fins diumenge, amb reptes de 

programació relacionats amb la 

diversitat funcional. La VallèsBot 

és una activitat intermunicipal no 

competitiva en què els alumnes 

aprenen a construir i programar 

robots que donin solucions a rep-

tes quotidians de l'entorn més 

proper.

Així, el projecte tecnològic i de 

robòtica proposa un seguit de 

reptes als més de 800 alumnes de 

26 centres educatius de primària 

i secundària de Granollers, Cano-

velles, la Roca i les Franqueses 

que participen en aquesta edició. 

A més, la proposta també s'obre 

GRANOLLERS.  La setmana passada 

van començar els treballs per am-

pliar les àrees de joc a la plaça de 

la Corona. Es tracta de la darrera 

actuació que quedava pendent 

d'executar dins de la proposta Més 

parcs infantils al centre, una de les 

més votades dels pressupostos 

participatius, que s'ha concretat 

també en nous jocs als Jardins de 

Can Comas i a la plaça del Ciclista.

En el cas de la plaça de la Coro-

na se substituirà el cautxú de les 

àrees existents a la plaça, que està 

malmès, així com dos dels seus 

elements de joc i es crearan dues 

petites àrees al costat de la torre 

d'aigua. Se substituirà el balancí 

existent per una figura estàtica 

i l'element de gir serà més petit. 

A les noves àrees s'instal·larà 

un petit element d'escalada, per 

infants a partir de 2 anys i unes 

molles, a partir de 4 anys. L'objec-

tiu d'aquesta reforma és ampliar 

el valor lúdic de la plaça per als 

infants més petits, un espai que 

té molta pressió social, que con-

viu amb dos mercats setmanals i 

és escenari d'activitat diversa. El 

pressupost d'aquests treballs és 

de 48.047,99 euros, IVA inclòs. 

Està previst que les obres durin 

entre un mes i un mes i mig.

Aquest maig també ha finalitzat 

la instal·lació de dos nous jocs in-

fantils a la plaça del Ciclista, que 

substitueixen l'únic joc que hi ha-

via. El primer element que s'hi ha 

posat és per a infants de 6 a 12 

anys, on podran posar a prova la 

seva força i equilibri. El segon és 

una estructura compacta multijoc, 

integradora i accessible amb cadi-

ra de rodes, destinada a infants de 

2 a 8 anys. La inversió en aquest 

cas ha estat de 52.187,66 euros.

Els Jardins de Can Comas tam-

bé ha incorporat uns jocs especi-

als, es tracta d'elements de línies 

molt netes, que aprofiten la llum 

solar per activar uns leds o per 

alliberar una llum suau quan es fa 

fosc. Les molles també aprofiten 

el moviment de joc dels infants 

per activar uns leds interns. En 

aquest cas la inversió ha estat de 

34.425,09 euros.  

L'actuació a la plaça
de la Corona completa les 
tres àrees de jocs al centre

AJUNTAMENT

EDUCACIÓ  IMPULSEN UN MANIFEST AMB CENTENARS D'ADHESIONS ARREU DEL PAÍS VIA PÚBLICA  D'ACORD AMB ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L'ALUMNAT RESOLDRÀ REPTES EN LÍNIA, SENSE NECESSITAR MATERIAL DE ROBÒTICA A CASA

Escoles bressol de Granollers 
es rebel·len contra la proposta 
de reobertura d'Ensenyament

PLAÇA DEL CICLISTA  Els jocs infantils continuen precintats pel coronavirus

El VallèsBot serà virtual
a la resta de centres educatius 

que hi vulguin participar. Seguint 

el lema d'enguany, Un món per a 

tothom, l'alumnat podrà resoldre 

reptes de programació relacio-

nats amb la diversitat funcional 

amb tecnologies diverses i amb 

diferents nivells de dificultat. Tots 

els reptes estan basats en simula-

cions o aplicacions en línia per tal 

que els participants no necessitin 

cap material de robòtica a casa.  

Cada centre rebrà la valoració 

dels projectes presentats.  

Dilluns començava el període de 

preinscripció als estudis posto-

bligatoris per al curs vinent, que 

a Granollers imparteixen una dot-

zena de centres, públics i privats. 

Pel que fa als programes PFI-

PTT, que s'adrecen a joves de 16 

a 21 anys que no han obtingut el 

graduat en l'ESO, i tenen una fi-

nalitat formativa i professionalit-

zadora. Ofereixen la possibilitat 

de millorar la qualificació i les 

oportunitats d'incorporació al 

món laboral i són també una via 

per accedir als cicles formatius de 

grau mitjà (CFGM) i a altres ofer-

tes formatives. El termini d'ins-

cripció és del 25 de maig al 5 de 

juny. El tràmit es farà, preferent-

ment, de manera telemàtica). Els 

programes PFI-PTT es cursen al 

Centre Vallès i el PFI, a l'Educem, 

Obertes preinscripcions 

als estudis postobligatoris

Escola Pia, Estudi i Imatge, Marga-

ret Perruquers i Parc Estudi.  

La preinscripció als estudis de 

batxillerat es farà del 27 de maig al 

3 de juny, pel procediment telemà-

tic. El període de matrícula és del 8 

al 14 de juliol, amb cita prèvia. S'im-

parteix als instituts Antoni Cumella, 

Carles Vallbona, Celestí Bellera, Es-

cola Municipal del Treball (EMT), 

Cervetó, Educem i Escola Pia.  

Pel que fa als cicles formatius, els 

de grau mitjà fan la inscripció del 2 

al 8 de juny i els de grau superior, 

del 10 al 17 de juny. El tràmit tam-

bé es farà per via telemàtica.  
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Creu Roja Granollers ha triplicat 

l'atenció social des que es va decla-

rar l’estat d’alarma. Han augmen-

tat especialment les donacions de 

productes alimentaris, però també 

les de productes d'higiene perso-

nal i d'higiene de la llar. Nati Bau-

tista, coordinadora de Creu Roja 

a Granollers, explica que la crisi 

“recorda els anys 2008 i 2009, 

quan vam atendre moltes perso-

nes que mai no havien necessi-

tat cap tipus d’ajuda”. La majoria 

són persones que desenvolupaven 

la seva activitat en l’economia 

submergida i que, de sobte, s’han 

trobat sense cap tipus d’ingrés. En 

aquest sentit, l’entitat ha atès gai-

rebé 1.400 persones els darrers 

dos mesos, i també ha fet 1.606 

trucades des del centre de contac-

te, l’espai de suport telefònic en 

l'àmbit de la gent gran, persones 

que es puguin trobar soles i altres 

participants de diferents projec-

tes, per oferir suport i informació 

relacionada amb la Covid-19. En-

tre d’altres, Creu Roja ha hagut 

tar-se molt ràpidament a la nova 

realitat, “però mantenint l'aten-

ció en l'ampli ventall de pro-

grames que fem”. Arran de la 

crisi s'han incorporat 28 persones 

noves al voluntariat, mentre que 

altres voluntaris habituals, so-

bretot els majors de 60 anys, han 

deixat de fer tasques d’atenció de 

primera línia en ser considerades 

persones de risc. En total, fins a 65 

voluntaris han col·laborat en les 

accions de Creu Roja Granollers. 

Després d’unes setmanes de mol-

ta intensitat, explica Bautista, “ara 

ja treballem més tranquils, no 

perquè no hi hagi molta feina i 

una gran necessitat d’atenció, 

sinó perquè ja hem ordenat els 

protocols per gestionar una cri-

si que serà llarga”. 

D'altra banda, un cop superada 

la part més intensa de la pandèmia 

en matèria sanitària, la Creu Roja 

ha recuperat novament l’acom-

panyament a persones en recerca 

activa de feina, més d’una cinquan-

tena en aquests moments. i x.l.

d’adaptar les mesures d’interven-

ció a les exigències de seguretat 

sanitària, ha habilitat una oficina 

d’entrega a la planta baixa de la 

seu del carrer Joan Prim i ha re-

forçat el seguiment telefònic de la 

majoria dels seus usuaris. També 

s’ha fet càrrec de la gestió de l’al-

berg d’emergència de Can Bassa. 

“La idea sempre és poder donar 

resposta a les necessitats de les 

persones i famílies en situació 

de vulnerabilitat, i en la mesura 

del que es pugui, ajudar-les en 

el seu apoderament”, diu Joan 

Duran, tècnic de Creu Roja.

Pel que fa al funcionament in-

tern de l’entitat, des de Creu Roja 

expliquen que ha calgut adap-

SERVEIS SOCIALS  L'ENTITAT ATÉN PERFILS NOUS QUE MAI ABANS NO HAVIEN NECESSITAT AJUDA

Creu Roja triplica l'atenció
social des de mitjans de març

Bona part dels nous
usuaris de l'entitat són 
persones que vivien
de l'economia submergida

L'ESPAI ESTÀ PENDENT DE REBRE EL MOBILIARI I OBRIRÀ A L'ESTIU
creu roja

AMB SOSTRE  L'espai provisional de Can Bassa ha acollit fins a 34 persones

UN NOU ALBERG PER A TRANSEÜNTS
SUBSTITUIRÀ L'ESPAI ACTUAL DE L'HOSPITAL
n L'alberg d'emergència habilitat al pavelló de Can Bassa a començaments d'abril 
perquè persones sense sostre hi poguessin passar el confinament, i que va  
substituir una instal·lació inicial al pavelló El Tub, quedarà desmantellat a mitjans 
de juny. Fins ara hi han passat 34 persones, tot i que mai n'hi han coincidit més  
de 20 en el mateix moment. Quan aquest espai tanqui, l'Ajuntament i Creu Roja 
preveuen posar en marxa al centre de la ciutat un nou alberg per a transeünts 
amb capacitat per a una dotzena de persones per tal que puguin passar-hi la 
nit i dutxar-se durant períodes limitats de temps. Aquesta instal·lació substituirà 
l'actual espai habilitat a l'Hospital per tal que persones sense sostre puguin  
pernoctar en cas de necessitat, amb capacitat per a mitja dotzena d'usuaris. 
Actualment, el nou alberg de Creu Roja s'està adequant i està a l'espera de rebre  
el mobiliari, l'assignació de recursos humans i els protocols de funcionament.
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LES FRANQUESES. “Cada cop que 
comença el soroll hem de tan-
car portes i finestres i deixar 
de mirar la tele o de parlar per 
telèfon, perquè no sentim res”. 

