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Les darreres setmanes, el nombre de casos posi-

tius ingressats i de defuncions per coronavirus a 

l'Hospital General de Granollers s'ha anat estabi-

litzant, amb una clara tendència a la baixa, i amb 

un augment progressiu del nombre d'altes. Tal 

com explicava fa unes setmanes la direcció del 

centre, aquest fet ha permès treballar en una de-

sescalada per reiniciar progressivament l'activitat 

assistencial programada i, que es va veure alterada 

per la crisi sanitària de la Covid-19.

Durant el període de màxima activitat pel coro-

navirus –l'hospital va arribar a tenir 160 positius 

ingressats–, les visites d'atenció ambulatòria es 

van poder mantenir al voltant del 50% de mane-

ra telemàtica. Passat el pic de la pandèmia, ara ja 

Benito Menni hi reobre les places de psiquiatria i l'àrea maternoinfantil 

també retorna al centre hospitalari després d'un mes i mig a la Mútua

s'han començat a realitzar de manera presencial 

un 30% del total de les visites convencionals amb 

criteris de preferència clínica.

Per garantir les mesures de prevenció, tots els 

pacients són citats telefònicament i se'ls fa un cri-

bratge per conèixer el seu estat de salut i si presen-

ten simptomatologia compatible amb la Covid-19 

–febre, tos, malestar general, etc–, així com també 

per saber si han estat en contacte amb alguna per-

sona que hagi patit la malaltia.

Control d'accés
Per accedir a l'Hospital han de passar un control 

a l'entrada i només es permet que puguin entrar 

acompanyats si presenten mobilitat reduïda, alte-

hospital

AGRAÏMENT  Personal de l'Hospital amb mascaretes, gorros, bates i davantals donats per l'empresa CIMSA

ració cognitiva o són menors de 18 anys. En tots 

els casos, tant pacients com familiars han d'entrar 

al recinte hospitalari amb mascareta, sense guants 

i realitzant una rentada de mans tant a l'entrada 

com a la sortida del centre sanitari.

Retorn d'àrees traslladades fora
Una altra activitat que ha tornat a la normalitat és 

la Unitat de Psiquiatria, que gestiona la Fundació 

Benito Menni, i que el 25 de març va ser traslla-

dada al complex assistencial que l'entitat té a Sant 

Boi de Llobregat. Ara, la planta de psiquiatria ha 

recuperat les places i ja no té pacients ingressats 

que no siguin d'aquesta especialitat.

Pel que fa a l'activitat maternoinfantil –Gineco-

logia, Parts i Pediatria–, que el passat 26 de març es va traslladar a la Clínica del Carme, a l'edifici de 
la Mútua de Granollers, reprenia ahir, dimecres al vespre, l'activitat a l'edifici hospitalari. De fet, la 
Mútua ha acollit durant aquest mes i mig els parts, 

cesàries, neonatologia i hospitalització pediàtrica 

dels tres hospitals del Vallès Oriental, així com to-

tes les urgències pediàtriques del centre granollerí.

Manteniment de l'estructura
Tot i la progressiva desescalada, i d’acord amb el 

CatSalut, l'Hospital segueix mantenint alguns dis-

positius oberts, com l'hotel medicalitzat al Ramas-sar, l'ampliació de l'UCI fins a un total de 20 llits 
–n'ha arribat a tenir més d'una seixantena i en 

tenia 10– i àrees d'hospitalització per a possibles 

rebrots de la Covid-19 –on es mantenen els meca-

nismes de control de pacients i d'assistència com 

respiradors–, i assegurar així una ràpida actuació 

en cas que s'incrementessin els casos per corona-

virus. De fet, el sotsdirector mèdic de l'Hospital, 

Miquel Vila, assegurava que durant mesos l'acti-

vitat habitual haurà de conviure amb la Covid-19.

