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L'Hospital guanya espais

per fer front al Covid-19

ATENENT L'Hospital està treballant per fer front a les necessitats futures arran del nou coronavirus

Ahir, dimecres, el centre sanitari tenia
23 persones ingressades que han donat
positiu a la prova del Sars-CoV-2
L'Hospital General de Granollers
tenia ahir, dimecres, 23 ingressats
que han donat positiu en les proves per detectar el Covid-19. Després que fa tot just una setmana
transcendís el primer cas detectat
a la ciutat, dissabte el centre tenia
6 ingressats arran del coronavirus, i el nombre de casos "segueix
la corba epidemiològica prevista", explica la directora mèdica de
l'Hospital, Mònica Botta. De fet,
la responsable sanitària assegura
que no s'ha detectat cap focus especialment virulent al territori. De
fet, aquest no són els únics casos
detectats a la comarca, però l'Hospital només comptabilitza els que
necessiten ingrés.
Botta també ha transmès un

"missatge de calma" i ha explicat
que amb l'estructura hospitalària
actual s'està podent donar resposta a aquests pacients i que l'Hospital s'està adaptant per poder, dins
del mateix centre, guanyar espais
per atendre futurs casos. "Estem
preparats per, si cal, augmentar
més llits. Ens estem avançant a
les previsions per fer-hi front",
assegura la doctora.
D'altra banda, el CatSalut també
està elaborant un pla de treball a
escala de tot el país per, si calgués,
en algun moment, utilitzar altres
equipaments –com hotels o centres privats– per a fer front al nou
coronavirus (Sars-CoV-2).
Per no arribar a aquest extrem,
les autoritats sanitàries insistei-

xen que "el millor que podem
fer en aquest moment és el confinament, i seguir estrictament
les mesures d'higiene", diu també Botta, qui agraeix que la ciutadania "fa cas, i no arriba a l'hospital si no és necessari".

Només sintomes greus
De fet, l'Hospital continua aplicant el "criteri hospitalari, com
abans" d'aquesta crisi del coronavirus. És a dir, que "només hi ha
d'arribar la gent que està greu".
La resta, tal com insisteix el CatSalut, ha d'adreçar-se al 061 per
no sobrecarregar l'assistència primària. "La tos no és un símptoma per anar a l'hospital", reitera
la doctora Botta, qui recorda que
també estem en època de constipats i grip. "No hem d'oblidar la
realitat d'abans", que també conviu amb el coronavirus.
A més, l'Hospital ha aplicat,
com la resta de centres del país,

protocols per permetre assumir
l'augment de pacients d'aquestes
setmanes. Així, entre altres mesures, ha anul·lat les intervencions
quirúrgiques no urgents per tal de
fer front a la crisi sanitària. Sí que
es mantindran, en canvi, les intervencions oncològiques.
A més, per mantenir l'activitat
l'equip de cirurgians s'ha dividit
en dos grups estancs que treballen setmanes alternes. De fet, hi
ha personal sanitari confinat i, per
tant, des del primer moment tots
els serveis s'han organitzat per
equips per poder mantenir l'activitat en cas d'un contagi.
Pel que fa a les visites ambulatòries, es faran per telèfon, excepte
les que per la seva patologia hagin de ser presencials. Així, des de
divendres s'han anat anul·lant, a
criteri mèdic, les visites d'atenció
ambulatòria i proves. Tots els pacients afectats han de rebre una
notificació de l'Hospital. Els pacients que no la rebin mantenen la
seva visita.

EN PORTADA

CatSalut
reorganitza
els CAP davant
el coronavirus
CatSalut ha reorganitzat els serveis
als centres d'atenció pimària (CAP).
En el cas de Granollers, de manera
temporal i fins a nou avís, el CAP Sant
Miquel només farà atenció pediàtrica
(tel. 93 879 16 25), mentre que el CAP
Centre farà només atenció als adults
(tel. 93 860 05 22). Fora de l'horari
dels centres, a partir de les 20 h, per a
qualsevol incidència, cal trucar al 061.
A les Franqueses CatSalut ha
decidit concentrar tots els esforços del
personal i centralitzar els serveis al
CAP de les Franqueses Granollers
Nord, a Bellavista (93 861 80 30). És
per aquest motiu que a partir d'aquest
dijous, 19 de març, el consultori de
Corró d'Avall romandrà tancat.
A més, CatSalut ha posat a
l'abast de la ciutadania el sistema
d'e-consulta lamevasalut.gencat.cat,
des dels qual es pot contactar
directament amb el metge i
descarregar les receptes. A més, les
farmàcies excepcionalment renovaran
receptes cròniques –cal portar la
targeta sanitària i, sempre que sigui
possible, la recepta caducada–.

Agraïments als sanitaris

La responsable mèdica ha volgut
donar un missatge de calma i, sobretot, d'agraïment a metges, infermers, administratius i personal
de suport de l'Hospital –al qual la
ciutadania també dóna mostres
de suport diari amb aplaudiments
des dels balcons, entre altres accions arreu del país–. "No és una
frase buida, tothom s'està adaptant a les necessitats", afegeix la
doctora. A més, ha agraït totes les
iniciatives solidàries d'entitats i
empreses pel que fa a dotar-se de
més material per a les properes
setmanes [més informació a la pàgina 4]. i MONTSE ERAS

Ajornament
EL TRASLLAT DEL CAP DE CORRÓ
D'AVALL A L'ESPAI CAN PRAT, QUE
estava previst per al dilluns 23 de
març, queda ajornat per a més
endavant. El govern municipal
desconeix encara quina serà la data
de l'obertura de l'equipament, que ha
de donar servei a 12.000 persones
de Corró d'Amunt, Corró d'Avall,
Marata i Llerona. Dimarts l'Ajuntament
confirmava els primers casos de
veïns de les Franqueses que han
estat infectats pel nou coronavirus.
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EN PORTADA
SOLIDARITAT ENFRONT EL CORONAVIRUS EL MATERIAL QUE ES REBI PER PART D'EMPRESES, AUTÒNOMS I PARTICULARS S'ENVIARÀ ALS HOSPITALS VALLESANS

Ajuda per aconseguir mascaretes i bates
estel

La UEI-Cerclem i empreses col·laboradores van
aconseguir 1.500 unitats en poc més d'una hora
L'Hospital de Granollers ha fet
una crida per aconseguir mascaretes per a la protecció dels seus
professionals, davant la situació
sanitària arran del coronavirus.
El centre sanitari assegura que
actualment disposen del material,
però que se'n demanen en previsió de l'increment de la demanda.
Responent a aquesta demanda,
la UEI-Cerclem ha demanat a les
empreses que hi puguin col·laborar que es posin en contacte amb
la patronal (comunicació@uei.
cat). A més, ha posat en marxa la
campanya Mascaretes solidàries
amb l'objectiu de donar mascaretes homologades a diferents hospitals del territori. Segons l'Hospital, també hi estan col·laborant

Autolot Cars i P.Y.A. Consultors.
En poc més d'una hora, les empreses col·laboradores han donat
més de 1.500 mascaretes.
A més, la Fundació Odontologia
Solidària de Granollers també està
proveint de mascaretes, gasses i
guants el centre hospitalari. També
ha donat mascaretes l'empresa canovellina de vesturari laboral Fersix guants el dentista Rafael Montaña, i Cosfera, mascaretes, peücs
d'un sol ús, gorros, guants i bates.
De fet, l'Hospital també demanda bates d'un sol ús, de màniga
llarga i tancades; bates impermeables de màniga llarga i guants
–el personal del centre també està
fent campanya per mitjà de cartells i difusió a les xarxes–.

n El Circuit de Barcelona-Catalunya

BATES Un grup de treballadors de l'Hospital demanen material
El material que es rebi per part
d'empresaris, autònonoms i particulars s'anirà enviant periòdicament i de manera continuada als
hospitals vallesans. La recaptació

SUSPESA L'ACTIVITAT DE REHABILITACIÓ I QUIRÒFAN DE LA CLÍNICA DEL CARME

La Mútua posa a disposició
de les autoritats sanitàries
la planta d'hospitalització
La Mútua de Granollers ha posat
la planta d'hospitalització de la
Clínica del Carme a disposició de
les autoritats sanitàries del país,
arran del previsible augment de
necessitats per a casos de contagi
del Covid-19.
El president de La Mútua, Jaume Bages, ho ha posat en coneixement dels socis de l'entitat per
mitjà d'una carta, en què assegura
que cal una resposta "ràpida tan
individual com col·lectiva" davant la crisi del coronavirus.

"En moments excepcionals
calen mesures extraordinàries", indica i, a banda del que disposa el decret d'estat d'alarma aprovat dissabte pel govern de l'Estat,
La Mútua ha posat a disposició de
les autoritats sanitàries les seves
instal·lacions. "Posar a disposició de la ciutadania els nostres
mitjans estructurals, de servei i
d'atenció és, sense cap mena de
dubte, una contribució necessària i que apel·la directament a la
solidaritat", exclama Bages.

EL CIRCUIT I ESTEVE
TEIJIN CEDEIXEN
APARELLS PER A LA
RESPIRACIÓ ASSISTIDA

L'entitat assegura que això no
suposa cap detriment del servei
quirúrgic que ofereix als socis,
ja que es tracta d'intervencions
programades i no urgents. Arran del coronavirus, La Mútua de
Granollers, tot i que manté oberts
i operatius tots els seus centres
assistencials, propis i concertats,
suspèn temporalment l'activitat
de rehabilitació i quiròfan de la
Clínica del Carme, així com limita
la de consultes externes, laboratori i proves diagnòstiques.
La Mútua va explicar dilluns que
ha modificat els protocols de funcionament "per garantir una millor operativa tenint en compte
la salvaguarda de les persones
i la continuïtat assistencial i asseguradora". i m.e.

d'aquestes mascaretes es farà a
la seu de la UEI, al número 21 de
l'avinguda Europa de Granollers,
de 9 a 13 h durant les properes
dues setmanes. montse eras

ha posat a disposició de l'Hospital
dues màquines de respiració assistida,
que ja s'han traslladat de la clínica de
l'equipament esportiu al centre hospitalari, i que serviran de suport als malalts greus del Covid-19, que pateixen
insuficiència respitaròria.
D'altra banda, la firma dedicada a
les teràpies respiratòries domiciliàries
Esteve Teijin –que inclou fabricació,
subministrament i distribució– també
ha cedit quatre ventiladors a l'Hospital, així com material divers necessari
per al suport ventilatori dels pacients.
Tot plegat, permetrà ajudar a millorar
els casos d'insuficiència respiratòria
que es puguin produir durant aquesta
pandèmia.

Correus redueix
l'horari però manté
les oficines obertes

El Consorci garanteix
el funcionament
de les depuradores

L'empresa pública Correos y Telégrafos afirma que treballa per garantir la prestació del servei postal
però que només estarà operatiu el
personal "estrictament imprescindible". En aquest sentit, les
oficines de Correus obriran només
els matins de 9.30 a 12.30 h, tot
seguint els protocols dictats per
les autoritats sanitàries. La UGT
i CCOO han acusat Correus "d'irresponsabilitat" per "forçar" la
plantilla a treballar "sense la protecció adequada". Segons els sindicats, no s'està dotant els treballadors ni les oficines dels equips de
protecció davant el coronavirus,
com guants o gels desinfectants.