Així expliquen els veïns de Can 

Macià i la carretera de Ribes, a 

Corró d’Avall, les molèsties que 

causa una empresa del polígon 

Congost molt propera als habitat-

ges de l’entorn de Can Macià. De 

fet, els edificis més propers i l’em-

presa només estan separats per la 

via del tren. “És un soroll massa 
fort no només per a una zona 
urbana, sinó també per a un po-
lígon”, indica una de les veïnes. 

Davant d’això, i cansats d’a- 

guantar uns sorolls que qualifiquen 

d’“insuportables”, una vintena de 

veïns s’han organitzat en la plata-

forma Prou Soroll A Can Macià amb 

l’objectiu d’aconseguir que l’em-

presa rebaixi els nivells de soroll 

o instal·li algun tipus de protecció 

perquè la seva activitat deixi de ser 

tan molesta. “És un soroll mecà-
nic, d’alguna maquinària, fort i 
llarg com la botzina d’un creuer”, 

descriuen els veïns, que desconei-

xen l’origen exacte del soroll, tot i 

acabarà; es pot produir qualse-
vol dia de la setmana, diversos 
cops al dia i tant pot durar 15 
com 30 o 40 minuts; és total-
ment aleatori”, expliquen. De fet, 

les molèsties fa anys que duren i 

és sobretot a l’estiu, quan es tenen 

portes i finestres obertes, quan l'ac-

tivitat és més molesta.

Els veïns han demanat a l’Ajun-

tament que faci un mesurament 

rigorós d’aquests pics de soroll i 

intervingui si se superen els límits 

legals permesos. “No volem cap 
conflicte amb ningú, només po-
der dormir i descansar”, diuen 

els veïns. Des de l’àrea de Dinamit-

zació Econòmica, Mercats, Comerç 

i Activitats s’han compromès a fer 

els mesuraments tècnics necessa-

ris, des de l'interior de les cases, 

per detectar l’origen i la intensitat 

del soroll. “Un cop tinguem els 
resultats, que valida una em-
presa especialitzada, veurem si 
cal requerir a l’empresa del po-
lígon que hi posi solució”, apun-

ta la regidora Sònia Tena.  x.l. 

que apunten a Siber Ventilación. 

“Creiem que és una empresa que 
produeix sistemes de ventilació, 
la més propera a les cases a l'al-
tre costat de la via”, indiquen. Se-

gons les mesures dels veïns, els pics 

de contaminació acústica superen 

els valors màxims recomanats i po-

den arribar a l’interior de les cases 

a 90 decibels durant el dia i a 60 a 

la nit, quan el soroll és menys estri-

dent però més continuat. “Mai no 
se sap quan començarà ni quan 

prou soroll a can macià

MEDI AMBIENT  UNA VINTENA DE FAMÍLIES HAN CONSTITUÏT LA PLATAFORMA A CAN MACIÀ

Veïns de Corró s'organitzen per 
combatre el soroll d'una fàbrica 

A TOCAR DE LES CASES  Només la via del tren separa les naus dels habitatges

Una altra empresa que arrossega un llarg historial de queixes per molèsties als veïns 

és Befesa, al polígon Pla de Llerona, en aquest cas per males olors, sorolls i contami-

nació atmosfèrica. L'Ajuntament va encarregar al febrer a una entitat col·laboradora 

de l’administració (ECA) un estudi sonomètric i un altre de mesurament de fums per 

determinar si la foneria d’alumini compleix adequadament la normativa. Segons ha 

confirmat la regidora d'Activitats, els estudis no han detectat cap incompliment de les 

condicions fixades en les autoritzacions ambientals de la Generalitat. D'altra banda, 

la Direcció General de Qualitat Ambiental fa un seguiment periòdic d’aquesta acti-

vitat en tractar-se d’una empresa amb incidència ambiental potencialment elevada.

Valors correctes a Befesa

Setze ajuntaments de la comarca, 

entre els quals les Franqueses, 

s’han adherit a la proposta del 

Servei Comarcal de Gestió Ener-

gètica i Aigua (SCGEA) d’ajustar la 

potència contractada en els equi-

paments tancats per la Covid-19. 

La mesura suposa un estalvi de 

prop de 17.000 euros mensuals 

en el seu conjunt. Des del servei 

ja s’han tramitat les reduccions de 

la potència a 24 edificis culturals, 

36 escoles, 24 edificis esportius i 

10 edificis administratius. En total 

s’han reduït 4.528 kW de potència 

contractada, que representa un 

estalvi de 16.794 euros mensuals 

entre tots els municipis mentre 

els equipaments estiguin tancats. 

Des del Consell Comarcal s’han 

fet tots els tràmits per als ajun-

taments que s'han adherit a la 

mesura, tant per reduir potències 

com per recuperar-les després.  

ENERGIA  

Les Franqueses 

redueix la potència

dels equipaments 

tancats

A partir de dilluns la xarxa de 

deixalleries fixes i mòbils del Con-

sorci per a la Gestió de Residus del 

Vallès Oriental reobrirà amb els 

horaris habituals. Dilluns, de fet, 

només obriran les de Granollers Nord i Mollet del Vallès de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h. La resta obri-ran dimarts, de 16 a 19 h; de dime-cres a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h, dissabtes de 9 a 15 h i 
diumenges de 9 a 14.30 h. La deixa-

lleria de Granollers Sud romandrà 

tancada durant el mes d'agost.  

Les deixalleries 

recuperen dilluns 

els horaris habituals
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GRANOLLERS. Aquest diumenge, 
31 de maig de 2020, Granollers 
commemorarà el 82è aniversari 
del bombardeig de la ciutat durant 
la Guerra Civil. Tal com es fa des 
de 2008, les diverses activitats de 
memòria històrica i de foment de 
la pau s’agrupen en el programa 
Granollers, vila oberta a la pau. El 
d’enguany és un programa molt 
condicionat per la situació genera-
da per la Covid-19. Per això, no es 
podran dur a terme les activitats 
tal com es fa habitualment. Tot i 
això, l'Ajuntament no ha volgut re-
nunciar a homenatjar totes les víc-
times que va causar en l'acte que 
anualment es fa al cementiri, en-
guany amb restricció d'accés per 
garantir les mesures sanitàries.

Així, l'acte anual al cementiri 
de la ciutat, a les 9 h –quan els 5 
aparells de l'aviació feixista van 
bombardejar Granollers provo-
cant un mínim de 224 morts– del 
31 de maig, es farà amb aforament 
restringit, un nombre màxim de 
persones en representació d’ins-
titucions i entitats, prèviament 
acreditades. Per compensar-ho i 
que tothom qui ho desitgi el pugui 
seguir, serà retransmès en directe 
per VOTV. Una vegada acabat l’ac-
te, el cementiri romandrà obert de 
les 10 a les 12 h per qui desitgi vi-
sitar el monument en memòria de 

maig (19 h), a la sala d’actes del 
Museu, la historiadora Cinta Can-
tarell guiarà el públic assistent 
en un recorregut per la història 
dels bombardejos i el patrimoni 
memorial. L’entrada és gratuïta i 
l’aforament limitat. No cal reserva 
prèvia. Les persones que hi vul-
guin assistir s’hauran d’adreçar al 
Museu a l’hora de l’acte i podran 
accedir a la sala fins completar la 
capacitat permesa.

Les persones que no puguin 
assistir a les sessions presencials 
del Museu, poden fer una passeja-
da virtual pels refugis antiaeris de 
l’Ajuntament i la plaça Maluquer 
i Salvador a través dels tours vir-
tuals per aquests espais, que tro-
baran a la pàgina web Visit Grano-

llers. També hi ha disponible un 
itinerari audioguiat pels espais 
bombardejats de Granollers en 
català, castellà, francès i anglès i 
es pot descarregar al mòbil. m.e.

les víctimes o fer una ofrena.
De fet, la majoria del programa 

d’activitats es podrà seguir des de 
casa. Com sempre, entitats i equi-
paments de la ciutat s’han sumat a 
la commemoració, amb un seguit 
de propostes relacionades amb 
la memòria històrica i la cultura 
de pau. Exposicions del Museu i 
l’Arxiu, recomanacions de lectura 
i audiovisuals de les Biblioteques 
de Granollers o de pel·lícules del 
Cinema Edison es troben entre 
les activitats del programa, que 
s’allargarà fins al 9 de juny, Dia 
Internacional dels Arxius.

Visites als refugis
El recorregut guiat pels espais 
afectats pel bombardeig i les 
portes obertes al refugi de l’ajun-
tament i de la plaça Maluquer i 
Salvador es faran a través d’una 
visita guiada pels espais virtuals. 
Divendres 29 i dissabte 30 de 

Dimecres de la setmana passa-
da va morir als 80 anys, després 
d’una llarga malaltia, Manel Na-
varrete, un dels impulsors de Rà-
dio Granollers i Granollers Tele-
visió. Nascut a Barcelona el 1939, 
es va traslladar a Granollers quan 
només tenia tres anys. El 1968 es 
va casar amb Dolors Bachs, amb 
qui va tenir dos fills i cinc néts, i 
va traslladar-se a viure a Marata.

Navarrete va ser un destacat ra-
dioaficionat i amb el temps es va 
convertir en un tècnic de ràdio i 
televisió de referència a la comar-
ca. Va ser impulsor el 1981 de Rà-

dio Granollers, així com de la tele-
visió local pionera a l’Estat, Ràdio 
Televisió Cardedeu, un any abans.

També va impulsar la creació 
d’emissores municipals a Saba-
dell, Caldes, Centelles i Ripoll, 
entre d’altres, i va impulsar a 
mitjans dels 80 la posada en mar-
xa de Televisió de Granollers. 
Professionalment també va ser 
professor d’electrònica de comu-
nicacions a l’Escola Municipal del 
Treball entre d’altres.

Soci actiu de l’Associació Ex-
cursionista de Granollers i de 
l’Agrupació Sardanista, d’on va 

L'activista de la PAH Conchi Caru-
da Martínez va morir la matinada 
de dissabte a l'edat de 65 anys 
després de no poder superar un 
càncer. Caruda havia estat també 
militant històrica d'ICV a la comar-
ca i, de fet, en les darreres elecci-
ons municipals va formar part de 
la candidatura de Granollers en 
Comú, en el número 24. Des de 
feia anys, regentava el Bar Joaquín 
del carrer Álvarez de Castro, jun-
tament amb el seu company.