Tot i que, en cas d'un rebrot de casos l'Hospital 

de Granollers està més preparat que a l'inici de la 

pandèmia al març, cal tenir en compte el cansament 

del personal sanitari, de manera que des de l'Hos-

pital es demana no abaixar la guàrdia i mantenir les  

mesures d'higiene i seguretat ben presents. i M.e.

AQUEST ÉS EL NOMBRE 

DE CASOS POSITIUS  

DE CORONAVIRUS

que dimarts estaven  

ingressats a l'Hospital, 

una desena menys que 

una setmana abans. Les 

altes acumulades eren 

de 487,  30 més que el 

dimecres anterior, i el 

total de defuncions acu-

mulades eren 89 –una 

de les quals s'ha produït 

els darrers sis dies–. 

27

A l'Hotel, 14

A l’Hotel medicalitzat 

B&B, del polígon  

Ramassar de les  

Franqueses, hi ha 14 

pacients ingressats 

aquesta setmana. 

L'equipament havia  

arribat a acollir més de 60 

persones que no poden 

acabar de curar-se de  

la malaltia a casa, però 

que ja no estan greus.  

La setmana passada  

hi havia 23 pacients.

L'Hospital recupera el 30% de 
l'atenció ambulatòria presencial 
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xavier solanas

LA CARRETERA  La ciutat està recuperant la mobilitat a peu amb l'inici del desconfinament i més comerços oberts

La tornada al carrer
Mentre s'espera entrar a la fase 1 de 
desconfinament, alguns comerços reprenen 
l'activitat amb cita prèvia, i el trànsit a peu 
i en bicicleta gairebé es triplica a la ciutat

La Conselleria de Salut manté la 

regió metropolitana nord –i, per 

tant, el Vallès Oriental– en la fase 0 de desconfinament, tot i que si 
la bona tendència de les xifres de 

la pandèmia de les darreres set-

manes es consolida, la setmana 

vinent es podria passar a la fase 1, que permet circular sense horaris i 
trobades de 10 persones.

Mentrestant, els negocis d'activi-tats considerades no essencials han 
anat reprenent l'activitat, de mo-

ment amb cita prèvia, i la ciutadania ha tornat als carrers amb més assi-
duïtat, ja sigui a passejar, comprar o fer esport. Així ho han corroborat 
les dades de la càmera de control 

de trànsit situada a la cruïlla dels 

de mobilitat que més ràpidament s'ha recuperat al centre urbà. De fet, des que es permet sortir a passejar o fer esport en horaris restringits, aquest punt ha registrat més de 
4.000 desplaçaments a peu diaris, lluny encara dels 7.000 habituals 
abans de l'estat l'alarma, però molts més que els prop de 1.500 de la set-mana abans de l'inici del desconfi-nament. A l'inici d'aquesta mesura, 
el pas de vianants es va reduir a poc 

més de 1.000 diaris. i

Els mercats del dissabte a Granollers 

–el de productors de proximitat a la 

Corona i el de Can Bassa– han ini·

ciat el retorn de l'activitat dels pa·

radistes a la ciutat i a bona part de 

la comarca. Avui, dijous, comença 

el procés per recuperar el mercat 

setmanal granollerí, de moment, 

només amb 33 parades de fruita i 

verdura, mentre que la resta de pa·

rades d'alimentació (ous, xarcuteria, 

herboristeria, espècies...) fins a un 
total de 68, s'incorporaran al mercat 

del dia 21 de maig. Les parades es 

col·locaran en dues fileres a la cal·
çada de l'avinguda del Parc, entre 

l'estació d'autobusos i el carrer Vi·

nyamata. Dilluns es va fer el sorteig 

per determinar la ubicació concre·

ta de cada parada en aquesta via. 

L'aforament màxim del mercat d'avui 

serà de 170 persones i hi haurà tres 

entrades i sortides, al nord i sud de 

l'avinguda del Parc i a la plaça Ba·

rangé. Totes les parades hauran de 

tenir una mida màxima de 9 metres. 

El 21 de maig les 68 parades s'instal·

laran, a més de l'avinguda del Parc, 

a les places Barangé i Pau Casals. 