El Consorci Besòs-Tordera ha pres
mesures encaminades a minimitzar la mobilitat dels seus professionals i reduir la presència de
persones a les instal·lacions, tot
garantint el correcte sanejament
de les aigües residuals, un servei
públic essencial lligat a la salut pública. Per facilitar el confinament
del personal que treballa a les 27
Estacions Depuradores d'Aigües
Residuals (EDAR) s’ha apostat pel
teletreball per als tècnics de sistemes de totes les plantes i s’han establert dies rotatius de teletreball i
treball presencial entre els caps de
planta i els adjunts de planta, per
evitar la coincidència entre ells. i
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Equipaments
tancats i tots
confinats

il·lustració: pau farell

Els ajuntaments de Granolles i les Franqueses
suspenen l'atenció presencial a la ciutadania,
que ha d'optar pel telèfon o la seu electrònica
Els ajuntament de Granollers i les
Franqueses, d’acord amb el Real
Decreto 463/2020 que declara
l’estat d’alarma per gestionar la
crisi sanitària provocada pel Covid-19, han decidit –de moment,
per un període de 15 dies– suspendre l'atenció presencial a la
ciutadania. Així, l'atenció es farà
telefònicament o telemàtica –per
mitjà de les seus electròniques–.
A Granollers, l'Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) estarà oberta
en horari de 9 a 14 h, però només
s’atendrà a les persones que hagin
sol·licitat cita prèvia per a tràmits
essencials, trucant al 93 842 66
10. L’Oficina d’Habitatge de Granollers estarà oberta al públic de
9 a 14 h, però només s’atendrà a
les persones que hagin sol·licitat
cita prèvia trucant al 93 860 12
00. El 010 o el 93 842 66 10 està
actiu en l’horari de 9 a 19 h. D'altra
banda, totes les oficines i serveis
administratius estaran tancats al
públic, no obstant es farà atenció telefònica –informeu-vos com
contactar amb cada servei trucant
al 010 o a www.granollers.cat–.
A més, els equipaments d'ambdós municipis estan tancats des
de divendres i també s'ha suspès
tota la programació cultural.

Busos
ELS AUTOBUSOS URBANS I DE
LA CONURBACIÓ (TRANSGRAN)
tenen, des de dimecres, horaris
excepcionals. durant el dies feiners,
amb la mateixa oferta que el mes
d'agost. Tindran servei únicament
les línies L1 (Can Gili - Canovelles
- Hospital - La Torreta), cada 30
minuts; i la L20 (Can Bassa - Can
Mònic - Bellavista) i la L6 (Can Bassa
- Granollers Centre - Hospital - Can
Mònic - Corró d'Avall), cada hora.
La L4 (Granollers-Canovelles)
funcionarà de 07.10 a 10.20 h i de
16.06 a 20.15 h.
Les línies L21 (Can Bassa Hospital), L22 (Estació de França Bellavista) i L3 (Plaça Europa Granollers Centre - La Torreta Hospital), no tindran servei.
Els dissabtes i diumenges es
manté el servei actual.
Per a la resta de línies interubanes,
es recomana consultar la web dels
operadors respectius. Tot i que el
transport públic segueix funcionant,
es desaconsella viatjar excepte per
raons inajornables.

Atenció a persones vulnerables

El consistori de Granollers assegu-

El Consell Comarcal també
tanca portes per la pandèmia
El Consell Comarcal del Vallès
Oriental ha decidit tancar de cara
al públic la seu del carrer Ricomà
com a mesura de prevenció per
evitar l’expansió del Sars-CoV-2.
La seu, però, romandrà oberta per
al personal que no faci teletreball i per mantenir el dispositiu
d’emergència de serveis socials.
Durant aquestes setmanes, continuaran fent atenció a través del
telèfon i a través del correu electrònic. A més, es poden continuar
fent tràmits telemàtics i relacio-

nar-se amb la institució a través
de les xarxes socials.
Amb tot, es garanteixen els serveis socials essencials: atenció a
menors en situació de risc, atenció a situacions d’especial vulnerabilitat, també derivats del tancament dels centres de dia de la
gent gran, persones en situació de
dependència i la cobertura de les
necessitats d’alimentació i medicació, a través del Servei d’Atenció Domiciliària.
També estan seguint les ins-

ra que pot garantir l’atenció de les
persones vulnerables i es donarà
cobertura a les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu. Els treballadors i treballadores de Serveis
Socials i el Servei d’Atenció i Informació a les Dones (CIRD) atendran
per telèfon i només es farà atenció
personalitzada en cas d’urgència.
El Servei d’Atenció a Domicili
(SAD) és manté i s’ampliaran si el
servei ho requereix.

Suspesos els terminis

L'Ajuntament de Granollers també
ha suspès els terminis administratius i ha interromput els terminis
per a la tramitació dels procediments administratius. Es paralitzen
truccions que des de divendres
està facilitant el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies,
identificant les diverses situacions, i garantint els equips de guàrdia i l’atenció a les emergències.
A més, el Consell Comarcal vallesà ha facilitat al Departament
d‘Educació i al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
les dades d’alumnes beneficiaris
d’ajuts de menjador per tal d’evitar vulnerabilitat en alimentació, i
està coordinant un dispositiu per
mantenir l’atenció en situacions
d’urgència en casos de violència contra les dones i els equips
d’atenció d’infància i adolescència
en casos de menors.

els tràmits per sol·licitar beques i
ajuts. És a dir tots els terminis de
presentació dels ajuts: material i
llibres, pràctica esportiva, escola de
música, escoles bressol municipals
queden ajornats fons a nova data.

Les Franqueses manté pagaments

La comissió de la crisi del coronavirus Covid-19 de l'Ajuntament de
les Franqueses ha pres la decisió
mantenir els pagaments a les empreses externes contractades per
realitzar diferents serveis al municipi (neteja d'equipaments i manteniment, entre altres) per evitar
possibles expedients de regulació
temporal d'ocupació (ERTO) a les
plantilles durant els dies que duri
la situació d'excepcionalitat.
D'altra banda, el consistori franquesí ha suspès el proper ple municipal ordinari. i M.e

Serveis de neteja
El servei de recollida d'escombraries
funciona amb normalitat. En el cas del
servei de recollida de mobles i trastos
vells, el consistori ha demanat a la
ciutadania que en faci un ús racional
(com sempre cal trucar al 93 842 67
89). A més, s'ha reforçat la neteja de
papereres i entorns dels contenidors,
i s’ha incrementat els servei de neteja
amb aigua, sobretot en les zones
amb més afluència de persones com
centres assistencials, supermercats,
Inem, jutjats, centres veterinaris.

Zona blava anul·lada

La zona blava queda anul·lada i,
per tant, serà gratuïta. Tot i això
es demana que se’n faci un ús
responsable per afavorir la rotació.

Crida a la corresponsabilitat
L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha emès un ban per apel·lar a la
corresponsabilitat de la ciutadania en la lluita contra la propagació del
coronavirus. "Estem vivint una de les pitjors crisis de les darreres dècades. Un
virus devastador ha entrat a les nostres vides i ens costa trobar els instruments
per combatre'l", diu. Davant la dificultat del repte, Mayoral assegura que "la
solució al problema passa essencialment per les nostres mans. Hem de revisar
els hàbits, tractar d'evitar situacions que facilitin la propagació del virus,
reduir desplaçaments, evitar aglomeracions, minimitzar els contactes físics,
fer molta vida a casa", demana.
"En temps difícils, respostes col·lectives", conclou, i recorda les mesures que
ha decretat l'Ajuntament per fer front a la crisi sanitària i "alentir el ritme de la
ciutat i minvar situacions de risc". "Necessitem que cadascuna i cadascun de
vosaltres lidereu aquesta lluita. Només així guanyarem", afegeix.
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El consistori ajorna els terminis de
pagament d'impostos i taxes municipals
ajuntament

GRANOLLERS. L'Ajuntament de Gra-

nollers anunciava dimecres al vespre un paquet de mesures econòmiques per minimitzar els efectes
del coronavirus, després d'acordar-les en junta de portaveus
–celebrada online– i escoltades les
propostes dels grups municipals.
Així, l'equip de govern ha decidit ajornar els terminis de pagament dels principals impostos
i taxes municials previstos en el
calendari fiscal. Els primers afectats seran l'impost de circulació
i la taxa de guals, els pagaments
dels quals havia començat aquesta mateixa setmana per als rebuts
no domiciliats i que, amb la moratòria, ara es podran pagar del
15 al 16 de novembre. Els rebuts
domiciliats es tramitaran el 15 de
novembre (en comptes de l'abril).
També canvien les domiciliacions de l'impost de béns immobles
urbans (IBI), el de clavegueram,
les escombraries domiciliàries, els
residus comercials, l'ocupació de
béns de domini públic, la reserva
d'espai a la via pública per a establi-

setmanal pels dies en què no s'ha
pogut exercir l'activitat. En els casos en què encara no s'hagi pagat
la taxa es procedirà a la reducció
de la part proporcional.

Plans individualitzats

REUNIONS ONLINE La darrera junta de portaveus amb Mayoral connectat
ments de característiques especials,
i de taules i cadires, que s'hauran de
pagar entre l'1 de juny al 3 d'agost,
en comptes del 5 de maig al 6 de
juliol per als rebuts no domiciliats
–en cas dels domiciliats, passaran
l'1 de juliol, l'1 de setembre i el 15
d'octubre, depenent de l'impost–.
D'altra banda, mentre duri l'estat d'alarma decretat dissabte

pel govern de l'Estat, es reduirà
la quota per la part proporcional
que representi l'estat d'alarma
respecte a l'anualitat de la recollida de residus comercial (inclou
comerços, restauració, autònoms i
empreses) afectats per la impossibilitat d'obrir al públic. També es
reduirà la taxa de taules i cadires
i la taxa per parades del mercat

A més, el govern local proposa
"plans individualitzats per a
cada ciutadà o empresa, en funció de la situació concreta". També es podrà ajornar o fraccionar el
pagament dels tributs de cobrament periòdic, prèvia sol·licitud
i sense interessos, quan el pagament es faci dins de l'exercici 2020.
L'Ajuntament no cobrarà les
quotes corresponents als serveis
municipals no prestats per l'aturada de l'activitat com les escoles
bressol municipals o l'Escola Municipal de Música i Conservatori.
D'altra banda, tot i les implicacions de l'estat d'alarma en la tramitació ordinària de l'Ajuntament,
es continuarà amb la tramitació
normal de les factures, complint
amb els terminis de pagament
contrets amb els proveïdors. m.e.