Nascuda el 5 d'agost de 1954 a 
Conca, Caruda va arribar a Cata-
lunya d'adolescent, quan els seus 
pares s'hi van traslladar per tre-
ballar. Primer va viure a Montme-
ló, on va treballar a diverses in-
dústries, fins que a principis dels 
90 va venir a viure a Granollers i 
va obrir el bar amb la seva parella.

Llavors va començar l'activisme 
social a l'AV del barri Sant Miquel. 
Des de l'any 2012 era molt cone-
guda per la seva implicació a la 
Plataforma d'Afectats per la Hi-

Mor l'activista de 
la PAH Conchi Caruda 
a l'edat de 65 anys

arxiu

MEMÒRIA HISTÒRICA UNA VISITA GUIADA MOSTRARÀ ELS REFUGIS I ELS ESPAIS BOMBARDEJATS OBITUARIS TAMBÉ VA FORMAR PART DE LES LLISTES D'EN COMÚ

TAMBÉ VA SER REGIDOR A L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES D'UN GRUP INDEPENDENT

L'acte en record a les víctimes 
del bombardeig del 38 serà  
restringit però emès per VOTV

MANEL NAVARRETE A LA TELE

Mor Manel Navarrete, 

impulsor de la ràdio i 

la televisió granollerines

poteca (PAH), on va ser una de les 
principals col·laboradores.

El coordinador comarcal d'ICV, 
Jordi Manils, li ha dedicat unes 
paraules en què l'ha descrita com 
"valenta, resistent, humil, ama-

ble, lleial... una persona mera-

vellosa que li ha plantat cara 

a la vida durant molts anys. I 

sempre al costat dels qui la ne-

cessitaven. Sempre allà". 

en comú

CONCHI CARUDA

ser cap de colla, Navarrete també 
va implicar-se en altres iniciatives 
i entitats, com el Centre Cultural 
de Marata, el poble on vivia des de 
feia més de 50 anys.

En el període 1979-1983 també 
va ser regidor a les Franqueses 
d’un grup independent. 

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
06/05 Teresa Sotero de Latorre  57 anys 
18/05 José Vivancos Martínez  89 anys 
19/05 Romualda Carrillo Toledo  86 anys 
20/05 Rafael Lorente Berenguer  68 anys
20/05 Dolores Tejada Martínez     102 anys
20/05 Manel Navarrete Sanpere  80 anys
20/05 Josep Torrent Pelegrí  73 anys

21/05 M. Ángeles Barragán Gómez 74 anys
21/05 Lola Ebri Barreda  92 anys      
22/05 M. del Carmen Muñoz Vico  73 anys
22/05 Montserrat Vila Serra  89 anys
22/05 Juan José del Valle López  64 anys
22/05 M. del Carmen Abad Pérez  95 anys
24/05 Tomàs Liarte Casals  79 anys

També s’ha treballat una proposta educativa i familiar, Emocions al vent, que con-

vida els infants i a tota la ciutadania a construir estels i escriure-hi un missatge 

relacionat amb les emocions i sentiments que viuen aquests dies. El consistori 

convida a penjar els estels de finestres, balcons, terrasses de la ciutat per expres-

sar les nostres #emocionsalvent.

'Emocions al vent' per a infants

L'any passat l'autobús públics de la conurbació, el Transgran, va regis-
trar un 5,6% més de viatgers que el 2018, segons les dades facilitades 
pel regidor de Mobilitat, Juanma Segovia, arran de l'aprovació de la li-
quidació del conveni dels ajuntaments –Granollers, les Franqueses, la 
Roca i Canovelles–, el Departament de Territori, l'ATM i Sagalés. Se-
govia explicava que l'any passat es van registrar 1.248.000 viatgers, i 
mostrava la preocupació pel descens d'enguany arran de la Covid-19 i 
el descens d'ingressos, i la poca confiança aquesta caiguda es recuperi 
ràpidament. El cost total del servei és de 2.346.400 euros, dels quals 
els ajuntaments aporten 1.224.500 i, en concret, Granollers, 828.158. 

MOBILITAT PREOCUPACIÓ PER LA CAIGUDA DE L'ÚS D'ENGUANY

L'any passat el Transgran va 

augmentar el 5,6% els viatgers



dj, 28 MAIG 2020 11



dj, 28 MAIG 202012



dj, 28 MAIG 2020 13



dj, 28 maig 202014

OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 

de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 

prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Ningú dubta del grau de complexitat de la situació generada per la Covid-19, 

però fer una proposta que no satisfà gairebé ningú del sector al qual s'adreça… 

és per pensar-s'ho, vaja. Un dels temes més sensibles del desconfinament és la 

tornada a les aules, especialment, dels menors. Sigui quin sigui el planejament, 

de ben segur, no serà del gust de tothom. Però, això sí, caldria demanar al 

departament que modifiqui la proposta presentada la setmana passada per 

una altra que tingui el mínim consens de la comunitat educativa –tots els 

sindicats de docents, excepte Comissions, van demanar la dimissió del

conseller Bargalló–. Segurament, en l'àmbit en què les propostes voregen més 

l'absurd és el de l'educació de 0 a 3 anys –un mestre, segons marca Ensenyament, 

no podria agafar a coll un infant d'1 any, per exemple–. Les escoles bressol 

privades –que ofereixen la majoria de les places disponibles– ja han denunciat, 

per exemple, que les ràtios proposades fan inviable la seva activitat. De fet, 

des de Granollers s'ha impulsat una plataforma per pressionar el departament. 

Valdria la pena que rebin el suport dels governs locals, si no es vol que la 

manca de places per a 0 a 3 anys sigui un problema imminent.

DESCONFINAR CENTRES EDUCATIUS
Editorial

stem en una situació nova i im-

provisada per a tothom, amb 

importants canvis en els cos-

tums de vida; això ens ha por-

tat a mantenir un major diàleg interior: 

els nostres valors han canviat, les nostres 

necessitats i prioritats també.

Molts de nosaltres hem tingut l'obliga-

ció de quedar-nos a casa i la possibilitat 

de créixer, mirar la nostra vida des d'un 

altre punt de vista, hem tingut més temps 

per mirar-nos internament, però també 

per mirar dins de la nostra empresa, per 

observar com hem reaccionat a la situació 

actual tan dramàtica, no només des del 

punt de vista humà, sinó també professi-

onal i de negoci.

Simplement el fet d'observar els nos-

tres propis canvis en la manera d'actuar i 

avaluar diferents situacions ens fa enten-

dre que el nostre client ideal ha canviat 

profundament, de manera que ha arribat 

el moment de replantejar-nos alguns as-

pectes importants relatius a les nostres 

activitats de negoci.

Empreses dedicades a diferents activi-

tats s'han reconvertit en un parell de dies 

a productores de màscares o d'equipa-

ment sanitari; la solidaritat, però també 

l'egoisme, han aflorat.

Si aquestes grans i petites empreses, 

amb els seus rígids protocols de produc-

ció, han aconseguit reciclar-se en tan poc 

temps, també les nostres activitats poden 

canviar, adaptar-se o reinventar-se.

Ara, el concepte de reinvenció no ha de ca-

racteritzar només el "tipus de negoci segons 

les noves necessitats", sinó també la classe 

de valors que des d'ara ens caracteritzen.

Covid-19, entre reptes i 
oportunitats per a l'empresa

D'altra banda, és molt fàcil sentir-se 

desanimats en un moment tan difícil i in-

cert, ja que ningú pot preveure el futur, i 

les dades canvien tan ràpidament, que és 

difícil fer-se una idea clara de la direcció 

a prendre.

Potser és just ara el moment de mirar 

dins de l'activitat i a través d'una anàlisi que 

va més enllà dels números (però els té en 

compte, òbviament) i se centra en les apti-

tuds i capacitats de la plantilla, en les opor-

tunitats i reptes que han sorgit en les últi-

mes setmanes i en els possibilitats que ens 

aporten les noves tecnologies, podem tenir 

una visió diferent del que fins ara ha estat el 

nostre negoci, però sobretot sobre el que el 

nostre negoci pot ser d'ara endavant.

Les col·laboracions i els suports que es 

donen l'un a l'altre, les empreses i empre-

nedors a través d'associacions i patronal, 

són importants, així com el fet de posar-se 

mans a l'obra, que aporta nova energia i 

il·lusió, perduda durant el confinament.

Solucions creatives poden néixer arran 

de sessions de pluja d'idees que es poden 

fer en companyia entre emprenedors, 

o dins de l'empresa, juntament amb els 

empleats més interessats a participar i el 

desenvolupament d'aquestes poden pren-

dre un rumb que ens sorprendrien.

El coronavirus ha portat uns grans can-

vis en el sistema de salut, en la societat, en 

l'economia i en la gestió d'empreses. No-

saltres hem de triar si quedar-nos aturats a 

mirar, o actuar per adaptar-nos i avançar…

E

CINZIA DIODATI
Presidenta d'Empenta Granollers i 

vocal de Pimec Vallès Oriental

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Moltes gràcies a tothom qui ha fet la ràdio 
durant tot aquest temps, tots els qui heu 
confiat en l'emissora com a col·laboradors, 
anunciants i patrocinadors, a tothom qui ens 
escolta i a tothom qui ens segueix a les 
xarxes socials @granollers

@RadioGranollers @AleixRB

Aquests de la OAC de @granollers
no tenen vergonya, et tenen 10 minuts 
esperant i quan t'agafen el el telèfon 
et pengen sense dir res! Entre els 
robots i la música repetitiva per veure 
si et canses d'esperar, és una tortura :(

És moment de fer una anàlisi més 
enllà dels números, centrada 

en les aptituds de la plantilla i 
les possibilitats tecnològiques

Bústia

La por irracional

Parlant de la situació difícil sobre la realitat 

del coronavirus i la Covid-19, crec que hem 

de ser més amos de nosaltres mateixos per 

facilitar que les pors no ens allunyin de la 

realitat, i així fer que la nostra lògica ens 

assenyali el camí mes segur. 