Arrenquen els mercats 
ambulants amb restriccions

Diumenge serà el torn del mercat 

limítrof de Canovelles, que tornarà 

a l'activitat amb només 40 parades 

d'alimentació –habitualment en te·

nia unes 400– al tram del passeig 

de la Ribera que va de la caserna de 

la Guàrdia Civil fins a l’accés de la 
ronda Nord. També s'aplicaran dis·

tàncies de seguretat entre parades i 

control d'aforament.

I les Franqueses tornarà a obrir 

dissabte el mercat de Corró d’Avall 
i dimecres ho farà el de Bellavista. 

Tots dos mercats tindran un horari de 

venda al públic de 8 a 14 h i un ho·

rari preferent per a persones majors 

de 65 anys, que serà de 8 a 9.30 h. 

S’establiran controls d’aforament a 
les diferents entrades dels mercats, 

els quals es precintaran per delimitar 

l’espai. La distància mínima entre les 
parades serà de 2 metres i es col·lo·

caran tanques davant les diferents 

parades evitar tocar els productes. 

Pel que fa al mercat de Bellavista, les 

parades es reduiran a la meitat, al·

ternant-se cada setmana, i s’ubica·

ran al llarg del carrer Aragó, només a 

la banda del costat de la via del tren.

xavier solanas

DISSABTE  Productors km0 a la plaça de la Corona, amb aforament limitat

carrers Girona i Francesc Ribas, que els primers dies de confinament va 
veure com es reduïa el trànsit a peu i en bicicleta més del 80%. Des de la desescalada, però, aquest és el tipus 

L'Ajuntament de Granollers està estudiant que bars i restaurants puguin ampliar 

l'espai de les terrasses a la via pública per afavorir més aforament i minimitzar 

els efectes perjudicials per als negocis de les mesures de distanciament social 

decretades per a la fase 1 del desconfinament –que fan reduir a la meitat les  

taules i cadires habituals perquè han d'estar més separades–. A Granollers  

hi ha prop de 230 terrasses i algunes en espais estrets i, per tant, la mesura en 

aquests casos pot ser més complexa. Tècnics municipals treballen en la proposta 

que es farà pública quan estiguin enllestits tots els serrells.

En estudi l'ampliació de terrasses
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Granollers Pedala proposa 
illes residencials pacificades

PROPOSTA  Fragment del mapa amb les illes que demana transformar

GRANOLLERS. L’evident millora de 

la qualitat de l’aire durant el perí-

ode de confinament ha posat de 

manifest la necessitat de guanyar 

espais per als vianants i treure 

als cotxes el protagonisme que 

han tingut les últimes dècades. En 

aquest sentit, moltes ciutats han 

aprofitat aquests mesos d'aturada 

per reinventar la mobilitat urbana.

A Catalunya, ciutats com Giro-

na, Barcelona o Vic ja han comen-

çat a aplicar canvis en el model 

de mobilitat. Vic, per exemple, ha 

començat la transformació per 

limitar la velocitat a 30 km/h a 

pràcticament tota la ciutat; Girona 

ha convertit calçades en voreres i 

ha incrementat els carrils per als 

busos, i Barcelona també ha am-

pliat voreres, ha reduït l’espai per 

als cotxes i motos i ha reforçat la 

xarxa de busos urbans.

En aquest sentit, Granollers Pe-

dala ha recordat, un cop més, la 

necessitat de guanyar espais per a 

la mobilitat sostenible. Per fer-ho 

s’ha basat en un estudi sobre l’am-

plada de les voreres de la ciutat, 

que indica que almenys un 40% 

dels carrers de l’àmbit residencial 

a Granollers no disposen de l’espai 

suficient per mantenir la distàn-

cia física necessària de dos metres 

entre vianants que exigeix la nova 

normalitat. Per això, apunten, calen 

“illes residencials pacificades” 

i “solucions de caràcter general 

MOBILITAT  UN 40% DE LES VORERES SÓN MASSA ESTRETES PER MANTENIR LA DISTÀNCIA DE 2 M

@GRANPEDAL

per transformar la naturalesa 

d'aquests carrers, invertint la 

prioritat d'ús de la calçada”.