Junts i ERC
demanen un pla
de reactivació
econòmica
Els grups municipals de Junts per
Granollers i ERC han demanat al
govern local que impulsi un ple de
reactivació econòmica per reconduir la situació després del confinament pel coronavirus. Ambdues
formacions han fet propostes de
mesures al govern municipal per
tal de reduir l'impacte econòmic i
social de la crisi sanitària. Dimarts
Junts feia públics alguns punts
que el govern municipal també ha
assumit, així com Junts proposava una revisió del pressupost de
2020 per ajudar financerament els
treballadors, petites i mitjanes empreses, emprenedors i autònoms,
així com demanar a l’Estat que habiliti els Ajuntaments, mitjançant
la Llei d’Estabilitat, a destinar el
superàvit municipal a la lluita contra aquesta crisi. Per la seva banda, dimecres al migdia ERC també
feia públiques les seves propostes.
A banda de les assumides també demana un paquet d'ajudes al
lloguer, i realitzar avançaments a
compte dels pagaments a proveïdors, entre d'altres.
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SERVEIS SOCIALS REORGANITZACIÓ PER ATENDRE AMB SEGURETAT ELS USUARIS HABITUALS

DIVERSES PERSONES S'HAN OFERT DE VOLUNTÀRIES

Creu Roja reforça
El Xiprer substitueix
la
resposta
telefònica
el servei diari de menjador
per lots d'aliments setmanals
"VULL SER EL
arxiu

GRANOLLERS. Arran de la situació

excpecional generada pel coronavirus, El Xiprer ha reorganitzat el
seu servei d'atenció per garantir
la seguretat sanitària exigida però,
alhora, garantir també l'acolliment i el treball amb les persones
en situació de pobresa i necessitat.
Pel que fa als esmorzars, s'ha
anul·lat l'àpat a taula "perquè era
un espai de contacte" i s'ha substituït per l'entrega diària d'un entrepà, una fruita i una beguda perquè els usuaris esmorzin fora del
recinte. Pel que fa als dinars, amb
una cinquantena d'àpats diaris, els
últims dies s'ha lliurat una carmanyola també per menjar fora del
centre, però des d'aquest dimarts
ha canviat el sistema. "Les cuineres i voluntàries són persones
grans i grups de risc, de manera que els hem demanat que no
vinguin", explica la responsable
d'El Xiprer, Natàlia Sanchis.
Per això i per evitar el contacte a taula, continua, "ara donem
un lot setmanal del magatzem
d'aliments perquè els usuaris
puguin cuinar a casa seva", i per
a la dotzena de casos que no tenen
la possibilitat de cuinar a casa els
Serveis Socials municipals es fan

MENJADOR Cada dia se serveixen, de mitjana, uns 50 dinars
càrrec de la seva atenció.
D'altra banda, al magatzem
d'aliments s'han limitat els grups
de voluntaris a grups molt reduïts,
tots d'una mateixa família, per evitar possibles contagis. Els voluntaris preparen els lots que després
es repartiexen entre els usuaris.
En l'entrega d'aliments, l'entitat
ha flexibilitzat els horaris per evitar la confluència de moltes persones al mateix espai i garanteix que
es mantingui la distància mínima
de seguretat.
El Xiprer també ha hagut de su-

El servei de teleassistència,
ampliat amb una línia 900
El Servei Local de Teleassistència
(SLT) de la Diputació de Barcelona ha activat una línia d’atenció 900 excepcional per atendre
2.000 persones grans que actualment no tenen aquest servei.
Aquesta mesura excepcional ja
estava en marxa als municipis
de la conca d’Òdena –Igualada,
Òdena, Vilanova del Camí i Santa
Margarida de Montbui– i, des de
dimecres, ja és operatiu per a la
resta de municipis de la província.
La nova línia 900 és un servei
extraordinari que s'ofereix a través del Servei Local de Teleassistència (SLT) de la Diputació –un
servei pioner a tot l’Estat espanyol– que atén actualment 90.080
persones de tots els municipis de
la província, de les quals el 74%
son dones, el 49,5% són persones
que viuen soles i el 48% tenen

més de 85 anys d’edat.
La nova línia 900 s'adreça
principalment a persones d’edat
avançada i majoritàriament amb
malalties cròniques de base, factors que s’associen a un major risc
de presentar complicacions greus
en cas d’infecció pel Covid-19.
Per això, des de l’inici d’aquesta
pandèmia, l'SLT ha intensificat la
seva atenció amb un reforç extraordinari de professionals, tant a
la central de recepció de trucades
com a les 29 unitats mòbils distribuïdes per tot el territori, que
garanteixen una atenció durant
les 24 hores.
Segons explicava dimarts la
presidenta de la Diputació de
Barcelona, Núria Marín, a la nova
línia "s’hi podrà accedir a través
dels Serveis Socials municipals,
que faran arribar per correu

primir la recollida d'aliments als
supermercats per la falta de voluntaris i la sobrecàrrega de treball dels supermercats, "tot i que
continuem reben productes del
Banc dels Aliments i de Creu
Roja", explica Sanchis, que malgrat tot no es mostra preocupada
per falta d'aliments les pròximes
setmanes.
Pel que fa al servei de dutxes,
es manté el servei, tot i que s'han
reorganitzat els torns per fer-los
més reduïts i extremant les mesures d’higiene. x.l.
electrònic a l’empresa Tunstall
Televida, gestora del servei, les
dades de les persones que volen tenir-lo. Per tant, seran els
serveis socials municipals els
que derivaran les persones i en
cap cas serà un telèfon obert al
conjunt de la població".
El servei és totalment gratuït tant
per als usuaris com per als ajuntaments i estarà en funcionament
mentre la situació d’excepcionalitat ho requereixi.

Més de 10.000 trucades

Des del dia 12 de març, l'SLT ha
atès un total de 10.235 trucades
–de les quals el 10% estan relacionades amb el Covid-19– i s’han
atès 1.448 trucades d’emergència
–moltes de les quals relacionades
amb aquesta malaltia–. Així mateix, actualment el servei està fent
un seguiment molt estret de les
121 persones usuàries que fins dimarts tenien el virus confirmat a
la conca d'Òdena o que es troben
en aïllament preventiu. acn

Creu Roja Granollers, d’acord amb
les indicacions de l’entitat a escala
de tot Catalunya, ha reorganitzat
durant el cap de setmana els protocols d’actuació per continuar
treballant amb el màxim de normalitat però alhora garantint la
màxima prevenció pels efectes
del Covid-19. L’entitat ha reforçat
l’atenció telefònica als seus usuaris,
sobretot a les persones que es troben soles, persones grans, dependents o amb malalties cròniques, a
qui a més d’atendre com ho farien
habitualment recorden les principals mesures de precaució necessàries: no sortir de casa i rentar-se
sempre les mans, entre d’altres.
Malgrat que tots els serveis continuen actius, l’atenció bàsica a les
famílies amb més vulnerabilitat és
prioritària davant de serveis que
també ofereix l’entitat, com els de
formació i ocupació entre d’altres.
En aquest sentit, Creu Roja manté
la coordinació amb els ajuntaments
i altres entitats socials per garantir
l’atenció i el subministrament d’aliments i altres serveis a les famílies
amb extrema vulnerabilitat, infants
o més dificultats socials. “Avaluem
contínuament com evoluciona
la pandèmia i ens adaptem a les
recomanacions de les autoritats
sanitàries”, apunten des de Creu
Roja Granollers. “Fem més atenció telefònica i mantenim les
distàncies de seguretat”. Amb tot,

Càritas

TEU VEÍ DE SUPORT"

Càritas ha anul·lat totes les activitats i
projectes excepte la distribució d’aliments i l'atenció a les persones més vulnerables. També fa seguiment per telèfon
de les persones que ho requereixin, i ha
demanat als voluntaris majors de 65 anys
que preservin la seva salut quedant-se a
casa. A més, Càritas ha impulsat la campanya La caritat no tanca. Vull ser el teu veí
de suport per promoure la solidaritat entre veïns. La campanya consta d'un cartell
perquè qui ho vulgui s'ofereixi com a veí
de suport, sobretot a les persones grans,
impedides, soles o malaltes. En un cartell
es pot escriure el nom i el telèfon, penjar-lo a la porta i descobrir si hi ha algú
de l'escala que pugui necessitar ajuda.

les oficines del carrer Joan Prim es
mantenen obertes cada dia de 10 a
12 h per a possibles emergències.
Pel que fa al voluntariat, unes
200 persones habitualment a l’àrea
de Granollers, l’entitat ha registrat
aquests dies l’interès de més persones per col·laborar, especialment
en l’atenció o acompanyament a
persones grans que, arran del confinament, poden veure agreujada la
seva sensació de solitud. x.l.

POLÍTICA L'EMPRESA SACYR S'ENCARREGA DEL SERVEI

La CUP denuncia deficiències
en l'atenció domiciliària
La CUP de Granollers ha denunciat que les darreres hores ha sabut
per diferents vies que el servei
municipal d'assistència domiciliària (SAD) no està subministrant
l'equipament necessari al personal per així evitar la propagació
del Covid-19 entre la població de
risc que rep assistència a casa.
"Segons les denúncies rebudes,
la concessionària del servei
es nega a subministrar al seu
personal mascaretes ni altres
estris bàsics per evitar la propagació de la pandèmia", asseguren els cupaires.
La CUP demana que l'àrea de
Serveis Socials i Gent Gran de
l'Ajuntament vetlli per la salut
pública de la ciutat i intervingui
perquè la concessionària Sacyr

protegeixi de manera urgent la
salut tant de les persones beneficiàries del servei d'atenció domiciliària com dels treballadors.
"Considerem intolerable que
mentre s’estan establint mesures de confinament de la població per tal de protegir-la del
risc i el nostre sistema sanitari,
no es prenguin mesures adients en les visites domiciliàries
a persones dependents de Granollers", afirmen.
A més, la CUP insisteix en "els
continuats incompliments de
les concessionàries que l'Ajuntament subcontracta" i en "la
necessitat que els serveis i subministraments del municipi siguin de control i gestió 100%
pública".
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La parròquia ha
anul·lat tots els
actes i només atén
telefònicament
La parròquia de Sant Esteve de
Granollers ha anul·lat, des de dissabte, totes les misses, actes d'espiritualitat, activitats formatives
i despatx parroquial presencial.
L'atenció al despatx només es fa
per via telefònica en l'horari habitual (dimarts i dijous de 18 a 20
h). De moment, el temple es manté obert d'11 a 13 h i de 18 a 20
h només per a pregària personal i
amb accés només a la capella del
Sant Crist, la de la Mare de Déu
de Montserrat i la del Santíssim.
Els feligresos que vulguin contactar amb el mossèn ho poden fer
a través del correu stestevegr@
gmail.com i del telèfon 93 870 03
42. La parròquia recorda que es
poden seguir misses a Ràdio Estel –diumenge (11.30 h i 19 h)– i
Radio 5 –diumenge (10.30 h)–. A
més, el Bisbat de Terrassa ha posat en marxa un sistema de misses
per Internet, a través del canal de
Youtube del @BisbatTerrassa i del
web bisbatdeterrassa.org.

SERVEIS L'OBJECTIU ÉS EVITAR EL CONTACTE FÍSIC I LES CONCENTRACIONS DE PERSONES

Comiats de difunts
sense vetlles ni cerimònies

El tanatori ofereix la possibilitat de poder fer-ho més endavant
GRANOLLERS. Cabré Junqueras, la
funerària que gestiona els serveis
funeraris i el tanatori de Granollers, ha suprimit el servei de vetlla
d'acord amb les mesures decretades per la Generalitat la setmana
passada amb l'objectiu d'evitar el
contacte físic i les concentracions
de persones en un espai limitat.
Només en el cas d'aquelles famílies que ho sol·licitin i per un
període màxim de dues hores es
permet una vetlla restringida als
familiars més propers al difunt.
Tot seguit, es duen a terme les
incineracions o els enterraments
–al cementiri de Granollers s'han
limitat a dos al dia– sense cap tipus de ritual funerari.
Davant l'elevat risc de contagi que comporta el coronavirus,
mentre duri aquesta situació de
risc tampoc no se celebra cap cerimònia de comiat a les parròquies,
les mateixes instal·lacions del ta-

cabré junqueras

TANATORI Cabré Junqueras ha hagut de reorganitzar els serveis funeraris
natori o cap altre lloc similar. En
aquest cas, l'empresa ofereix a les
famílies poder fer un acte de record més endavant, un cop superada la situació d'excepcionalitat
actual. Des de Cabré Junqueras
lamenten la situació i expliquen

que cal actuar amb prudència
per una causa de força major. "La
majoria de famílies ho entenen
perfectament", apunten fonts del
tanatori de Granollers, tot i que
admeten que la decisió és "molt i
molt delicada". x.l.