No oblidem que el coronovirus té efectes 

que van més enllà de la salut. De fet, ha al-

terat la vida quotidiana d'arreu del món i 

ha deixat massa persones soles patint.

anna maria muntada batlle 
/ granollers

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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l 26 de maig de 2019 la ciutadania del 

Vallès Oriental va decidir a les urnes 

de cada un dels seus municipis, que 

atorgava la confiança a 73 dones i 82 

homes per ser a les regidories dels seus pobles. 

Esquerra Republicana de Catalunya va obtenir 

uns resultats històrics que ens van permetre ac-

cedir a 17 alcaldies vallesanes i es convertia en la 

primera força municipal de la comarca.

Fins aquí la introducció òbvia, la dels núme-

ros. I ara tocaria seguir amb la retòrica: que si el 

servei a la gent, que si la transparència, que si la 

participació, que si... I segur que tots els lectors 

podrien seguir aquestes paraules o expressions 

que, de tant repetir-les des de tants punts de vis-

ta i colors polítics, les hem anat buidant de sentit.

Aquesta és una de les conseqüències d'una ma-

nera d’entendre la política i també els altres àm-

bits d’abast social: no ets allò que fas sinó allò que 

dius que fas i les paraules que utilitzes per expli-

car-ho, com més grandiloqüents i buides, millor! 

Vet aquí que la perversitat del llenguatge mal usat 

esdevé una eina molt útil per emmascarar la mala 

gestió i pels populismes (molt perillosos) que ens 

estan creixent arreu (dreta i esquerra).

Tanmateix hi ha unes persones que s’han situat 

al marge del joc dialèctic i han decidit que es cre-

Hi som perquè ens ho creiem
ien la feina que fan. I la fan amb esperit de servei 

i tanta humilitat que no necessiten tòrcer cap pa-

raula per explicar-la, perquè són tot allò que fan.

Les alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors 

republicans sorgits del 26 de maig han passat 

per cops de calor, per ventades, per temporals 

amb nom de Gloria i per una pandèmia de cri-

si descomunal. Lluiten contra tots els elements 

adversos i, a sobre, molt sovint, contra les pa-

raules que l’adversari polític els llança contínu-

ament per fer mal. Però elles i ells, vestits de 

valors republicans, no han jugat a fer-se l’heroi 

ni han caigut al parany de la dialèctica, sinó 

que comanden el vaixell al servei de les perso-

nes, amb un projecte molt clar. Un any després, 

agraïm de nou la gent que va dipositar la confi-

ança en aquestes servidores i servidors públics, 

que actuen des de les conviccions empeltades 

de fraternitat, igualtat i llibertat.

Van ser els tripijocs polítics maldestres, per-

versos i malintencionats, els que van apartar la 

primera força municipal del Vallès dels òrgans 

de govern del Consell Comarcal, però no han 

aconseguit apartar els electes d’Esquerra Repu-

blicana de ser als seus ajuntaments. Els alcaldes 

i regidors republicans simplement s’ho creuen, 

simplement són persones preparades, bona 

gent. I simplement, el seu esperit de servei no té 

límit. Sé de què parlo: estic amb elles i ells mol-

tes hores cada setmana, i he constatat allò que 

tothom pot veure: hi són perquè s’ho creuen. Hi 

som perquè ens ho creiem. Ras i curt!

E

ORIOL RAMON
President d'ERC Vallès Oriental

vui escric aquestes pa-

raules per recordar a la 

Conchi Caruda, una gran 

dona que va lluitar fins al 

final contra tot allò que afectava les 

persones més vulnerables per culpa 

d'un sistema que margina. Ahir, a la 

missa que vaig celebrar a la meva ha-

bitació, li vaig fer una menció especi-

al pel seu servei humà i humanitari a 

la PAH de Granollers.

A la Conchi la vaig conèixer quan 

anava a les assemblees dels dilluns 

com a membre de la Càritas de la 

parròquia de Sant Francesc d'Assís 

de Bellavista junt amb el Pere i el 

Gerardo. I vaig descobrir que es pot 

crear una xarxa fraternal més enllà 

de les diferències, que no són excu-

ses sinó oportunitats.

La Conchi sempre va estar atenta 

amb tot i amb tothom. Tenia un ca-

En record a Conchi Caruda
risma propi d'una líder que donava 

el millor per als més febles. Em surt 

unes paraules d'un amic que es diu 

Jesús que reflecteix el que va fer 

la Conchi: "Veniu, beneïts del meu 

Pare, rebeu en herència el Regne 

que ell us tenia preparat des de la 

creació del món. Perquè tenia fam, i 

em donàreu menjar; tenia set, i em 

donàreu beure; era foraster, i em 

vau acollir; anava despullat, i em 

vau vestir; estava malalt, i em vau 

visitar; era a la presó, i vinguéreu 

a veure’m". (Evangeli segons Mateu 

25, 34-36).

Conchi, descansa en la Pau de 

Déu Amor. 

A

PEPE 

BAENA
Mossèn de Bellavista

Tenia un carisma propi 
d'una líder que donava 

el millor per als més febles. 
Va ser una persona atenta

 amb tot i amb tothom

DISTRIBUCIÓ. Amb l'evolució de les fases de desconfinament, Som* anirà recuperant 

la seva tirada habitual, de manera que aquesta setmana sumarà bars i restaurants i 

alguns equipaments als punts de distribució que, durant el confinament, s'han centrat 

en farmàcies i establiments d'alimentació.
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Pàrquings Blaus, que ges-

tiona els aparcaments 

del Teatre Auditori, de 

l'Escolapi Blau, de la pla-

ça de la Corona i de l'es-

tació-Atenea, s'adapten 

a les necessitats actuals 

perquè no paguis res que 

no utilitzis. En aquest 

sentit, Pàrquings Blaus 

ha eliminat les quotes fi-

xes i disposa d'un ampli 

catàleg de packs d'abona-

ments perquè triïs el que 

més et convingui. D'altra 

banda, disposar de la targeta de substitució 

del tiquet comporta molts avantatges: és 

més econòmic que la zona blava (1,70 €/h); 

pots entrar i sortir del pàrquing durant un 

dia conservant la tarifa plana, de 7,95 €; no 

hi ha consum mínim, de manera que si no 

fas servir la targeta de Pàrquings Blaus no 

pagues res; pots entrar i sortir de l’aparca-

ment sense passar per caixa; les targetes no 

tenen cap cost addicional i la facturació és 

mensual. Pàrquins Blaus també cuida el teu 

PÀRQUINGS BLAUS

c. Rafael Casanova, 38 · Granollers

Tel. 93 781 50 37 · 618 46 38 36 · www.pblaus.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

cotxe durant la nit per només 30 € i ofereix 

preus especials d'1,40 €/h per a determi-

nat col·lectius: menors de 25 anys, famílies 

nombroses i monoparentals, discapacitats 

del 33% o més i pensionistes per inca-

pacitat laboral. A més, amb la targeta de 

Gran Centre també podràs disposar de vals 

d'aparcament gratuït. Informa't de les con-

dicions d'aparcament a Pàrquings Blaus, la 

manera més ràpida i comoda de trobar on 

aparcar el cotxe a Granollers. 

CREC Sabadell és un espai de 

coworking de més de 1.200 me-

tres quadrats amb tots els recur-

sos que empreses i autònoms 

necessiten per treballar. L'espai 

ofereix 3 mesos de coworking gra-

tuït a totes les empreses i els au-

tònoms del Vallès durant aquest 

2020. "La nostra manera d’en-

tendre el coworking fomenta 

que les empreses es consolidin 

i generin nous llocs de treball, 

i volem posar de la nostra part per aju-

dar els professionals vallesans a fer-ho 

en les millors condicions", diuen des de 

CREC Sabadell. A més, ara treballen en un 

protocol per protegir l’espai de la Covid-19. 

L'horari és de dilluns a divendres de 8 a 21 

h, tot i que en estat d’alarma és de 9 a 19 h.

L'espai disposa de dues sales de reuni-

ons i formacions (de 60m2 i 30m2), cafe-

teria/menjador i zones comunes que tots 

els coworkers poden utilitzar sempre que 

ho vulguin. També hi ha 4 despatxos pri-

vats (no inclosos a la promoció) i tothom 

té inclosos serveis com una taquilla indi-

CREC Sabadell, el teu espai de coworking 
L'espai ofereix tres mesos de coworking gratuït aquest 2020

CREC SABADELL

Carrer del Sol, 62 · Sabadell

Tel. 93 116 55 85 · 672 62 71 73 - www.crec.cc

vidual, impressora/escàner d’ús il·limitat, 

domiciliació d’empresa i recepció o envia-

ment de paqueteria/correspondència. Els 

coworkers també poden treballar o reu-

nir-se a CREC Eixample i CREC Poble Sec, 

els espais de la mateixa firma a Barcelona.

El fet diferencial dels treballadors de 

CREC, però, és l'anomenat CREC Con-

nect, un servei per posar en contacte cada 

coworker amb altres persones del seu sec-

tor i que poden donar lloc a una oportuni-

tat de negoci. Entre Sabadell i Barcelona 

tenen més de 300 professionals i més de 

800 sinèrgies creades.

Pàrquings Blaus, ara sense quotes fixes 
La manera més ràpida i còmoda de trobar aparcament a la ciutat



dj, 28 MAIG 2020 17

La crisi del coronavirus ha fet canvi-
ar completament el rumb de moltes 
empreses. Una d’elles és la grano-
llerina Zinkers, l’agència comuni-
cació i d’esdeveniments relacionats 
amb el món del motor a qui la crisi 
ha obligat a suspendre bona part 
dels esdeveniments previstos per 
aquest any. És el cas del Festival del 
Motor de Granollers, que cada juny 
aplega al Parc Firal milers de per-
sones. “La nostra visió dels esde-

veniments sempre ha estat crear 

experiències úniques, divertides 

i que es puguin gaudir tant a ni-

vell particular com d’empresa”, 
apunten des de Zinkers. Per això 
l’empresa impulsa ara una nova 
iniciativa inspirada en els famosos 
autocinemes americans, en què en-
tre 30 i 50 vehicles aparcats en un 
ampli terreny poden seguir la pro-
jecció d'una pel·lícula en una panta-
lla de gran format, de 12 x 6 metres, 
elevada a partir de 2 metres de ter-
ra, i sintonitzant la ràdio del cotxe.