Entre les propostes de l’entitat 

per afrontar un desconfinament 

segur en matèria de mobilitat i 

accelerar els canvis ja previstos 

al Pla de Mobilitat, hi ha con-

vertir Granollers en una ciutat 

30 –limitar la velocitat màxima 

a 30 km/h– i ampliar l’espai per 

a vianants i bicicletes amb inter-

vencions d’urbanisme tàctic, amb 

corredors pedalables en carrers 

amples, eliminant franges d'apar-

cament o convertint en residen-

cials els carrers d'un sol carril. 

També marcant itineraris peda-

lables de connexió entre barris i 

Minut de silenci a les xarxesL'OAC, de nou oberta amb cita prèvia
La Taula d'Igualtat de Gènere de Granollers 

trasllada el minut de silenci del primer  

dijous de mes contra la violència masclista  

a les xarxes socials (Twitter i Facebook) 

de l'Ajuntament de Granollers.

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Granollers 
torna a estar oberta, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, però només 

atén persones que hagin sol·licitat cita prèvia. El 010 o el 93 842 66 10 

està actiu de dilluns a dijous de 9 a 19 h i els divendres de 9 a 14 h. Es 

poden seguir fent tràmits per mitjà de la seuelectronica.granollers.cat.

SOCIETAT

augmentant la dotació d’aparca-

ments per a bicicletes.

També demana coordinar les 

mesures amb les Franqueses, Ca-

novelles i la Roca, estudiar l’habi-

litació de corredors pedalables en 

vies interurbanes entre poblacions 

de la comarca i modificar la regula-

ció semafòrica per reduir el temps 

de pas dels vehicles motoritzats.

Finalment, l’entitat també pro-

posa una campanya municipal de 

promoció de la mobilitat a peu i 

en bicicleta, planificar el retorn als 

centres educatius des d’un model 

de mobilitat que prioritzi els des-

plaçaments a peu i en bicicleta i po-

tenciar la distribució sostenible a 

domicili dels comerços locals. i x.l.

El Sindicat de Llogaters ha denun-

ciat que el fons voltor Azora, pro-

pietari dels immobles del número 

317 del carrer Girona i del 26 de 

Frederic Mompou de Granollers, ha 

aprofitat l'estat d'alarma i el confi-

nament per pressionar els llogaters 

perquè acceptin una última oferta 

de renovació del contracte amb 

pujades de lloguer i clàusules abu-

sives. Els veïns afectats fa setmanes 

que van demanar una negociació, a 

la qual Azora no ha respost.

Segons el Sindicat de Llogaters, 

a banda de pujades de fins al 80%, 

el contracte inclou condicions di-

ferents els 3 primers anys, de ma-

nera que "amaga un contracte 

de 3 anys en un de 7, i incorre 

en frau de llei", assegura l'en-

titat, que assegura que Azora va 

respondre a les pancartes dels ve-

ïns per denunciar els abusos amb 

"burofax intimidatoris".

Durant el confinament, els llo-

gaters han rebut trucades del fons 

d'inversió per fer "una última 

oferta de renovació del contrac-

te amb les mateixes clàusules 

abusives;  i limita aquesta pro-

posta contractual al temps de 

vigència de l’estat d’alarma", 

denuncia el Sindicat, qui considera 

que Azora condiciona les famílies a 

decidir el seu futur durant el perí-

ode de confinament i pandèmia.  