AGRAÏMENT ALS SANITARIS

L’església de
Llerona se suma al
repic de campanes
pel coronavirus
LES FRANQUESES. Des de dimarts,
cada dia a les 12 h repiquen les
campanes de l’església de Llerona
per mostrar l'agraïment per la solidaritat i entrega de moltes persones, professionals i voluntaris en
la situació de pandèmia actual. La
parròquia se suma així a la crida
del Bisbat de Terrassa per fer conjuntament la pregària de l’Àngelus
i pregar especialment per les persones que pateixen la malaltia. Les
diòcesis catalanes s'afegeixen així a
la proposta de la Conferència Episcopal Espanyola, que insta totes les
esglésies, temples i capelles a fer
sonar les campanes per convidar a
pregar als que són a casa i "fer arribar, als que serveixen i treballen,
l’ajut del Senyor i l'agraïment de
l’Església". Per això, l'Església convida a pregar "pels malalts contagiats pel virus, els seus familiars,
els que es troben en quarantena i
els altres malalts que veuen afectada la seva atenció davant la prioritat de tallar la pandèmia".
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SEGURETAT LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS HA SANCIONAT 5 VEÏNS I LA DE LES FRANQUESES 15 EN NOMÉS QUATRE DIES

Multes per romandre al carrer

Arran del decret que restingeix la
mobilitat a tot el país, Policia Local i Mossos d'Esquadra han actuat durant tot el cap de setmana
per fer complir la normativa, especialment per cridar l’atenció a
vianants concentrats en carrers i
places de la ciutat, per aturar l'activitat de bars i restaurants i per
informar forns i pastisseries que
no podien tenir obert el servei de
cafeteria. "En molts casos eren
els mateixos veïns els qui ens
avisaven d'actuacions d'altres
veïns que no complien les recomanacions de les autoritats", diu
el cap de la Policia, Lluís Colomer.
En aquest sentit, la Policia Local
ha interposat cinc denúncies els
últims dies de 601 euros a ciutadans que no han complert el fet
de quedar-se a casa i que han estat
"circulant en bicicleta o patinet
per la via pública, passejant o
jugant als parcs infantils amb la
canalla". Divendres passat, a més,
la Policia també va denunciar dos
joves que feien botellón al Parc
Firal amb una trentena de persones més. Els dos joves van ser els
únics que, davant les indicacions
de la Policia de dispersar el grup,

ajuntament

CARRERS BUITS La Policia Local recorda que és obligatori confinar-se
no van voler fer-los cas. De fet, la
Policia està destinant els esforços dels últims dies a informar de
l'obligatorietat de no sortir al carrer si no és per causa de força major, per anar a comprar aliments o
al metge. Només diumenge al matí
van fer més d'una vintena d'accions informatives, també a establiments que obrien les portes malgrat no tenir-ho permès. Pel que fa
als locals d'oci de la ciutat, tots van
tancar les portes de seguida que es
va fer públic el decret que els pro-

hibeix tenir oberta l'activitat els
propers 15 dies. A nivell general,
les sancions per saltar-se les mesures de l’estat d’alarma poden
anar dels 100 euros en infraccions
lleus als 600.000 en els més greus.
Pel que fa al codi penal, preveu penes de presó d'1 a 4 anys de presó
en cas d'atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència.

Mor un home en caure
d'una plataforma en un
escorxador de les Franqueses

2 metres d’alçada va caure a causa
d’un cable que s’havia trencat. L’home, de 52 anys, era veí de Mataró.
A banda dels Mossos d’Esquadra
també van desplaçar-se al lloc dels
fets dotacions dels Bombers de la
Generalitat i efectius del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM),
que van certificar la mort del treballador. Els Mossos han obert una
investigació per aclarir les causes
del sinistre i l'han posat en coneixement del jutjat d’instrucció de guàrdia i del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

LES FRANQUESES. Un home de 52

anys, de nacionalitat espanyola i
veí de Mataró, va morir dimecres
en un accident laboral en un escorxador de conills a Marata, al Camí
Vell de Granollers a Cardedeu. Els
Mossos d’Esquadra de la comissa-

ria de Granollers van rebre un avís
cap a les 10.30 h en què s’alertava que hi havia hagut un accident
mortal en una empresa de les Franqueses. L’accident va succeir quan
un treballador de l'empresa que
es trobava sobre una plataforma a

15 sancions a les Franqueses

La Policia Local de les Franqueses
ha interposat 15 denúncies els úl-

times dies a veïns del municipi per
romandre en zones no permeses
com parcs i jardins i per passejar
per la via pública sense causa justificada, com anar a treballar o al
metge. L’administració és qui acabarà validant aquestes propostes
de sanció, que en aplicació de la
llei orgànica 4/2015, de protecció
de seguretat ciutadana en Estat
d'Alarma, responen a infraccions
greus i que poden oscil·lar entre
els 601 i els 30.000 euros.
En relació amb l’activitat comercial, la Policia Local no ha hagut de
forçar el tancament de cap comerç
ni servei, ja que “la col·laboració
dels establiments del municipi
és absoluta”. No obstant, sí que
la Policia ha hagut d’informar diversos establiments de venda de
productes de primera necessitat
i d'altres productes com han de
procedir en l'exercici de la venda
diària i quins productes que no es
poden vendre haurien de retirar
dels prestatges. També han informat els comerços que poden fer
comandes a domicili, però no fer
restauració a l'establiment en el
cas, per exemple, dels forns de pa
amb cafeteria. x.l.

El trànsit es
redueix al
voltant del 60%
a Granollers
La restricció de la mobilitat decretada amb l'estat d'alarma dissabte
ha fet que molts granollerins i veïns
de la comarca hagin passat el cap
de setmana a casa i hagin reduït al
mínim els desplaçaments. Segons
dades de la Policia Local, el sensor
de trànsit situat a la cruïlla dels
carrers Francesc Ribas i Girona va
detectar dissabte una reducció del
41% de vehicles en comparació
amb el dissabte anterior: 5.400 vehicles el dissabte 14 de març pels
9.157 del dissabte 7 de març. Diumenge la reducció encara va ser
més notable, fins al 64%. Segons el
sensor de trànsit, durant tot el dia
van circular per aquest punt 2.592
vehicles, pels 7.271 que van registrar-se el diumenge anterior, 8 de
març. Dimarts, la mobilitat motoritzada (cotxe, autobús, camió i motocicleta) va reduir-se un 59,6%,
mentre que dilluns va fer-ho un
53,9%. Si bé les dades corresponen
a un punt concret, la Policia Local
assegura que la reducció de trànsit
al conjunt de la ciutat tindria uns
valors similars.

Millora la qualitat de l'aire
Un dels efectes positius del confinament i de la forta davallada de la mobilitat motoritzada ha estat la millora notable de la qualitat de l'aire, que
a Granollers, com a Barcelona, ha experimentat aquesta setmana un dels
millors registres de l'any. Algunes entitats, com Granollers Pedala o No
ens vendreu la moto, han destacat la millora de la qualitat de l'aire dels
últims dies i han expressat que "passada la crisi sanitària, veurem si
es comença a assumir que una societat amb menys motor serà una
societat amb menys morts i malalties per contaminació".

Defuncions
09/03
09/03
09/03
10/03
10/03
10/03
10/03
11/03
11/03
11/03
11/03
11/03
11/03

Antònia Vilà Juncà
Luis Giraldo Palacios
Francisca Cazalilla Pestaña
Maria Lluïsa Torrents Garcia
Osvaldo Horta Agra
Pere Serra Serra
Francesc Pujadas Altimira
Salvador Peña Hernández
Jordi Juanola Puig
Luis Aliaño Carmona
Adamina Rodríguez Pérez
Mariano Polo Pérez
Antonio Trujillo Prados

92 anys
69 anys
82 anys
89 anys
80 anys
83 anys
90 anys
89 anys
60 anys
94 anys
87 anys
81 anys
81 anys

11/03
12/03
13/03
13/03
13/03
14/03
14/03
14/03
14/03
14/03
15/03
15/03
15/03

Maria Oliver Galera
Andrés Donoso Herrera
Félix Ruiz Bermúdez
Ramon Girbau Soler
Juan María Imaz Cartón
Josefa Villarroya Rueda
Alfred Aymerich Plans
Josep Pich Ventura
Tomás Pérez Rubio
Pere Tintó Solsona
Josefa Ramírez Soriano
Cipriano Figueras Luque
Isabel Hernández Requena

82 anys
81 anys
70 anys
96 anys
84 anys
90 anys
78 anys
84 anys
89 anys
75 anys
58 anys
92 anys
100 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Cabré Junqueras
un nou servei:
La Prenecessitat,
li permetrà
decidir
Decideixi
ambofereix
antelació
com
vol que que
sigui
el seu
servei funerari.
segons la seva voluntat com vol que sigui el seu propi servei funerari: vetlla,
cerimònia, enterrament o incineració…
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
Un equip de professionals els atendrà per assessorar-los i aclarir
qualsevol dubte al respecte.
funeraria@cabrejunqueras.com
Per més informació, pot visitar la nostra web o bé trucar-nos al

937 415 370
C/ Aristòtil, 37 - 08304 Mataró
· C/ Veneçuela, s/n - 08402 Granollers
funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com
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OPINIÓ

Empreses i treballadors
davant la crisi del coronavirus

Editorial

#SOMCASA
La crisi del coronavirus ens ha dut, en qüestió d'hores, a una situació que mai
hauríem pogut predir fa un any. Tot i que, de fet, fa mesos que vam veure com
el Covid-19 comportava seriosos problemes a la Xina, però el vam menystenir
–i, el que és més greu, les autoritats administratives del país i l'Estat també
ho van fer–. Vam tenir un temps per preparar-nos abans de veure les orelles
al llop, però hem reaccionat tard com a societat.
El confinament indefinit a casa és, sens dubte, una mesura extrema, però
necessària si no volem col·lapsar el sistema sanitari i que aquest nou
coronavirus es cobri més vides. Sorprèn, però, aquesta mena de confinament
lax que dissabte es decretava per mitjà de l'estat d'alarma. Aturar-ho tot
és duríssim, mentalment i econòmicament. Però fer-ho a pedassos fa més
ineficient l'esforç d'alguns i més llarg el túnel en què estem immersos.
Aquest dies no hi ha res més sensat que demanar a tothom que es quedi
a casa, tal com reclamen els epidemiòlegs. Confinem-nos i cuidem-nos,
perquè la responsabilitat i la solidaritat seran les claus per sortir d'aquesta
crisi sanitària amb menys danys. Nosaltres treballarem per mantenir-vos
informats, acompanyar-vos i ser a prop vostre. Perquè també #Somcasa.

Bústia
Guerra bruta partidista
Ja em perdonareu si relato el meu versot
anticentralista o si em repeteixo, com el típic cunyat enmig d’una abrandada conversa
de sobretaula, en la meva humil anàlisi de la
guerra política amagada que ja ha desencadenat la pandèmia del coronavirus.
Que l’Estat assumeixi el comandament
únic en la gestió d’aquest fenomen viral em
genera molta inquietud. No vull valorar més
del compte allò que pot succeir en termes
de gestió del tractament, no només sanitari, sinó també administratiu i comunicatiu,
cal esperar. Ara bé, a ningú se li escapa que
aquest cop recentralitzador de facto tensa
de nou la política catalana i espanyola, i ja
veurem què passa quan se surti d’aquesta
situació. Ara toca fer bondat, ajudar als qui
més ho necessiten i aplaudir i cantar tantes
vegades com calgui des dels nostres balcons.
La gestió política del govern espanyol fins
al dissabte, en què va comparèixer Pedro
Sánchez, ha generat malestar, i amb raó;
sembla que el fons de tot plegat d’aquesta
lentitud sigui la lluita política entre territoris i partits. És clar, això és Espanya i aquí
cadascú mira pel seu txiringuito alhora que
es competeix per qui oneja amb més força
la bandera de la solidaritat i la unitat.
Casado (PP) feia una sèrie d’insinuacions
a principis d’aquesta setmana passada sobre
la gestió poc proactiva per part del govern
Sánchez, i ho feia, sabent el líder popular,
que a Madrid el Covid-19 se n’anava de mare,
i la seva presidenta Ayuso (PP) vacil·lava de
manera poc dissimulada a l'hora de prendre

mesures dràstiques. Resultat; el Covid-19 a
Madrid sobrepassa els més de 3.000 infectats i no sembla tenir límits. El marc mental
que Casado amb l’ajut de la presidenta Ayuso
pretenen instal·lar és el de la inseguretat i la
sensació de desori per culpa de la mala gestió
del president Sánchez. Mai millor dit, el PP es
vol rentar les mans i passar el marrón. Cs i
Vox mantenen una línia argumental similar a
la del PP; criticar la gestió tardana del govern
Sanchez per actuar contra la propagació del
coronavirus. Si ens parem a pensar, es pot
entendre que Sanchez hagi hagut de litigar
amb membres del seu propi govern (Unidas
Podemos) i amb presidents de comunitats
Per cert, no sé què hi feia Iglesias en el Consell de Ministres si estava en quarantena.
Això no treu que la diversitat sigui dolenta,
com és el cas de la voluntat de confinar la població per part del govern català com a mètode preventiu, però l’esperit de l’estat-nació
ha renascut amb un govern en què la meitat
dels seus socis aboguen per la descentralització de l’Estat. Res, contradiccions...
Gent d’aquest país, el coronavirus ha
vingut per quedar-se un temps. I no em
tranquil·litza la gestió que se n’ha fet. Som
ànimes plenes de por pel què ens pugui
passar i pel futur que vindrà passat aquest
mal tràngol perquè no tenim cap experiència cognitiva com la que estem vivint. Cuidem-nos, cuidem als qui ho necessiten, i siguem responsables que ens hi va el nostre
benestar i el de tots nosaltres. Visca la gent
d’aquest país i el seus metges i sanitaris!
gerard pinyero