El món del cinema des del vehicle 
és molt popular en alguns països, 
com els Estats Units, i a l'Estat tam-
bé n’hi ha alguns de molt concorre-
guts, com a Dènia o Madrid. Segons 
explica Isaac Gómez, impulsor de la 
iniciativa, la idea no és fer només 
un autocinema itinerant, sinó “po-

sar tota la nostra experiència en 

espectacles en aquest nou for-

mat”. Per això, l’activitat és tot un 
espectacle, amb música i ambienta-

arxiu

AUTOCINEMA  El format és molt popular als Estats Units i altres països

EMPRESES  MOLTES FIRMES PETITES I MITJANES S'HAN VIST OBLIGADES A REPENSAR ELS SEUS NEGOCIS I A ADAPTAR L'ACTIVITAT A LA NOVA REALITAT

ció dels annys 50 abans d’iniciar la 
projecció. A més, amb una app els 
assistents poden consultar prèvia-
ment una carta de menjar i begudes 
i sol·licitar un menú, i un cop a dins 
del recinte el personal els serveix 

l’àpat que han demanat i que han 
preparat des d’un servei de food 

truck. “El format compleix totes 

les normes de seguretat i higie-

ne, i en un moment com l'actual 

té més sentit que mai”, diu Gó-

mez. Zinkers no cobra entrada per 
a les projeccions, ja que ofereix el 
servei a ajuntaments i institucions 
perquè incorporin aquesta activitat 
en els seus programes de festa ma-
jor. L’agència granollerina ja té con-
tractades algunes sessions d’auto-
cinema per aquest estiu en pobles i 
ciutats de Catalunya i Espanya.

Mascaretes amb estampats
Una altra empresa que també ha 
reconvertit la seva activitat durant 
aquests mesos de pandèmia, enca-
ra que sigui temporalment, és La 
Mimosina, fabricant i distribuïdor 
de productes infantils per a la ca-
nastreta dels nadons. La Mimosina 
té un taller obert al públic al car-
rer Corró, on clients i futures ma-
res poden veure com es cusen les 

La Mimosina ha
incorporat mascaretes
al seu catàleg
de roba per a nadons

Horaris recuperats al comerçSegona edició virtual de la Llotja del Disseny
L'Ajuntament de les Franqueses ha ampliat  
l'horari dels establiments d'autoservei  
de menys de 150 metres de 7 a 23 h després  
que durant dos mesos l'hagués restringit  
de 9 a 20.30 h amb motiu de l'estat d'alarma.  

La Llotja del Disseny celebrarà dissabte, de 17 a 20 h, la seva segona
edició virtual al portal virtual.llotjadeldisseny.com, que permetrà als visitants navegar per les finestres virtuals dels expositors i accedir a desenes de  
vídeos i continguts audiovisuals en directe. També es podrà parlar  
directament amb els creadors i fer un tour per alguns dels seus estudis.

ECONOMIA

Segons dades del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat, que publica de 
manera periòdica les dades d’ex-
pedients de regulació temporal 
d’ocupació i dels treballadors afec-
tats a escala catalana i comarcal, el 
Vallès Oriental havia registrat fins 
diumenge 4.730 ERTO, que afec-
ten 35.523 treballadors. Respecte 
al total català, la comarca suposa el 
4,85% pel que fa a empreses afec-
tades, i pràcticament el 5% de tre-

balladors afectats del país. Malgrat 
que els darrers dies molts treba-
lladors han tornat a la feina i han 
donat per acabats els seus ERTO, 
el nombre total d'expedients con-
tinua pujant, i ara se'n registren 
prop d'un centenar més que fa 
tres setmanes. En el cas del Vallès 
Oriental, el nombre d'expedients 
per força major, a causa de la Co-
vid-19, arriben a 4.328 i afecten 
27.736 treballadors, la gran ma-
joria (77,9%) del sector serveis. 

OCUPACIÓ  UN CENTENAR MÉS QUE FA TRES SETMANES

Els ERTO continuen pujant i

ja són 4.730 al Vallès Oriental

CLASSES PARTICULARS EN LÍNIA,
LA NOVA PROPOSTA DE GROWING GROUP
n Growing Group, de les Franqueses, és un altre exemple de reinvenció durant la 
pandèmia. Grow, Aula d'Aprenentatge, és un centre d’activitats extraescolars de 
Corró d'Avall pel qual han passat els darrers anys més de 300 alumnes d’entre 3 i 18 
anys. El grup també compta amb l'associació Growing, una entitat sense ànim de 
lucre formada per professionals i psicòlegs enfocada a cobrir les necessitats dels 
alumnes de les Franqueses. Ara, arran de la situació generada per la Covid-19, el 
grup ha llançat una nova web de classes particulars online (I To Grow) pensada per 
donar suport a l’educació de joves i nens en un moment tan singular. Es tracta d'un 
nou projecte educatiu per "continuar oferint una educació àmplia i de qualitat" 
i per "poder reduir la distància que les properes setmanes o mesos seguirà 
creixent entre els nostres infants". A més, la plataforma també pretén donar  
als infants i joves l’oportunitat d’encarar el proper curs amb més eines i recursos.  
"Els sistemes d’educació oberts i a distància han deixat de ser una alternativa 
més d’ensenyament per convertir-se en un dels models d’educació amb
millor projecció de futur", assegura Flori Barea, responsable de Growing Group.

Reinventar-se en temps de pandèmia
Algunes han canviat la producció de manera temporal, però d'altres hi veuen continuïtat

mantes, els pitets i la roba per als 
infants acabats de néixer. Aquestes 
setmanes, però, aprofitant els co-
neixements i la maquinària per fer-
ho, el taller ha incorporat a la seva 
producció habitual la confecció de 
mascaretes, un element que "s’ha 

convertit en un complement més 

del nostre vestuari”, diu Verónica 
Ropero, que va posar en marxa el 
negoci al setembre. “Només mig 

any després d’obrir vam haver 

de tancar, així que hem hagut 

de pensar la manera de tirar 

endavant, si cal, treballant de 

dilluns a diumenge”. La Mimosi-

na ja ha venut fins ara més de 500 
mascaretes de diferents dissenys 
i estampats, tat per a adults com 
per a nens i nenes a partir de tres 
anys. “Molts nens se senten uns 

herois portant mascareta”, diu 
Ropero. La majoria de vendes les 

han fet online a tot Espanya i Por-
tugal, però sense oblidar els seus 
productes principals. “Mentre hi 

hagi necessitat de mascaretes, 

aquest serà un producte més del 

nostre catàleg”, conclou.  x.l.

Zinkers, organitzadora 
d'esdeveniments del
món del motor, impulsa 
sessions d'autocinema

Coincidint amb les dates en què 
s'hauria d'haver celebrat la 70a 
edició de la Fira de l'Ascensió, on 
productors de km 0 acostumen 
a presentar els seus productes 
agroalimentaris, el sindicat agrari 
Asaja i el Gremi d'Hostaleria del 
Vallès Oriental, juntament amb 
productors de km 0, s'han propo-
sat impulsar el consum de produc-
tes de proximitat en el sector de la 
restauració, un dels més afectats 
per la crisi sanitària. L'objectiu 

és impulsar la presència de pro-
ductes locals i de temporada als 
menús i les cartes de bars i restau-
rants, celebrar jornades gastronò-
miques i promoure els esmorzars 
de forquilla. Rosa Pruna, d'Asaja, 
assegura que "ara més que mai 

productors i restauradors hem 

de fer pinya", mentre que David 
Vázquez, del Gremi d'Hostaleria, 
diu que "hi ha moltes ganes de 

reactivar la promoció del km 0 i 

dels nostres productors". 

GASTRONOMIA  MÉS PRODUCTES DE TEMPORADA A LES CARTES

Productors i restauradors

promocionen productes de km 0
L’Ateneu Cooperatiu ofereix al 
juny el curs Cooperativitzem la 

incertesa, amb tres sessions gru-
pals en línia i una individualitzada 
a càrrec de Montse Lamata, de la 
cooperativa Ensó. Hi poden par-
ticipar fins a 10 projectes coope- 
ratius, i l'objectiu és acompanyar- 
los en la definició del seu futur. Les  
sessions seran els dimarts 9, 16 i 
23 de juny de 10 a 14 h i abordaran 
certeses i incerteses: models orga-
nitzatius, reptes estratègics i de ges-
tió col·lectiva i accions concretes. 

Curs de l'Ateneu 

per cooperativitzar 

la incertesa actual
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La Marea Pensionista surt de nou al carrer

La Marea Pensionista de Granollers va tornar dilluns al matí a la Porxada 
en una concentració reivindicativa per defensar unes pensions públiques 
i dignes per a tothom. El grup, que acostuma a mobilitzar-se cada dilluns 
laborable a les 11 h, demana que es derogui la darrera reforma de les  
pensions, així com totes les dues reformes laborals, "culpables de la  
situació de deteriorament i precarietat de la classe obrera". En un vídeo 
penjat a les xarxes, la Marea Pensionista de Granollers també critica  
la "nova normalitat" a la qual vol entrar el govern espanyol, de "més  
pobresa i més precarietat". "L’estat vol tornar a la precarietat: manca de 
personal i mitjans a la sanitat, llargues llistes d'espera per a operacions  
quirúrgiques, acomiadaments de personal, retallades de serveis  
d’atenció a les persones i privatització de serveis públics", asseguren.

marea pensionista

Les Cambres de Comerç de Catalu-

nya han impulsat la campanya Que 

cap empresa tanqui amb l'objectiu 

d'evitar el tancament d'empre-

ses per culpa de la pandèmia. La 

campanya pretén resoldre dubtes 

i assessorar les empreses davant 

d’incerteses derivades de la reduc-

ció d’ingressos i liquiditat als seus 

negocis, així com guiar-les per ac-

cedir a les ajudes aprovades per les 

administracions. En aquest sentit, 

s’ha posat en marxa una línia d’as-

sessorament multidisciplinari gra-

tuïta, individualitzada i accessible a 

través del web per a emprenedors, 

autònoms i pimes amb dificultats 

econòmiques derivades de la pan-

dèmia. També promouran trobades 

d’empreses per activar l’economia i 

discutir entre tots solucions, plans i 

accions de futur; i impulsaran l’anà-

lisi constant de mesures per ajudar 

l’economia i pressionar l’adminis-

tració, aportant estudis i dades. 