HABITATGE  "BUROFAX INTIMIDATORIS" EN CONFINAMENT

El Sindicat de Llogaters 

denuncia que Azora aprofita 

per pressionar els veïns

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 

les Franqueses ha instal·lat nous 

punts de llums en camins que es 

fan servir habitualment per a la 

pràctica d'esport amb l'objectiu 

d'eliminar zones fosques. Així, du-

rant la primera setmana de maig 

s'han instal·lat vuit fanals per 

connectar el parc de la Verneda 

amb el Camí Antic de Vic i la ribe-

ra del Congost. D'aquesta manera 

s'il·lumina un dels punts més fre-

qüentats per les persones que van 

a córrer, fer trajectes en bicicleta o 

caminades. L'Ajuntament recorda 

que la pràctica de l'esport només 

es pot fer dins del terme municipal 

de 6 a 10 h i de 20 a 23 h.  

SERVEIS  PER FACILITAR-HI LA PRÀCTICA ESPORTIVA

L'Ajuntament instal·la nous 

punts de llum a la Verneda
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Així, el nou emplaçament que 

s'estrenava aquest dilluns per-

met oferir un millor servei al  

passar de 75 a 130 m2 d'ins-

tal·lacions, un ampli aparador, 

amb divisió àmplia entre zones 

de treball i atenció al públic, un 

espai de recepció que possibi-

lita una distància de 5 metres 

entre les persones que s'hi es-

perin. De moment l'atenció al 

públic, seguint els protocols 

de prevenció pel Covid, es fan 

amb cita prèvia i s'organitzen 

visites virtuals. A partir de la 

fase 1 es podran fer visites físi-

cament si bé amb restriccions.

El responsable de l'oficina és 
Agustí Salgado, gerent de la 

La Casa Agency estrena
nova seu al carrer Girona

Casa Agency Granollers, junta-

ment amb Rubén Moreno, i té 

com a àmbit Granollers Nord, 

Canovelles i les Franqueses 

(Bellavista). Per la seva ban-

da, la delegació liderada per 

Moreno i del carrer Sant Josep 

s'encarrega de la resta de Gra-

nollers i ambdues oficines te-

nen el suport d'una tercera de-

legació situada a Montornès.

La Casa Agency Granollers for-

ma part d'un grup amb presèn-

cia a l'Estat, Itàlia, Mèxic i l'Ar-

gentina, que l'any passat va 

doblar els seus resultats.

Salgado, amb 22 anys d'expe-

riència en el sector i 8 vinculat 

a La Casa Agency, pronostica 

un escenari post-Covid on la 

"demanda apretarà per tenir 
preus atractius i caldrà la in-
termediació de professionals 
per tancar operacions; ja que 
entre particulars costarà més". 
Salgado estima una baixada 

mitjana de preu d'uns 10.000 

€ i destaca que durant l'estat 

d'alarma han tancat 7 opera-

cions. Les tasacions online es 

poden sol·licitar al 93 8872095 

o al mail 08402b@lacasa.net.

Des de dilluns, l'oficina està 
situada al número 183 del 
carrer Girona, fet que ha 
permès ampliar les seves 
instal·lacions fins als 130 m2

Amb dues delegacions a la 
ciutat i un equip de 14  
persones, La Casa Agency 
forma part d'un gran grup  
immobiliari internacional

Després de quatre anys, des de 2016, al carrer Girona, 206, 
la seu de la immobiliària La Casa Agency Granollers des 
de dilluns s’ha traslladat al número 183 del mateix carrer. 
El canvi d’emplaçament ve motivat pel creixement que la 
firma ha experimentat en volum de feina i equip humà en els 
darrers temps, ara conformat per 14 persones en les dues 
delegacions: la del carrer Girona i la del carrer Sant Josep. 

> OFICINES A GRANOLLERS
 (NOVA ADREÇA) Girona, 183 · T. 93 887 20 95

Sant Josep, 18, local · T. 93 781 94 92
> OFICINA A MONTORNÈS

Riu Mogent, 8, local · T. 655 35 53

GRANOLLERS. Aquesta setmana 

dues columnes de fum, ben visi-

bles des de molts punts de Gra-

nollers i la comarca, han alertat la 

litat per treballar en l'extinció del 

foc produït a la Roca del Vallès, 

concretament a les instal·lacions 

del centre comercial La Roca Vi-

llage, a les obres d'ampliació. Se-

gons els Bombers, van cremar uns 

plàstics i uns cables elèctrics, fet 

ciutadania de dos incendis.