EVA

GARCIA-MIGUEL

Advocada de BCN Legal

D

issabte es va aprovar l’estat
d’alarma per part del Gobierno
d’Espanya. Més enllà del major
o menor encert de les mesures
adoptades n'hi va haver una, que per la
seva transcendència, crec que la majoria
dels ciutadans vam trobar a faltar, i és la de
definir amb exactitud com quedaran tant
les empreses com els treballadors que, o
bé hagin de tancar obligatòriament durant
un mínim de 15 dies, o bé que no puguin
anar a treballar perquè s’han contagiat
del virus. Respecte a la primera qüestió,
només vaguetats i ni un mot de veritable
transcendència, i amb relació a la segona,
només la normativa del passat 10 de març,
que fa front, tangencialment, a l’assumpte.
Pel que fa a la segona qüestió, el que es va
preveure ja fa uns dies és que els treballadors
infectats obtinguin la IT, no com derivada de
malaltia comuna, sinó amb la consideració
d’accident de treball, el que els permetrà
cobrar la prestació (75% del salari, excepte
en aquelles empreses que per conveni tinguin l’obligació legal de complementar-lo)
des del primer dia de la baixa. Tanmateix,
també es va establir que a diferència de les
circumstàncies normals, en aquest cas hauran de ser els Serveis Públics de Salut els qui
hauran de tramitar les baixes.
Una altra cosa, però, és què passa amb
les empreses que hagin de tancar obligatòriament o que vegin minvada la seva
capacitat productiva? Què han de fer amb
els seus treballadors? A l’espera que una
qüestió tan cabdal com aquesta es clarifiqui a bastament (diuen que potser ho faran
el dimarts), el decret comentat d’alarma, és
cert que alguna cosa va preveure, però ho
va fer de manera tan genèrica i poc consistent, que no comporta cap solució.
Entre les mesures que teòricament es
preveuen, per tal de fer menys costós per
a l’ocupador les conseqüències que les
prohibicions decretades poden tenir a les
mercantils, ha establert certes mesures
per pal·liar-les (en realitat no són mesures, sinó simples definicions), segons si hi
ha afectació indirecta o aquesta afectació
és directa per a l'empresa.
Es considera afectació indirecta quan
no hi ha infectats a la mercantil, però hi ha
descens d’activitat per manca de vendes o

matèries primeres. En canvi, es considerarà afectació directa quan l’empresa ha
de suspendre la seva activitat, per indicacions del decret o perquè s’hagi tancat la
mercantil per manca del personal que pot
haver estat decretat en confinament per
haver estat detectat un cas de Covid-19,
confirmat a les instal·lacions, amb l'efectiva possibilitat de contagi a la plantilla.
Però malgrat aquests raonaments tan bonics, no s’aporta cap solució ni cap indicació respecte al que es pot fer per pal·liar la
costosa situació per l’empresari que no pot
produir, però que haurà de continuar pagant
sous i seguretat social dels seus treballadors.
Per tant, i a l’espera, com he dit abans,
que potser aviat es dicti alguna mesura
especifica en la matèria, qui es trobi en
aquesta lamentable situació ha de cercar
la solució en la legislació actual i concretament en la presentació, la més rapida
possible, d’un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), que si bé, tècnicament, pel supòsit d’afectació indirecta
considero que hauria de ser per causes
organitzatives, tecnològiques o de producció, el que comporta, a part de força temps,
molta burocràcia i paperassa administrativa, crec que ateses les circumstàncies
concurrents es pot presentar per causa de
força major. En el supòsit que estiguem davant d’una afectació directa, no hi ha cap
dubte, i la causa de força major és indiscutible. L’avantatge que té aquest fet és que
la documentació a aportar és la mínima
indispensable, que no es necessita període
consultiu, ni acord amb els representants
dels treballadors, sinó únicament la mera
comunicació, i que l’administració l’ha de
resoldre en un termini màxim de cinc dies.
Per tant, les empreses, petites, mitjanes o
grans, que es vegin afectades directa o indirectament pel coronavirus, el que han de fer,
el més aviat possible, és preparar i presentar
un ERTO per causa de força major. Un cop
aprovat per l’administració (no crec que hi
hagi cap problema al respecte) els treballadors quedaran amb els contractes de treball
suspesos i passaran a cobrar prestacions de
l’atur des del primer dia de la sol·licitud (no
des de l’autorització) i l’empresari s’estalviarà de pagar els sous d’aquells treballadors
que estan impedits de produir.
P.S. Després d’escriure aquest article, dilluns el Ministerio de Trabajo y Economía
Social dictava una Nota interna sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por Covid-19, que poca cosa aclareix
i que, en essència, confirma el que he dit.
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OPINIÓ

Desempestem-nos
VICENÇ

RELATS

Periodista i editor

E

l món sencer, però molt especialment el món occidental desenvolupat, està vivint dies de
perplexitat davant de la pandèmia del coronavirus que ell mateix ha originat i que, com mai abans amb cap altra
epidèmia, ha corregut a escampar-se veloçment i amenaçadora per tot el planeta.
Sembla com si haguéssim anat a caure dins d’una pel·lícula de ciència-ficció,
o fins i tot de terror: escoles, restaurants,
bars, comerços i fàbriques tancades; cues a
supermercats que queden desabastits, carrers desèrtics... i la gent reclosa a casa per
prevenir-se i evitar l’expansió del contagi.
Però, no, tot això no és cap ficció: és la
realitat pura i dura d’una veritable epidèmia globalitzada, d’efectes del tot incerts
sobre els sistemes sanitaris, però també
en molts altres àmbits de l’economia i de
l’organització productiva i del model ambiental i social arreu del món. Una pandèmia que en ple segle XXI ens mostra de
forma punyent els paranys i riscos que la
nostra civilització, suposadament saberuda i il·lustrada, ha gosat anar posant sense
aturador al planeta i a tothom qui l’habita.

El mateix canvi climàtic, amb qui aquesta pandèmia està tan emparentada, és tota
una altra fita d’aquesta civilització que
s’ha desenvolupat sense límits i ha anat
perdent l’oremus al llarg del segle XX i fins
als nostres dies.
Les generacions d’avui havíem sentit
a parlar de la pesta negra i de febres de
colors diversos, des que sortien documentades en l’època medieval, sabent, també,
que ja n’havien existit moltes d’altres des
de temps prehistòrics. Epidèmies que corrien a un altre ritme en el contagi entre els
humans, sense mitjans de locomoció motoritzats, de la mateixa manera que tantes
altres malures s’expandien també entre
els conreus, com la famosa fil·loxera que a
finals del segle XIX va arrasar per complet
les vinyes de tot Catalunya i d’Europa, que
eren essencials en l’economia agrària de
l’època.
De pares i avis hem sentit a parlar dels
brots de tifus de la llarga postguerra franquista, que feien morir tantes persones
que bevien aigües contaminades, o fins i
tot dels brots de tuberculosi que s’enduien
les persones amb deficiències respiratòries, en una expansió que va campar durant
dècades, fins que les medecines modernes
van aconseguir aturar-los –això sí, només
en aquelles parts del mig món on arribaven i arriben.
Ara, en un món global com el que vivim,

en què un nou virus viatja vertiginosament
per terra, mar i aire i s’implanta d’una banda a l’altra del planeta en només hores o
dies, el perill de pandèmies com la que patim posen la humanitat sencera davant la
necessitat de protegir-se amb accions tan
extremes com els confinaments generals,
propis d’una veritable guerra mundial, encara que el terror d’aquesta guerra sigui
silenciós i invisible.
Resulta patètic i molt greu que les deficients directrius del govern espanyol
–més patrioteres i unitaristes que no pas
sanitàries– estiguin impedint un eficient
confinament total de la població, com el
que reclama el govern català, assessorat
per experts que realment hi entenen com
l’eminent doctor Oriol Mitjà. Tanta ineptitud i curtesa de mires d’un govern Sánchez
que a la primera de canvi ja ha fulminat
totes les expectatives de diàleg creades és
d’esperar que, quan toqui, acabin tenint
els seus efectes polítics...
Amb tot, més enllà de conjuntures polítiques que fins i tot acaben semblant
domèstiques davant del gran volum de la
pandèmia, cal assumir que l’alarma planetària que estem vivint s’ha de vèncer amb
accions de xoc com els confinaments, però
també començant a reflexionar a fons sobre com és que hem arribat fins aquí... Per
acabar prenent nota de veritat de la lliçó i
actuant en conseqüència.
Perquè la naturalesa és esclatant i té un
poder explosiu, com ens van demostrant
temporals cada cop més extrems i que ara

fa servir amb tota naturalitat amb la pandèmia del coronavirus. I si continuem desafiant-la un cop més, només combatent-la
amb nova tecnologia que es creu immortal, no n’haurem après.
D’aquesta paorosa pesta moderna que
tantes vides humanes i tantes altres coses
s’endurà només ens en podrem desempestar efectivament buscant opcions de futur
per a les generacions d’avui i del demà, del
món sencer i de la humanitat sencera.
I algunes dades que ja estem experimentant ens assenyalen el camí. Dades com la
reducció espectacular d’emissions de gasos provocada per aquesta aturada global
a què s’ha vist forçat el món o al mateix rit-

Cal assumir que l'alarma
planetària que estem vivint
s'ha de vèncer amb accions
de xoc com els confinaments,
però també començant a
reflexionar a fons sobre com
és que hem arribat fins aquí

me pausat que s’ha imposat dins les cases,
descobrint el teletreball i fins i tot l’avorriment de la quietud, si cal.
Combatem amb fermesa i consciència el
contagi del coronavirus. I comencem a reflexionar tot seguit per desempestar-nos
de veritat.
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ECONOMIA

CCOO resol dubtes laborals sobre el Covid-19

Document de la UGT

CCOO també ha activat un telèfon d'atenció als treballadors per resoldre
dubtes sobre l'evolució del coronavirus den relació amb el món del
treball. El telèfon és el 93 310 00 00, actui cada dia de 9 a 19 h. També
es poden fer consultes al web consultes.ccoo.cat, i al web corporatiu del
sindicat hi ha un apartat específic amb informació del Covid-19.

La UGT també ha preparat un document
de preguntes i respostes sobre el coronavirus
en l’àmbit laboral per resoldre els dubtes
que es poden plantejar els treballadors sobre
mesures organitzatives al lloc de treball.