La Cambra promou 

la campanya 'Que 

cap empresa tanqui'

La Sociedad Estatal Loterías y 

Apuestas del Estado (Selae) ha 

anat posant en marxa els sortejos 

de manera gradual en funció del 

nombre d’administracions opera-

tives arreu de l’Estat, que han anat 

obrint a mesura que avançaven les 

fases de desescalada. Si la setmana 

del 18 al 22 de maig es van repren-

dre els sortejos de la Primitiva i 

l’Euromillones, aquesta setmana 

ha estat el torn de la Bonoloto i 

el Gordo de la Primitiva. Amb tot, 

el principal sorteig estatal, el de 

la Lotería Nacional, no es repren-drà fins l’11 de juny, ja que per les 
especials característiques del pro-

ducte (devolucions, abonats), s'ha 

de fer amb el màxim de punts de 

venda oberts. "No tothom entén 

que hi hagi uns sortejos actius 

i els altres no", explica Miquel 

Barrull, responsable de l’adminis-

tració número 1 de Granollers, al 

carrer Sant Roc. L’administració ha 

estat tancada durant dos mesos, 

temps durant el qual ha estat ne-

cessari un ERTO als treballadors. 

"Ha estat dur a nivell d’autò-

noms", diu Barrull, qui confia que 
a poc a poc es vagi reprenent el rit-

me de vendes de fa unes setmanes.

El que sí que s’ha notat és un 

increment de compradors que 

potser abans no eren clients ha-

bituals. "Es nota que hi ha més 

de loteria previstos per al 21 i 

28 de març seran vàlids per als 

sortejos del 13 i el 20 de juny", 

diu Barrull.

Beneficis solidaris
Loteries de Catalunya també va 

reprendre la comercialització dels 

seus jocs la setmana passada, com 

la 6/49 i el Trio, i destinarà els be-neficis de l’any a les persones afec-

tades per la Covid-19. A més, el 

sorteig extraordinari de la Grossa 

de Sant Jordi, que es va haver de suspendre, es farà finalment el 26 
de juliol, i els bitllets ja comprats 

mantindran la seva validesa. En 

canvi, aquest any no hi haurà sor-

teig de la Grossa de Sant Joan. 

il·lusió, més ganes de sortir de 

casa i de fer més coses", diu Bar-

rull, qui malgrat detectar clients 

nous xifra en un 40% el nivell de 

vendes actual en comparació amb 

els mesos anteriors a la pandèmia. 

"Molta gent encara no surt, i 

molts clients que venien de fora 

de Granollers encara no han po-

gut venir", diu. L’administrador 

de loteria recorda que els termi-

nis per cobrar els premis s’han 

ampliat més enllà dels tres mesos habituals, de manera que fis al 2 
de juny es podran cobrar els pre-

mis de la loteria de Nadal. A més, els sortejos previstos per a finals 
de març són els que es faran a co-

mençaments de juny. "Els bitllets 

JOCS  LES ADMINISTRACIONS DETECTEN CLIENTS NOUS I MÉS IL·LUSIÓ PER OBTENIR PREMIS

Més interès per la loteria
A mitjans de juny ja hi haurà tots els sortejos habituals en funcionament

arxiu

MÉS IL·LUSIÓ  Malgrat la bona acollida el volum de negoci es manté al 40%
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es
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Després de 68 dies tancat, dijous 

passat el Circuit de Barcelona-Ca-

talunya va reiniciar puntualment 

la seva activitat amb una sessió 

d'entrenaments protagonitzada 

per alguns pilots mundialistes, tant 

de MotoGP com del Campionat del 

Món de Superbikes: Ana Carrasco, 

Gabri Rodrigo i Xavi Vierge.

Tot i que el Circuit continuarà 

amb les seves portes tancades, 

aquests entrenaments s’han po-

gut dur a terme d’acord amb una 

disposició governamental que fa-

culta l’obertura del Circuit com a 

infraestructura reconeguda per la 

Secretaria General de l’Esport i de 

l’Activitat Física com a instal·lació 

singular per a la tecnificació d’es-

portistes de pràctica a motor.

La jornada es va desenvolupar 

seguint els protocols de seguretat 

per tal de garantir la salut de tots 

els que han pres part en els entre-

naments, tant la dels pilots que 

han estat rodant per la pista com 

la de l’organització.

Ana Carrasco explicava: “estic 

molt contenta de poder rodar 

aquí i de l’oportunitat que ens 

ha ofert el Circuit per comen-

çar, perquè portem gairebé 

tres mesos sense agafar la moto 

circuit

EQUIPAMENTS  ELS PRIMERS DE MOTO GP I SUPERBIKE QUE HI VAN CÓRRER VAN SER ANA CARRASCO, GABRI RODRIGO I XAVI VIERGE

El Circuit s'obre per a entrenaments 
de pilots de mundials i ciclistes

de les tandes BiCircuit serà de 18 

a 22 h de dilluns a divendres, i de 

6 a 10 h durant el cap de setmana.

Per accedir al Circuit caldrà pre-

sentar a l’accés principal el tiquet 

de l’activitat, que s’haurà d’adqui-

rir amb antelació a la web del Cir-

cuit, amb el preu i les condicions 

habituals. Per tal de garantir les 

màximes mesures de seguretat en 

el transcurs de les tandes BiCircuit, 

es prendrà la temperatura a tots 

els participants abans d’accedir a 

les instal·lacions del Circuit de Bar-

celona-Catalunya, i els lavabos i les 

dutxes romandran tancats.  

Desconfinament

Abans de l'inici de la desescalada del 
confinament a Catalunya, ja hi va ha-
ver pilots que van poder tornar a rodar 
en un circuit. És el cas dels granollerins 
Aleix i Pol Espargaró, amb residència a 
Andorra, que van poder tornar a trepit-
jar l'asfalt i iniciar els entrenaments al 
circuit del Pas de la Casa, als Pirineus.

ELS ESPARGARÓ, ELS 
PRIMERS A ANDORRA

ESPORTS

El CE Llerona confirma activitats El CNG obre preinscripcions al campus d'estiu El CE Llerona també ha confirmat que pretén tirar 
endavant el seu campus d'estiu, amb les dates encara per confirmar, pendent de l'evolució de la Covid-19.
Amb tot, els interessats es poden informar al correu

cellerona@outlook.es i al telèfon 617 74 71 19.
El CNG ha obert la preinscripció al Campus d’Estiu, que enguany 

arriba a la 23a edició i que, de moment, queda subjecte a l’evolució  

de la pandèmia. Les famílies dels nens i nenes d’entre 3 a 12 anys poden fer una prereserva de places que, en cas que es confirmi  que es pot fer, serà de 9 a 13 h, amb servei addicional d'acollida.

ANA CARRASCO  A punt del seu primer entrenament al Circuit en mesos

i se’ns ha fet molt llarg”. 

El director del Consell Català 

de l’Esport, Toni Reig; el presi-

dent de la Federació Catalana de 

Motociclisme, Josep Maria Mañé, 

i el director general del Circuit de 

Barcelona-Catalunya, Joan Font-

serè, van assistir al primer dia 

d’activitat després de més de dos 

mesos d’aturada a conseqüència de la Covid-19.
El Circuit de Barcelona-Cata-

lunya seguirà organitzant aquest 

tipus de jornades de forma pun-

tual amb la col·laboració del pilot 

Ricky Cardús durant les properes 

setmanes i fins que es restableixi 

l’activitat habitual de la instal·la-

ció esportiva. 

Tandes de BiCircuit
D'altra banda, el Circuit ha tornat 

a activar les tandes BiCircuit per a 

la pràctica del ciclisme a partir de 

divendres per a usuaris federats, 

i de dilluns per a tothom. L’horari 

Sony Interactive Entertainment i 

el Circuit de Barcelona-Catalunya, 

amb la col·laboració del Grup Me-

diapro, organitzen l’esdeveniment 

Gran Turismo All Star, una compe-

tició amb Gran Turismo® Sport a 

PlayStation®4 en la que Carlos 

Sainz i alguns dels millors pilots 

reals i virtuals del país competiran 

divendres en una sèrie de curses 

benèfiques virtuals a favor de la 

Creu Roja. Després de diverses 

competicions on-line en les que 

Carlos Sainz ha demostrat estar a 

l’alçada dels millors pilots virtuals, 

el pilot madrileny tornarà a seu-

re al simulador per a competir al 

Gran Turismo All Star del Circuit 

de Barcelona-Catalunya acompa-

nyat per alguns dels noms més im-

portants del motorsport de l'Estat. 

Tots ells tornaran a mesurar-se 

amb alguns dels millors pilots de 

Gran Turismo® Sport, el títol de 

conducció exclusiu per a PlaySta-

tion®4 (PS4). La cita sobre l’asfalt 

virtual del Circuit serà a partir de 

les 18.30 h. Gran Turismo All Star 

serà un especial de dues hores de 

durada en la que els pilots celebra-

ran diverses curses, amb graella 

de sortida, repeticions dels millors 

moments i comentaristes. 

Gran Turismo All Star 

Carlos Sainz 

liderarà divendres 

una competició 

virtual benèfica

Abril Conesa i Mireia Hernández, al CAR

Les nedadores d'artística del Club 

Natació Granollers (CNG) Abril 

Conesa i Mireia Hernández tornen 

a entrenar al Centre d'Alt Rendi-

ment (CAR) de Sant Cugat, que des 

del 18 de maig va poder obrir en 

fase 0,5 de desconfinament, dos 

mesos després del seu tancament a causa de la Covid-19.
Ambdues nedadores, com a 

membres de la selecció espanyola 

absoluta, han pogut reprendre els 

entrenaments amb l’equip estatal, 

que segueix tenint en el punt de 

mira el preolímpic per a aconse-

guir el passatge a Tòquio 2021.

Amb estrictes mesures de segu-

retat, l’equip ha tornat a la seva 

activitat a l’aigua. “No havia tocat 

l’aigua fins arribar al CAR i ha 

estat difícil tornar a acostumar 

el braç a agafar l’aigua i avan-

çar”, comenta Hernández. 