COMERÇ ELS CARRERS BUITS I ELS COMERÇOS TANCATS PORTEN ELS BOTIGUERS A DEMANAR MESURES DE SUPORT

Gran Centre demana a l'Ajuntament
que congeli el pagament d'impostos
GRANOLLERS. Gran Centre, amb gairebé 200 associats, està elaborant
una "proposta ferma" per adreçar a l'Ajuntament per tal que es
prenguin mesures, també des de
l'àmbit local, per minimitzar l'impacte que la crisi del Covid-19 està
tenint sobre el comerç de la ciutat.
La proposta passa per trobar línies
d'ajut als comerços, com congelar
els tributs locals en escombraries i
eliminar l'impost de terrasses que
paguen els bars i restaurants entre
d'altres. "Estem pensant la manera de reduir impostos i despeses perquè els danys col·laterals d'aquesta situació siguin els
mínims", explica Laura Sabatés,
presidenta de Gran Centre.
De fet, l'entitat continua activa
aquests dies mirant d'acompanyar i informar tots els associats i
buscant línies d'ajut, tant de la patronal com dels ajuntaments i de
diverses administracions. "Estem
pendents de les mesures que
es fan públiques i mantenim el
contacte amb la resta d'entitats
comercials de la ciutat, amb les
principals associacions d'altres
ciutats, com Sabadell i Olot, i
amb Fundació Comerç Ciutadà",
diu Sabatés, qui explica com s'han
anat resolent durant aquests dies

arxiu

Més comerç

EL JUNY, NOVA DATA
PER A L'OPEN NIGHT

Omplir el carro per passar el confinament
Els estancs, les farmàcies i els supermercats són els establiments que més
cues han registrat els primers dies de confinament, sobretot divendres i
dissabte. Malgrat que molts han omplert el carro més del que és habitual,
en cap cas no hi ha hagut problemes d'abastiment.
algunes mesures que han generat
confusió en relació amb el petit comerç. "El cas de les perruqueries ha generat molta confusió, i
amb els bars i restaurants també hi va haver moments de desconcert". Malgrat això, Sabatés es
manté optimista i confia que en poques setmanes "podrem tornar a
obrir les persianes amb més força que mai". "Llavors serà el mo-

ment de tornar a fer confiança al
petit comerç local", assegura.

Del Rec al Roc pren la iniciativa

Per trampejar el tancament temporal de comerços, l'associació Del
Rec al Roc ha iniciat la campanya
No surtis de casa amb el suport, de
moment, de mitja dotzena d'establiments: Carnisseria Font, Restaurant Layon, Disfruit; Perfumeria

"Alguns restaurants es veuran
abocats al tancament definitiu"
Com molts altres sectors i negocis,
el sector turístic i de restauració
també s'han vist fortament perjudicats per la crisi de coronavirus.
Si els bars i restaurants s'han vist
obligats a tancar pel decret del govern espanyol, els hotels ho han
començat a fer aquesta setmana
per la falta de clients. "Els hotels
estan buits; els últims dies només hem rebut cancel·lacions
i així és impossible mantenir
els serveis i el personal", explica Sílvia Brunet, presidenta de
l'associació Hotels Vallès Orien-

tal, que gestiona 1.500 llits a la
comarca. Brunet explica que al
gener ja va començar a notar-se
una davallada de reserves, trobades i convencions arran de la
crisi del coronavirus a la Xina, i
que un cop la crisi ha arribat aquí
ja només s'han gestionat anul·lacions. "Ens hem marcat la data
del 31 de març per veure com
evoluciona la crisi", diu Brunet,
qui admet que ja s'han començat a
estudiar com aplicar alguns ERTO.
"Fins llavors, mirem de protegir al màxim els negocis i la

tresoreria per poder pagar les
nòmines i els proveïdors". Per
fer-ho, cada hotel ho gestiona a la
seva manera: hi ha qui ho tanca tot
i qui manté una petita reserva, per
exemple, per administració i atendre possibles consultes. Tot i que
les reserves s'han cancel·lat també per als pròxims mesos, Brunet
confia que al juny pugui reactivar-se tot el que ara s'ha posposat.
Pel que fa a la restauració, el
president del Gremi d'Hostaleria
del Vallès Oriental, David Vázquez,
es mostra preocupat pel fort im-

L’Open Night i l'Open Kids, previst per al
27 de març, també ha quedat ajornat. En
aquest cas les entitats organitzadores
plantegen traslladar-ho al juny, tot i que
dependrà de com evolucioni la situació actual i de la disponibilitat de dates.
"L'Open és un esdeveniment molt significatiu i ens agradaria que servís per
recuperar la vida al carrer", diu Laura
Sabatés, qui afegeix que treballa conjuntament amb l'Ajuntament i les altres
entitats comercials per "buscar una data
en què no hi hagi gaires activitats".

Colomina, Farmàcia Parera, Nins i
Can Baldufes. La idea és que qualsevol veí pugui tenir el que necessita sense sortir de casa, fent una
comanda per telèfon al comerç que
li interessi i que la pugui rebre a
domicili. L'entitat centralitza les comandes i els pagaments d'un mateix veí i Granollers Pedala les porta
a casa, pagant amb targeta al repartidor. Es poden fer diverses comandes alhora i el preu del servei és de
6 euros per al transportista. i
pacte que la situació tindrà en el
sector. "Alguns restaurants que
anaven fluixos de tresoreria es
veuran abocats al tancament definitiu", lamenta. "Per evitar-ho
és important que es prenguin
mesures dràstiques, com aturar
el pagament de crèdits, lloguers
i hipoteques, a més d'impostos".
"L'única manera de sortir-ne
és aturar-ho tot, no només una
part", diu Vázquez.
Malgrat el sotrac actual, el president del Gremi d'Hoteleria confia
que, "si es prenen mesures", no
hi haurà una crisi de confiança i
la recuperació serà relativament
ràpida quan se superi la situació
actual, ja que "la gent té ganes de
sortir i de reprendre l'activitat
habitual amb normalitat". i x.l.

MERCATS

La venda a domicili
substitueix els
mercats ambulants
Les Franqueses ha proposat als paradistes dels mercats del municipi
la possibilitat de vendre a domicili
després que dijous es decidís de
suspendre el mercat del dimecres
de Bellavista i el del dissabte de
Corró d’Avall per evitar l’expansió
del Covid-19. Dissabte, els paradistes confirmats per fer aquest
servei eren mitja dotzena, sobretot de llegums, embotits, bacallà,
olives, formatge fresc, fruits secs,
fruita, verdura, carn, ous, productes de neteja i parafarmàcia El llistat s’anirà ampliant a mesura que
els paradistes decideixin afegir-se
al servei de venda a domicili.

Sant Carles, obert

El mercat de Sant Carles, amb totes
les parades obertes excepte el bar,
manté un únic accés obert, el principal (pl. de la Caserna), per tal de
controlar-ne l'aforament, que no
pot superar les 60 persones (dues
persones per parada). El mercat
està obert de dilluns a dissabte de
7 a 14 h (està pendent de decidir si
obrirà divendres a la tarda). S'han
extremat les mesures higièniques i
uns rètols recorden la necessitat de
mantenir la distància de seguretat
i evitar els contactes físics. També, es recomana el pagament amb
targeta de crèdit. Algunes parades
també fan servei a domicili.

Restauració

EL GASTROTAPES,
TAMBÉ AJORNAT
Abans de conèixer el tancament forçat de
bars i restaurants, el Gremi d'Hoteleria
ja va decidir la setmana passada ajornar
la celebració del Gastrotapes donada la
situació d'emergència pel coronavirus.
L'edició d'enguany va començar el 6 de
març i havia de durar fins al dia 29, i hi
participaven fins a 27 establiments. El
gremi no descarta reprendre la iniciativa més endavant, quan la situació estigui
normalitzada. "Els moments difícils requereixen un esforç conjunt en pro del
bé comú", conclou el Gremi d'Hostaleria.
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LABORAL EL GOVERN ESPANYOL FLEXIBILITZARÀ ELS ERTO

PATRONAL

Mobilització de recursos
per minimitzar la recessió

Pimec alerta dels
"greus problemes
de liquiditat"
de les empreses

El president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, ha anunciat la
mobilització de 200.000 milions
d'euros –prop del 20% del PIB de
l'Estat– per fer front a la crisi derivada del coronavirus. D'aquests,
117.000 milions seran "íntegrament públics" i la resta es complementarà amb recursos privats.
L'Estat destinarà 100.000 milions
en línies d'avals de garanties públiques per promoure la liquiditat de
les empreses i 17.000 per pal·liar
les conseqüències econòmiques del
Covid-19 en col·lectius vulnerables.

Mesures socials

Entre les mesures socials aprovades pel consell de ministres hi
ha una moratòria en el pagament
d’hipoteques per a les famílies més
vulnerables. "Ningú no serà desnonant", deia Sánchez. El Govern
també s'ha compromès a garantir
la protecció dels subministraments
d'energia i aigua i de les telecomunicacions per a les persones que vegin disminuir els seus ingressos pel
Covid-19. Per totes elles el govern
hi destinarà 600 milions d'euros.

Treballadors i autònoms

L'Estat planteja la reducció de jornada per treballadors assalariats,

facilitar el teletreball i mesures
per flexibilitzar els expedients
de regulació d'ocupació temporal (ERTO). "Tots els treballadors tindran prestació", deia
Sánchez, ja que els ERTO causats
pel Covid-19 seran considerats
de força major. En cas que els
empresaris s'acullin a un ERTO,
se'ls exonerarà de l'aportació
empresarial de les quotes de la
Seguretat Social. En el cas dels
autònoms, si tenen treballadors a
càrrec també podran acollir-se a
un ERTO. A més, se'ls facilitarà el
cessament de l'activitat i podran
cobrar una prestació en cas de dificultat econòmica.

Ajudes a empreses

ra insuficient la línia de préstecs de
1.000 milions proposada per la Generalitat i adverteix que "s'hauran
de destinar entre 3.000 i 5.000
milions si es vol ajudar les empreses", perquè si no, diu, "hi haurà greus problemes de tresoreria
i liquiditat". D'altra banda, per
resoldre els dubtes dels professionals, Pimec ha activat un telèfon de
consultes (93 606 15 00) no gratuït
per atendre els dubtes relacionats
amb la crisi del Covid-19.

que pugui beneficiar uns 4.500
autònoms. La partidària pressupostària serà de 7,5 milions d'euros. Els treballadors beneficiaris
hauran de ser dels sectors afectats per l'obligatorietat de tancar
pel Covid-19 i s'hauran d'avaluar
"cas per cas". En tot cas, deia el

conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies, Chakir El Homrani, "no
hi ha limitacions" i "qualsevol
autònom que pugui demostrar
la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que hagi
de tancar l'activitat econòmica
per decisions de salut pública"
podrà optar a l'ajut. Pel que fa als
autònoms que faci menys d'un
any que ho són, es faran anàlisis i
comparatives dels seus ingressos
mensuals.

SomComerç: propostes
i serveis dels establiments
Per donar un servei afegit als comerços i establiments de la comarca, el grup cooperatiu Som ha
creat el perfil d'Instagram SomComerç, on es comparteixen aquelles
accions i propostes que fan els comerços i establiments del territori
per prestar serveis excepcionals
aquests dies i ajudar-los a fer més
visibles les seves ofertes. Així, els
comerços, serveis i establiments
que disposin de perfil d'Instagram
poden passar les seves propos-

La patronal ha posat
en servei un telèfon
per resoldre els dubtes
de les empreses

Pel que fa a les empreses, el govern central destina 100.000 milions d'euros en avals i garanties
públiques; 2.000 milions d'euros
per a exportadors i pimes; la reestructuració de crèdits agraris,
la digitalització de les pimes i facilitar la suspensió de contractes
públics, així com impedir el control extern d'entitats espanyoles.
Finalment, el Govern també destinarà 30 milions a la investigació
científica per trobar una vacuna
per fer front al coronavirus.

Ajuts per als autònoms amb
reducció dràstica d'ingressos

El Govern de la Generalitat va
aprovar dimarts un ajut econòmic per als autònoms que puguin
acreditar una reducció "dràstica
i involuntària" dels ingressos
derivada de la crisi del coronavirus. L'ajut serà de fins a 2.000
euros per persona, i es preveu

Pimec demanava dilluns al Govern
mesures per anticipar-se als problemes de liquiditat i tresoreria que
patiran les empreses i proposava
que s'agilitzin els tràmits per les
empreses que hagin d'aplicar un
ERTO i que s'ampliïn les causes de
força major proposades per tramitar aquests expedients. El president
de Pimec, Josep González, conside-

tes a través d'un missatge intern
a SomComerç per compartir-les.
SomComerç és un espai impulsat per la xarxa de diaris Som per
defensar el model de comerç de
proximitat davant dels reptes que
planteja la revolució digital. Entre
les accions més destacades hi ha
la creació d'una gran comunitat de
comerç i serveis a través de xarxes
socials i la creació d’un directori
accessible des de les 10 webs de
Som al Vallès Oriental.

L'Ateneu
Cooperatiu, en línia
L’Ateneu Cooperatiu manté els assessoraments en línia i continua
oferint els seus serveis més destacats: l’assessorament a projectes
d’economia social i solidària (ESS)
i el suport a la transformació d’associacions o empreses mercantils
en cooperatives i al relleu d’empreses amb dificultats o properes
al tancament. Per sol·licitar aquest
servei i concertar una trobada virtual cal posar-se en contacte a través de l’adreça info@ateneucoopvor.org o al telèfon 693 82 77 52.
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ESPORTS

Àlex Palou, coordinador del futbol base de l'EC

Ajornat el repte de l'OnCodines

L'Esport Club (EC) Granollers ha incorporat Àlex Palou com a
coordinador de les categories fulbol-11 per reforçar l'organigrama
de l'esport base. Palou, que va ser coordinador del CF Parets –on
va consolidar la categoria Preferent de juvenils, cadets i infantils–,
treballava actualment al futbol base del RCD Espanyol.

L'organització de l'OnCodines, que s'havia de
celebrar dissabte, també ha ajornat el repte
esportiu i solidari. Properament s'estudiarà
una nova data d'aquesta cursa, amb 112 equips
inscrits i 350 voluntaris implicats.

CRISI DEL CORONAVIRUS DIMECRES VA COMENÇAR UNA CADENA DE CANCEL·LACIONS DE LLIGUES DE FUTBOL, BÀSQUET, HANDBOL, VOLEIBOL, RUGBI I ALTRES

Competicions i activitats aturades sine die
El Circuit ajorna l'Ultimate Cup i l'European
Le Mans Series, i negocia el calendari de la Formula 1
GRANOLLERS. Tota l'activitat es-

portiva fa una setmana que està
aturada. Els esportistes professionals i amateurs no només no podran competir durant les properes setmanes, sinó que tampoc no
poden entrenar amb normalitat.
Per exemple, les jugadores i jugadors dels primers equips sènior
del BMG han de seguir als seus
domicilis el treball físic, a través
d'indicacions des dels respectius
equips tècnics, i a l'espera de poder reprendre competicions, com
la Challenge Cup europea, la lliga
Guerreras Iberdrola i Asobal.
Les cancel·lacions de les lligues
d'altres disciplines també han
coincidit amb els bons moments
esportius del CE i el CBG –sobretot–, entre d'altres. Amb tot, la
majoria de clubs i equips s'ho han
pres amb filosofia i són molts els
que a les xarxes s'han sumat a la
petició de confinament, com la
directiva del CBG, que ha mostrat
com es reuneix via Skype.
També les instal·lacions de

caire nacional emplaçades al territori, com el Circuit de Barcelona-Catalunya, ha hagut d'ajornar
les competicions esportives, com
l'Ultimate Cup (21 i 22 de març),
l'European Le Mans Series (4 i 5
d’abril) i el WorldRX of Catalunya-Barcelona (17, 18 i 19 d’abril),
que queden posposades i es buscaran noves dates d’acord amb els
respectius promotors, de les quals
s’informarà puntualment. Les entrades ja adquirides per aquests
esdeveniments serviran per a les
noves dates.
A més, el pas de la Volta a Catalunya (28 de març) pel Circuit
queda ajornat, d’acord amb els
organitzadors de la prova. Els
lloguers diaris de la instal·lació
queden anul·lats fins, com a mínim, el 5 d’abril. A més, totes les
activitats programades tals com
visites guiades, visites educatives
i tandes BiCircuit queden anul·lades fins, com a mínim, el 5 d’abril.
Tot i que aquestes mesures no
afecten el període de celebració

Tots els equips dels clubs es queden a casa
després de suspendre també els entrenaments
@cb_granollers

L'AEH LES FRANQUESES
OBRE UN CONCURS
DE VÍDEOS CASOLANS
■ Les entitats esportives també agu-

ditzen l'enginy per entretenir-se durant el confinament. L'AEH Les Franqueses, per exemple, ha convocat un
miniconcurs de vídeos casolans sobre
la pràctica d'handbol a casa –xuts,
rosques, rebots, entrenament…–. Entre els participants se sortejarà una
bossa i dues bufandes del club.

VIA SKYPE Trobada virtual de la directiva del Club Bàsquet Granollers
del Formula 1 Gran Premio de
España 2020 (8 al 10 de maig),
després que la Formula 1 i la FIA
hagin anunciat una nova calendarització dels Grans Premis del
Mundial, el Circuit es troba en
converses amb la Formula 1 per
tal d’analitzar les diferents opcions que es presenten.
Pel que fa al Gran Premi Mons-

ter Energy de Catalunya de MotoGP, en aquests moments no es
veu afectat per aquestes mesures
i manté la seva data de celebració,
del 5 al 7 de juny.
El Circuit seguirà monitoritzant
l’evolució de la pandèmia i continuarà en permanent contacte
amb els diferents òrgans i autoritats sanitàries per tal de seguir

aplicant les mesures i recomanacions pertinents.
Totes les mesures es an prendre
seguint indicacions de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física d’acord amb les decisions
adoptades pels òrgans de govern
del pla d’actuació del Procicat per
a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc.

EQUIPAMENTS PROGRAMADES CLASSES EN DIRECTE A INSTAGRAM LIVE I YOUTUBE

OBJECTIU DE PAL·LIAR EL PERJUDICI DEL TANCAMENT DEL CEM

El CNG ofereix classes virtuals a
través d'una app i de xarxes socials

Les Franqueses estudia mesures
per als abonats del Complex

Amb la voluntat de seguir donant
servei d’activitat física malgrat el
tancament de les instal·lacions
i les recomanacions de confinament, el Club Natació Granollers
(CNG) ha engegat un servei de
classes virtuals i rutines a distància que permetrà als socis i sòcies
seguir amb l'activitat a casa, per
mitjà de l'aplicació CNGApp, amb
350 sessions d'entrenaments. Hi
trobaran des de sessions cremagreixos i entrenament de força a
classes de ball, ioga i indoor cycling, entre altres disciplines.
A més, els socis podran seguir
rutines d’entrenament més personalitzades que els tècnics i tècni-

ques del club han elaborat tenint
en compte els perfils, així com el
condicionament físic, reducció del
percentatge de greix, relaxació, antiestrès, força general, i augment
de la massa muscular. Unes rutines
dissenyades per aquesta primera
setmana de confinament i que també es poden seguir per la CNGApp.
De la mateixa manera, s’han programat classes en directe a través
d'Instagram Live i Youtube de Full
Body, Tren Inferior, Hiit i Postural. Unes sessions, dirigides pels
tècnics i tècniques del CNG, que
s’iniciaven dilluns i que es realitzaran diàriament en quatre franges
horàries per facilitar el seguiment.

D’altra banda, les seccions esportives de natació, natació artística, waterpolo i gimnàstica
artística, també han elaborat programes de treball específic dirigits a esportistes, perquè es mantinguin en la millor forma possible
durant el confinament.
“Estem davant d’una situació
molt difícil i cal aportar el màxim de cadascú a la societat.
Els professionals del CNG, amb
aquestes iniciatives, volen estar al costat de totes i tots. Malgrat que no hi hagi contacte, hi
ha eines per poder sentir-nos
propers”, valora Eduard Escandell, president del CNG.

L'Ajuntament de les Franqueses estudiarà les possibles mesures a aplicar als abonats del Complex Esportiu Municipal per pal·liar els perjudicis que el tancament forçós de les instal·lacions estan causant als seus
usuaris. L'objectiu és minimitzar l'impacte econòmic en els abonats i
per tal de fer-ho es treballarà amb els serveis jurídics municipals quines
són les possibles mesures aplicables. Un cop decidides es pactaran i
acordaran amb l'empresa concessionària de les instal·lacions i es comunicaran als abonats a la instal·lació.

POLLO

A L’AST
CADA DIA

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15
Passeig de la Muntanya, 17 · Granollers
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CULTURA

Neix el segell independent Nafra Records

Aturada a Escena grAn

La crisi del coronavirus ha aturat la presentació en societat del nou segell
discogrà�ic granollerí Nafra Records, que dissabte tenia preparat un concert
i sopar a Palou, que s'ha hagut d'ajornar. Amb tot, el segell independent
–que vol impulsar grups que sonen contundents, en qualsevol subgènere
del metal– ha inaugurat el seu catàleg amb el segon disc del quartet Gyoza.

Els equipaments d'Escena grAn
han ajornat tots els espectacles, de
moment, del mes de març arran de
la crisi del coronavirus. Les taquilles
del TAG romandran tancades.

AUDIOVISUAL EL FESTIVAL '#QUEDATACASAFILM' PENJARÀ LES OBRES A INSTAGRAM

L'Edison proposa un concurs
de minicurtmetratges casolans

arxiu

GRANOLLERS. El cinema Edison,

tancat per la crisi del coronavirus,
ha decidit apro�itar les circumstàncies per potenciar la creativitat
audiovisual de les persones con�inades a casa. #quedatacasa�ilm!
és una iniciativa que esperona la
ciutadania a enviar petits vídeos
de comèdia, drama, terror, denúncia o qualsevol altra temàtica fets
des de casa.
Per participar-hi, cal fer un vídeo d'un minut com a màxim en
format horitzontal –i, si pot ser,
en alta de�inició– i fer-lo arribar
a info@cinemaedison.cat, amb
un títol, nom i cognoms (si hi ha
més crèdits, detallar-los) i el nom
d'usuari a les xarxes socials.
També caldrà una frase que expliqui l'obra. Els treballs s'aniran
penjant cada dia a l'Instagram
d'edisoncinema i també s'anunciarà a Twitter i Facebook. A més,
l'Edison planteja la possibilitat de
compilar el material i projectar-lo

LA SALA El cinema ha de romandre tancat fins a la fi del confinament
en una o diverses sessions al cinema, un cop pugui tornar a obrir.
Entre tots els participants, l'Edison sortejarà un pack de 10 entrades per a les seves sessions de
cinema. ❉

Concurs de dibuix des de casa
L'entitat Granollers Dibuixa i l'Ajuntament han impulsat el concurs de dibuix
#granollersdesdedins, en què es convida especialment nens i nenes, però també
la població en general, a dibuixar allò que veuen des de la finestra de casa, "per
tenir una altra perspectiva de Granollers". Per participar-hi, cal citar les xarxes
socials de @granollerscultura i compartir-hi els dibuixos amb l'etiqueta #granollersdesdedins i #granollersdibuixa.