D’altra banda, Conesa revela 

que s’ha estat entrenant a la pisci-

na de casa seva lligada a una corda 

i que ha estat un plaer tirar-se a la 

piscina del CAR i “notar que po-

dia avançar”. “Tenia moltes ga-

nes de tornar a l’aigua, al nostre 

medi”, conclou. I “tornar amb les 

companyes, encara que sigui a 

NATACIÓ  LES NEDADORES DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS S'ENTRENEN AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA ABSOLUTA A LA PISCINA DE SANT CUGAT

El paralímpic Miguel Luque també s'hi prepara per a Tòquio 2021

cng

SORTINT DE LA PISCINA  Abril Conesa i Mireia Hernández, a Sant Cugat

distància”, afegeix Hernández. 

Unes companyes d’equip amb les 

que s’entrenen respectant les dis-

tàncies a la piscina i amb les que 

s’han pogut retrobar després d’un 

confinament des del qual també 

han seguit treballant en equip 

amb rutines a distància, sessions 

online i  videotrucades.

D'altra banda, el nedador para-

límpic vallesà Miguel Luque tam-

bé ha tornat al CAR de Sant Cugat 

després de dos mesos, amb la 

intenció de preparar-se per com-

petir en els Jocs Paralímpics de 

Tòquio el 2021. 
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LES FRANQUESES. Tothom qui surti 
a córrer o a caminar aquest diu·
menge pot contribuir a una causa 
solidària amb l'associació Lucha 
RETT por ti princesa, una enti·
tat que treballa per la difusió i la 
recerca mèdica en la malaltia de 
RETT i que durant l'any també col·
labora amb altres causes solidàries 
en benefici, sobretot, dels infants 
malalts. En aquesta ocasió l'entitat 
s'ha proposat aportar fons per al 
suport d'infants en situació de vul·
nerabilitat amb què treballa d'as·
sociació Maná de les Franqueses. 
Per fer·ho, Lucha RETT por ti prin·
cesa donarà 0,50 euros per cada 
quilòmetre caminat o corregut 
diumenge. Qui vulgui participar 
en la iniciativa ha de penjar una 
història a Instagram mentre corre 
o camina i etiquetar l'associació. 

Acció de Lucha 

RETT per fer una 

aportació solidària 

a l'associació Maná

Tres jugadors del FraikinBM Gra·
nollers, Adrià Figueras, Marc García 
i Ian Tarrafeta, han estat nominats 
per formar part del set ideal de la 
Lliga Sacyr Asobal 2019·2020. Fi·
gueras opta a la posició de millor 
pivot; García serà un dels cinc juga·
dors que opti a ser el millor defen·
sor; i Tarrafeta opta a ser el jugador 
revelació de la temporada. Totes les 
nominacions tenen cinc candidats: 
millor porter, central, extrem es·
querre i dret, lateral esquerre i dret, 
pivot, entrenador, defensor i juga·
dor revelació. Els candidats els han 
proposat els mateixos clubs i ara és 
el torn dels aficionats que podran 
votar el 7 Ideal al web de la Lliga 
Sacyr Asobal. El termini de la vota·
ció acaba el 4 de juny i la presenta·
ció dels guanyadors es farà el 9 de 
juny a través d'una gala virtual. 

Adrià Figueras,

Ian Terrafeta i Marc 

García, a l'equip 

ideal de l'Asobal

L'EC Granollers ha anat desgranant 
aquesta setmana les novetats de la 
plantilla del primer equip de cara a 
la temporada que ve. Entre les bai·
xes confirmades dels últims dies hi 
ha les de Joan Gual, Arnau Fortuny, 
Martí Serra i Alejandro Muñoz, 
que s'afegeixen a les ja conegudes 
de Marc Garcia, Sergi Besonias i 
Diego Garzón. Mantenen la plaça 
a l'equip Eloi Zamorano com una 
peça clau en el mur de la defensa, a 
més dels migcampistes Pau Darbra 
i Ñito Martín i del lateral esquerre 
Guillem Pujol. Anteriorment tam·
bé s'havien anunciat les renovaci·
ons de Ricky Alcántara, Víctor Mo·
rales, Oriol Molins, Àlex Castillo, 
Max Llovera i Álvaro Garcia. 

Finalment, entre les noves incor·
poracions per al curs 2020·2021 
destaquen Sergi Altimira, veí de 

Cardedeu, format a La Masia i pro·
cedent del juvenil A del CE Sabadell; 
i Adrià Prado, procedent del CE Ba·
nyoles i amb trajectòria en diversos 
clubs catalans, com el San Cristóbal 
i el Terrassa, entre d'altres. Tots dos 
tenen entre 19 i 20 anys i suposen 
una aposta pel rejoveniment del 

FUTBOL  FINS DIMECRES S'HAVIEN CONFIRMAT SET BAIXES I QUATRE NOVES INCORPORACIONS

L'EC es rejoveneix amb
els fitxatges d'Altimira i Prado

La Federació Catalana de Futbol 
havia de confirmar dimecres, amb 
aquesta edició ja tancada, el que ja 
feia dies que es comentava en els 
cercles futbolístics: que en el fut·
bol amateur no hi haurà descensos 
de cara a la temporada que ve i 
que els primers de cada grup puja·
ran de categoria, fet que obligarà a 
reestructurar alguna categoria. Un 
dels equips beneficiats per aques·
ta decisió és el primer equip del 
CF Les Franqueses, que va tancar 
la present campanya, a mitjans de 
març, com a líder en solitari del 
Grup 4 de Segona Catalana, i que 
d'acord amb la previsible resolu·
ció de la FCF, la temporada que ve 
jugarà a Primera Catalana. De fet, 

la FCF ha estat l'última a pronunci·
ar·se sobre com s'acabava la tem·
porada actual a les categories ter·
ritorials. Això ha intranquil·litzat 
alguns clubs, que durant setmanes 
no han pogut avançar fitxatges 
perquè estaven pendents de la fu·
tura distribució de grups i equips. 
Malgrat això, el CF Les Franqueses 
ja ha anunciat la renovació d'al·
guns jugadors clau, com Lars Car·
rillo, Julián Aldarve, Toni Atanasio, 
Jahir Gómez, Víctor García, Mau·
de Balde, Agustí Planas, Guillem 
Resina, Ramon Manzanera, Aleix 
Vilà, Sergio Aparicio, Younoussa 
Kamassokho, Joan Sánchez, Sergi 
Gómez i Xavi Gilabert, així com la 
incorporació del jove Omar Diao. 

LA FCF HO HAVIA DE CONFIRMAR DIMECRES AL VESPRE

El CF Les Franqueses, a punt 

per pujar a Primera Catalana

Popovic i Bonanno, baixes al Fraikin
El Fraikin BM Granollers ha comunicat que el pivot Ivan Popovic i el late·
ral esquerre Nicolás Bonanno no continuaran al club la temporada 2020·
2021. Popovic, serbi d'1,95 m, ha jugat dues temporades a la Lliga Sacyr 
Asobal amb el Fraikin i ha marcat 24 gols en atac. La seva participació en 
defensa ha estat molt important per a l'estructura de l'equip. Bonanno ha 
vestit aquesta temporada la samarreta del Fraikin en 13 dels 19 partits 
que s'han disputat de la lliga. L'internacional argentí, d’1,98 m, ha marcat 
2 gols en atac, però la seva aportació principal ha estat en defensa. 

EcG

SERGI ALTIMIRA

EcG

ADRIÀ PRADO

primer equip, juntament amb els 
joves fitxatges ja anunciats d'Arnau 
Arruebo i Erbol Atabaev.  
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CULTURA
'Terra de telers', a la tardorEscena grAn edita una revista digital
La pel·lícula Terra de telers, del director 

granollerí Joan Frank Charansonnet, 

s'estrenarà als cinemes a la tardor i competirà a la secció oficial de la 13a edició del Festival 
Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT).

La setmana passada Escena grAn va treure a la llum el primer número de la revista digital Repensem-nos, una publicació 

quinzenal a la web www.escenagran.cat, que neix amb la voluntatd’oferir un espai per reflexionar sobre la situació excepcional de 
la pandèmia i la cultura.

MÚSICA  ES PODRÀ ESCOLTAR A PARTIR DE DIVENDRES

GRANOLLERS. Més de 60 perso-nes van participar diumenge al migdia a la xerrada virtual orga-

nitzada pels Xics de Granollers 

amb el títol La cultura popular a 

Granollers en temps de Covid. Hi van assistir l'Esbart Dansaire de 
Granollers; Agrupació Sardanista de Granollers; Diables de Grano-

llers; Passaltpas, danses del món; 

colla dels Blancs; colla dels Blaus, 

Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers; Drac de Granollers, 
Xics, representants dels Bucs 

d’Assaig de Roca Umbert, de la 

Troca, Centre de Cultura Popular 

i Tradicional de Granollers i del servei de Cultura de l’Ajuntament.L’arribada de la Covid-19 ha 

deixat a l’estacada l’activitat cul-tural i la majoria d’entitats s’han reinventat fent activitats virtuals i a través de les xarxes socials. 
"L’objectiu comú és no perdre 

el contacte amb la gent que for-

ma part de cada entitat i pro-

mocionar la tornada a l’activi-

tat amb la màxima seguretat 

i garantint totes les mesures 

d’higiene", detallen des de Xics.

"Les ganes de tornar a les pla-

ces i carrers a fer activitat cul-

tural és màxima, però cal fer-ho 

amb total seguretat i de manera 

ordenada", afegeixen. Les entitats 

han acordat que la millor manera és treballar en xarxa i traçar juntes 
el camí per fer-ho. i

La cultura popular fa 
pinya per valorar el retorn

ENTITATS  XICS VA CONVOCAR UNA REUNIÓ VIRTUAL 

LA BIBLIOTECA DE 
L'ESPAI CAN PRAT,
OBERTA A MIG GAS

La nova Biblioteca Municipal de l'Espai Can Prat ha iniciat l'activitat, pèro sense 

usuaris per seguir les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. 

De manera esglaonada anirà ampliant serveis conforme les Franqueses avanci en 

les fases de desconfinament progressiu. Actualment, s’ha posat en funcionament el 

servei de préstec de llibres, revistes i audiovisuals amb cita prèvia. Dilluns, l'alcal-

de i el regidor de Cultura la visitaven i en destacaven el disseny, "al servei de les 
persones". L'equipament obre amb 13.000 volums i una capacitat per a 23.000, amb 

un fons específic en infància i educació. De moment, la biblioteca de Corró d'Avall 

estarà oberta dilluns al matí i dimecres a la tarda. D'altra banda, les biblioteques de 

Granollers obren avui, dijous, el servei de préstec.