#quenopari
lamusica
AMICS DE LA UNIÓ PROPOSA
COMPARTIR ELS ASSAJOS DES

de casa, a través de l'Instagram
@amicsdelaunió i l'etiqueta
#quenoparilamusica. A més, l'entitat
també s'ha sumat a la iniciativa
#cantemalsbalcons, que proposa
cada dia sortir a les 21 h al balcó i
cantar plegats. Avui, dijous, tota la
canço Salta de Tequila; divendres,
Puff era un drac màgic; dissabte,
Qualsevol nit pot sortir el sol, i
diumenge, L'Empordà.

ART ORGANITZA GRANOLLERS DIBUIXA I L'AJUNTAMENT

Oberta la convocatòria
del segon Open Panoràmic
La segona edició de l’Open Panoràmic –en el marc del festival de
fotografia, cinema i vídeo– és una
convocatòria oberta als artistes de
totes les nacionalitats i edats, que
hi podran optar fins al 4 de maig.
S'articula com un punt de trobada a partir del qual es genera una
xarxa d'interacció entre creadors,
experts del món de l'art i públic.
Un espai relacional on els creadors, seleccionats per l'equip del
festival, mostraran el seu treball
en la secció oficial. Així mateix,
diversos agents del món de l'art
(comissaris, galeristes, directors
de centres d'art, de festivals internacionals o experts d'arts visuals
d'institucions públiques) intercanviaran opinions amb l'objectiu
de promoure i divulgar, si s'escau,
les creacions audiovisuals dels artistes a través de les seves xarxes
o institucions.
La temàtica d'enguany és l’Exti-

mitat. Panoràmic és centrarà i indagarà sobre aquests conceptes:
les intimitats públiques i publicades, de la imatge secreta, privada
i amagada a la imatge mostrada,
descoberta i pública. Sota el concepte d’Extimitat es conviden els
artistes a explorar els límits d'allò
públic i privat.
Es presentaran obres en format audiovisual amb una durada
màxima de 15 minuts. S'acceptaran obres basades en fotografies,
vídeos, textos, infografies o webdocs (webdocs que implícitament
tinguin la fotografia i/o el vídeo
com a llenguatges narratius principals) o la hibridació d'algunes
d'aquestes tècniques.
D'entre totes les propostes rebudes, el festival seleccionarà un
màxim de 12 obres que es presentaran al Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona, entre el 22 i el 25
d'octubre de 2020. ❉

LA COLLA ES PREPARA A CASA AMB #INCUBANTLATEMPORADA

Xics dóna una nova remesa de
documents a l'Arxiu Municipal
La setmana passada, la colla castellera del Xics de Granollers va fer
una nova donació a l'Arxiu Municipal (AMGr), que inclou 13 capses
amb més de 500 documents de la
colla, que també formen part de la
història de la ciutat i que, gràcies

a la donació, es podran consultar
a l'AMGr, un cop s'hagin catalogat.
Així, els Xics continuen engrossint
el seu fons documental. D'altra
banda, la colla esperona a entrenar
a casa i compartir-ho amb l'etiqueta #incubantlatemporada. ❉
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PATRIMONI UNA DOTZENA DE PASSEJADES DES DEL SOFÀ

COMUNICACIÓ POTENCIA L'EDICIÓ DIGITAL I REPARTEIX EL PAPER EXTREMANT PRECAUCIONS

El diari Som*, a casa
El diari Som* continuarà treballant per mantenir-te informat en
aquesta temporada de confinament. Amb tot, volem prioritzar
la salut, tant dels treballadors
de l'empresa com dels nostres
clients i lectors. En aquest sentit,
estem treballant en un pla per
potenciar l'edició digital i la difusió a xarxes socials, i distribuir
l'edició en paper només en espais
de serveis de primera necessitat i
amb les màximes precaucions.
És moment de cuidar-nos. Per
això, els i les de la cooperativa
Som* hem marxat a treballar des
de casa, però amb l'objectiu de
seguir-vos informant i acompanyar-vos en el vostre confinament.
De fet, l'Ajuntament de Granollers
ha tancat per precaució el Centre
Audiovisual de Roca Umbert, l'espai on SomGranollers té la redacció –de manera que si ens voleu
contactar ho podeu fer per correu
electrònic somgranollers@som.cat
o somlesfranqueses@som.cat–.
Aquest proper dijous, els que
hàgiu de sortir, trobareu el SomGranollers i SomlesFranqueses a
farmàcies, estancs, forns de pa i
botigues d'alimentació. De fet, la
Generalitat valora la premsa com
un bé essencial i el Departament
d’Interior ha donat la instrucció de
no interrompre la distribució de
cap mitjà. Amb tot, recomanem als
que accediu al diari que només toqueu aquell que us hàgiu d'endur.
Si us voleu oferir com a voluntaris
per portar el diari a alguna persona confinada o vulnerable, assegureu-vos de prendre totes les mesures de seguretat pertinents.
Pel que fa al procés de producció del setmanari, la impremta
disposa de protocols que garanteixen la higiene. Tot el procés
està pensat maquinalment i l’úni-

visitgranollers

arxiu

REFUGI ANTIAERI Visita virtual a l'espai de sota el vestíbul de l'ajuntament

Toca mirar-s'ho des del balcó
Som* convoca un concurs de fotografia digital amb imatges de Granollers
i les Franqueses fetes des de balcons, terrasses i finestres. Us proposem
aprofitar el temps a casa per incentivar la creativitat per mitjà de la
fotografia, i mostrar el vostre municipi des de casa. Si hi voleu participar,
només heu de compartir les imatges amb les etiquetes #somcasa i
#Granollersdesdelbalco o #lesFranquesesdesdelbalco a Instagram o
Twitter –i ens hi vinculeu: somgranollers o @DiariSomGRN–.
Les que tinguin més interès informatiu o bé més qualitat tècnica i
originalitat seran publicades a SomGranollers i SomlesFranqueses,
i els autors d'aquestes imatges seleccionades entraran al sorteig d'una
subscripció a la revista Sàpiens durant un any.
Els més petits de la casa, a partir dels 7 anys, també ens poden enviar les
seves imatges a somgranollers@som.cat. Entre el participants d'entre
7 i 12 anys també sortejarem una subscripció al Petit Sàpiens.
ca intervenció humana és l'acció
de dipositar els paquets de diaris
al palet, que el fan operaris amb
guants i mascareta.
Els distribuïdors prenen també
aquestes mesures de protecció i
s'asseguren el mínim contacte amb
els punts de distribució especials.

Entreteniment #somcasa

A més, amb el conjunt de l'organització de la cooperativa Som*
també treballarem per entretenir,
de manera que, tot i quedar-se

tancat a casa, es tinguin a l'abast
diferents recursos digitals amb un
sol clic.
Des de propostes de trivial en família i la història a casa de Sàpiens
fins a la lectura idònia per la teva
estona a soles amb Ara Llibres i La
Casa dels Clàssics. Des de receptes
per cuinar amb les criatures de la
mà de Cuina fins a propostes de
descoberta a casa guiats per Descobrir. Les diferents iniciatives es
poden seguir a les xarxes per mitjà de l'etiqueta #somcasa.

L'Ajuntament recorda que
es poden fer tours virtuals a
espais d'interès de la ciutat
GRANOLLERS. A banda de mirar
d'aguditzar la creativitat i proposar activitats per fer a la llar, també es poden repescar recursos
que fa temps que estan a l'abast
de la ciutadania, però que segurament pocs han emprat. En aquest
sentit, l'Ajuntament de Granollers
ha recordat aquesta setmana que
existeixen tours virtuals a diferents equipaments d'interès de la
ciutat, als quals es pot accedir des
del gener de l'any passat a través
del web visitgranollers.com.
Tothom qui ho vulgui pot accedir gratuïtament a visites interactives –a través de Google

Street View– al centre històric
i a 12 espais d'interès històric i
artístic de la ciutat –com l'Adoberia, el Museu de Granollers, la
Casa de Cultura Sant Francesc, la
Sala Francesc Tarafa, la Porxada,
l'Ajuntament, el Palau d'Esports,
el refugi de la plaça Maluquer i
Salvador, el refugi de l'Ajuntament, el cinema Edison, la Tèrmica i la Nau Dents de Serra de Roca
Umbert, i el Museu de Ciències
Naturals La Tela.
Les visites es fan gràcies a la
plataforma Roundme, en la qual,
de fet, es pot accedir a molts altres indrets d'arreu del món.

#jollegeixoacasa

Les biblioteques comparteixen aquest dies, a través de les xarxes socials i amb
aquesta etiqueta #jollegeixoacasa, recomanacions de lectures per fer durant el
confinament. També les llibreries, com La Gralla i L'Espolsada, que han hagut de
tancar les portes, comparteixen recomanacions també als seus blogs. Ambdues
llibreries disposen de botiga online a llibrerialagralla.cat i lespolsada.cat.
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DISSENY EL GRANOLLERÍ PRESENTA CADA DIA DUES CREACIONS A INSTAGRAM

Jordi Dalmau estrena col·lecció
en una passarel·la virtual
El dissenyador granollerí Jordi
Dalmau no ha volgut esperar a
acabar el confinament per estrenar la nova col·lecció i ha ideat
una passarel·la de moda virtual,
que ha batejat com a Home Bridal
Fashion. Es tracta de (R)evolution, amb 50 vestits, que es podran
veure per mitjà del canal d'Instagram de la firma de confecció –jordidalmaucostura–.
A partir de dilluns, cada dia a les
17 h, Dalmau mostra dos primers
dissenys de la seva col·lecció per a
2021, que tant ell com la seva parella, Mònica León, estan acabant
sobre el paper, ja que els tallers
estan tancats. Les connexions es
fan amb les botigues de la firma.
(R)evolution estava previst que
es presentés aquest març a l'Atelier
Couture, una plataforma dedicada

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.

JORDI DALMAU

JORDI DALMAU En el procés de confeccionar la nova col·lecció
a firmes de luxe, tallers artesans i
alta costura de l'Estat espanyol. La
mostra, però, ha hagut de canviar

de data i traslladar-se al juny. Fins
llavors, Jordi Dalmau té clar que no
vol estar aturat. M.E.
c.b.

Carol Bruguera, or als
Hairbrained Video Awards
La cadena de perruqueries Carol
Bruguera, amb dos establiments a
Granollers –carrer Ricomà 36 i plaça Perpinyà 4–, va aconseguir diumenge un dels premis més prestigiosos de la perruqueria mundial
en el vessant més avantguardista.
Es tracta dels Hairbranded Video
Awards, "un autèntic espectacle
de llum, so i color amb tota l'essència de l'art urbà portada al
sector de la perruqueria", asseguren des de Carol Bruguera.
Carol Bruguera va aconseguir
el primer premi en la categoria
Creativitat gràcies a l'evolució de

P R O G RA M AC I Ó E S P EC I A L

la seva col·lecció més icònica: Trenesis 2, un vídeo basat en el moviment dels cabells i un joc de trenes. En l'edició del 2018 d'aquests
premis, uns dels més prestigiosos
del món de la perruqueria, dues
de les creacions de Carol Bruguera ja havien estat seleccionades
entre els 100 millors treballs, i el
2019 la marca va quedar finalista
amb el vídeo original de Trenesis.
La creació premiada enguany,
"d'aires místics i colors suaus,
destaquen especialment uns
efectes de càmera que aconsegueixen que els cabells semblin

PREMIATS A NOVA YORK
tenir vida pròpia i es moguin a
la seva voluntat, aconseguint un
sorprenent resultat final", diuen
des de la firma. A més d'aconseguir
el primer lloc mundial en creativitat, Carol Bruguera ha estat l'única
representació europea entre els 30
finalistes de les diferents categories. El premi es va lliurar diumenge
a Nova York, als Estats Units.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 12 al diumenge 15 de març
Dijous

17º

Divendres

7º

17º

7º

Dissabte

18º

8º

Diumenge

17º

8º
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