Les Franqueses reparteix 

un conte per explicar a 

nens i nenes el confinamentL’Ajuntament de les Franqueses 
farà arribar els propers dies a les 

cases del infants del municipi, el 

conte Ja puc sortir de casa, edi-

tat per l’Editorial Mediterrània. Adreçat als nens i nenes entre 3 i 9 anys amb l’objectiu de reduir 
les ansietats i incerteses que s’han 

generat aquestes últimes setma-

nes entre els més petits, el conte 

està escrit per Lourdes Campuza-

no i il·lustrat per Mercè Tous.

El conte ha estat elaborat amb 

l’assessoria del doctor Bona-ventura Clotet, cap del Servei de 
Malalties Infecciones de l’Hospi-tal Germans Trias i Pujol, i amb 
la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu.Dos germans bessons, la Marti-
na i el Marc, són els protagonistes 

de la història i mostren com po-den anar a jugar al parc, comprar 
els ingredients necessaris per fer 

La banda vallesana Pops publica-rà aquest divendres, 29 de maig, 
el seu segon treball discogràfic, 

Mar i Muntanya (La catenària, 2020), un EP amb cinc temes en què el trio destapa el seu vessant 
més fresc i festiu.Després de debutar el 2018 
amb La Mar Salada! (Picap) –un 

àlbum de cançó pop amb accent 

anglòfil–, Pops fa un gir cap al 

rock mestís i obre el disc amb el 

El grup Pops 
treu el segon disc, 
'Mar i Muntanya'

xavier solanas

ajuntament

LITERATURA  L'AJUNTAMENT ENVIA 'JA PUC SORTIR DE CASA'

PORTADA

EQUIPAMENTS  LA NOVA BIBLIOTECA TÉ UN FONS ESPECIALITZAT EN INFÀNCIA I EDUCACIÓ

un pastís i celebrar un aniversari virtual, seguint les recomanacions 
dels experts.

Al final del conte hi ha una guia 

per a pares i mares amb un eguit 

de consells, trucs i recomanacions 

per fer front a la sortida al carrer 

amb els infants. i 

Club de lectura 

virtual per ajudar 

a escriure un llibre

Les Biblioteques de Granollers conviden els nois i noies de 10 a 16 anys a participar al projecte Es-

criu un llibre, impulsat pel Servei 
de Biblioteques de la Generalitat. L'objectiu del nou taller és millo-

rar la competència lectora a tra-vés de la creació literària conjunta entre autors i lectors. A través de sis nous clubs de lectura virtuals 
que funcionaran amb la platafor-

ma Fiction Express de Boolino, 

els participants –organitzats per 

edats– compartiran el procés de 

creació de tres llibres dels autors 

Roger Coch (Els jocs olímpics al 

barri), Tanit Tubau (Làctia Rock) 

i Arturo Padilla (Atrapats als nú-

vols). Cada setmana es publicarà 

un capítol de cadascun dels lli-

bres, que els nois i noies llegiran per, tot seguit, interactuar a través 
d'un fòrum obert amb l'autor. Així, 

la manera com continuï el relat la 

decidiran els participants al club 

de lectura, que podran escollir en-

tre tres opcions. i

frenètic ska punk del tema que 

dóna nom al disc, seguit pel folk 

rock de Barra, birra i rock'nroll 

–dos "cants a les bondats de la 

terra i dues invitacions a cre-

mar nits com si no hi hagués 

demà", descriuen els membres 

del grup–. A Som etenrs alerten so-bre el canvi climàtic i a Cap a Giro-

na revisiten el clàssic My Sharona 

de The Knach. L'EP es tanca amb 

El cor de l'univers, un rockabilly de 
tall contemporani.Pops són Frank Martínez (veu i guitarra), Xavier Fernández (baix i veus) –que ja havien tocat junts als anys 80 i 90 amb Treepoli– i Moi Vázquez (guitarra i veus) –veterà de formacions com Blue Moon Boys–.

Mar i Muntanya s'ha gravat, mes-

clat i masteritzat al Lliçà d'Amunt Studio de Jordi Díez, i el disseny és 
una creació de Marta Garcia Marin, 

a partir d'una fotografia de Joan 

Miquel Boix Llopis. i

j.m. boix llopis

CARÀTULA



dj, 28 maig 2020 23

GRANOLLERS. L’Ajuntament ha 

presentat el programa d’activitats 

infantils i juvenils per aquest es-

tiu a la ciutat, unes activitats que 

en la mesura del possible seran el 

màxim de semblants als anys an-

teriors. Tot i això, la situació deri-

vada de la pandèmia ha obligat a 

repensar el programa d’activitats i 

a “adaptar-lo a les normatives de 
seguretat i protecció sanitària 
pel que fa a les distàncies, ràtios, 
higiene i seguretat”, diu el regidor 

d’Educació, Francesc Arolas. En 

aquest sentit, per exemple, queda 

pendent de saber si els infants po-

dran gaudir de les sortides a la pis-

cina durant la seva estada al casal.

Arolas explica que per a molts 

infants aquesta serà la primera 

activitat postconfinament, de re-

lació amb els companys, i per això 

s’ha volgut reforçar el vessant 

emotiu i vivencial dels infants. “A 
aquestes edats és molt impor-
tant el contacte i la socialitza-
ció”, diu el regidor. “Per això vo-
lem que sigui un estiu enriquit 
i de recuperació dels espais de 
relació dels infants i joves”. Per 

a l’alcalde Mayoral, “aquest any 
és més necessària que mai una 
oferta d’estiu educadora, que 
posi els infants al centre de la 
mirada de la ciutat”.

Per garantir el bon desenvolu-

pament del Fes-te l’estiu, l’Ajun-

tament ha ampliat places, espais 

i calendaris. D’una banda, incor-

pora un nou casal d’estiu per a 

infants de 3 a 12 anys del 27 de 

juliol al 14 d’agost, una oferta que 

“fins ara no existia però que en-

Tarrés gestionarà els casals d’es-

tiu infantils, que enguany es fa-

ran en quatre escoles: Lledoner, 

Ferrer i Guàrdia, Salvador Llobet 

i Salvador Espriu. A més, també 

hi haurà estades musicals orga-

nitzades per Amics de la Unió a 

les escoles Ponent i Pereanton, 

així com el casal escolta a l’escola 

Mestres Montaña. Finalment, per 

als joves de 13 a 16 anys també hi 

haurà diverses ofertes, i podran 

escollir paquets de dues activitats 

que aniran alternant.

Com cada any, els casals es fa-

ran de dilluns a divendres de 9 a 

13 h, i també s’habilitaran franges 

d’acollida, de menjador i de tarda.

La sol·licitud de places per als 

casals d'estiu, casal escolta, esta-

des musicals, activitats esportives 

i recreatives i tallers joves del Gra 

es farà telemàticament de l’1 al 7 

de juny a través del web grano-

llers.cat/estiu2020. Per a les per-

sones que no puguin fer-ho online, 

s’habilitaran dos dies per fer-ho de 

manera amb cita prèvia, el 4 i 5 de 

juny a Can Puntes. Al mateix web 

es publicarà informació de l’ofer-

ta d’activitats infantils i juvenils, 

organitzada també per altres enti-

tats, i de les mesures que es pren-

dran en matèria de seguretat. x.l.

guany serà necessària”. El casal 

estarà organitzat per l’Associació 

Cultural i portarà per títol Un es-

tiu de cinema. Es farà de 9 a 13 h 

entre l’escola Salvador Llobet, Sal-

vador Espriu i el cinema Edison.

A banda d’aquesta novetat, es 

repetiran els casals dels anys ante-

riors, tot i que els esportius passa-

ran a tenir un caire més recreatiu. 

“Hi haurà esports de contacte 
que no podrem fer, com futbol, 
bàsquet o handbol, però hi ha 
maneres amenes de fer esport 
sense contacte amb els com-
panys”, apunten des de l’àrea d’Es-

ports. Com a la resta de propostes, 

els grups seran d’un màxim de 10 

infants amb un monitor, de mane-

ra que els espais també s’amplia-

ran. A més de les pistes d’atletisme 

i El Tub, enguany també hi haurà 

casals esportius i recreatius a les 

escoles Joan Solans i Granullarius.

D’altra banda, la Fundació Pere 

LLEURE ELS GRUPS D'INFANTS I JOVES ES REDUIRAN A 10 PERSONES I S'AMPLIARAN ELS ESPAIS

Els casals d'estiu, esportius i 
juvenils amplien el calendari

El granollerí Oriol Font i Bassa ha 

publicat el llibre Esto no es... una 

guía turística: 21 lugares curiosos 

del mundo, una narració de diver-

sos llocs del món explicats de ma-

nera divertida. “És una celebració 
de la sorpresa, l'absurd i la fas-
cinació que ens transmeten llocs 
curiosos del món” diu Font. Són 

cases encantades, hotels impos-

sibles, monòlits moderns, jardins 

plens de monstres, flames eternes 

sortint de la terra, cases estretes i, 

en general, monuments a l'imperi 

de la imaginació. Aquest serà el 

primer volum d’una sèrie que se-

guirà per parcs d’atraccions. Font, 

director de continguts de laislade-

losconejos.com, va publicar el 2018 

Ovelles i Merda, una novel·la humo-

rística escrita en forma de fals do-

cumental i gestada a La Gralla, on 

Font va cursar un taller d'escriptu-

ra creativa de la mà de l'escriptor 

Albert Rubio, qui ara ha col·labo-

rat també en la nova publicació de 

Font. El llibre es pot trobar a Ama-

zon en digital i en paper. x.l.

Nou llibre humorístic del 

granollerí Oriol Font i Bassa

LECTURA ELS INDRETS ES DESCRIUEN DE MANERA DIVERTIDA I "POC RIGOROSA"

Les activitats reforçaran

especialment el vessant 

emotiu i vivencial 

dels infants i els joves

LA PORTADA  Disponible a Amazon

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 28 al diumenge 31 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 14º 28º 15º 25º 14º 27º 15º

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
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