El primer va succeir divendres 

i van caldre una desena de dota-

cions dels Bombers de la Genera-

endavant

SUCCESSOS  DOS INCENDIS HAN ESTAT VISIBLES AQUESTA SETMANA DES DE DIFERENTS INDRETS DE LA CIUTAT I LA COMARCA

Alerta per dues columnes de fum

A LA ROCA VILLAGE  Una aparatosa columna de fum va cridar l'atenció

Divendres un foc va cremar cables i plàstics 

a les obres d'ampliació de la Roca Village

Un camió es va incendiar dilluns a l'autopista 

AP-7 i va provocar dos quilòmetres de retenció

dels Bombers van treballar la tar-

da de dilluns en l'extinció d'un 

incendi que es va produir en un 

camió que circulava per l'AP-7. 

El sinistre va succeir a l'altura de 

Granollers –al punt quilomètric 

131– i va provocar molt fum, que 

obligava a restringir la circulació i 

a deixar només un carril obert.

El foc va provocar entre dos i 

tres quilòmetres de retencions a 

la via en sentit sud. El camió no 

duia càrrega perillosa, i els Bom-

bers van poder controlar ràpida-

ment el foc, que no va provocar 

ferits i va afectar la cabina i part 

del remolc.  

trànsit

A L'AP-7  Dilluns un camió es va incendiar a l'altura de Granollers

que provocava l'aparatosa colum-

na de fum negre. L'avís als Bom-

bers es va produir poc després 

de les 14 h i abans de les 15 h ja 

estava controlat, i a les 15.15 h el 

donaven per extingit.

D'altra banda, cinc dotacions 

3,6
AQUESTS SÓN ELS GRAUS

SOBRE L'ESCALA DE RICHTER 
del terratrèmol amb epicentre 

Riudarenes (la Selva) que es va 

produir divendres i que es va deixar 

notar a bona part del Vallès Oriental, 

així com al Gironès, el Maresme i 

el sud d'Osona, i evidentment a la 

Selva. Segons l'Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya (ICGC), el 

sisme es va produir a les 14.47 h a 

una profunditat de 5 quilòmetres. 

A la Selva, aquest és el tercer 

terratrèmol registrat en dos mesos.
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Un grup d'estudi format pel Zoo 
de Barcelona, el Consorci Besòs 
Tordera i la Fundació Rivius ha 
captat les primeres imatges d'una 
família de llúdrigues a la conca del 
riu Besòs. Es tracta d'imatges “de 

gran transcendència”, afirma el 
grup, ja que suposen la “primera 

evidència” visual de la reproduc-
ció de l'espècie a la conca “des-

prés de la seva extinció durant 

la segona meitat del segle XX”. 
Els responsables del grup de tre-
ball afirmen que aquest fet era 
“gairebé inimaginable fa només 

uns anys”, es mostren moderada-
ment optimistes davant la possi-
bilitat que l'espècie pugui seguir 
present en el futur en aquest hàbi-
tat i consideren que és una mostra 
dels “grans esforços” que s'han 
fet per depurar l'aigua del riu.

Tot i això, els investigadors 
alerten que per assegurar la con-
solidació i viabilitat d'aquesta po-
blació de llúdrigues “cal seguir 

treballant i destinant esforços, 

llúdriga a la conca del Besòs es va 
iniciar el 2014, quan es van detec-
tar els primers rastres al riu Te-
nes, tot i que abans ja s'havia dei-
xat veure a la conca de la Tordera. 
El projecte té l’objectiu d’analit-
zar la situació actual de l’espècie 
en aquestes dues conques hidro-
gràfiques, “sotmeses a una gran 

pressió humana”.  acn

sobretot, en la millora de l’es-

tructura del seu hàbitat, que 

avui en dia encara es troba vi-

siblement castigada en la majo-

ria trams de la conca”. En aquest 
sentit, consideren necessari dei-
xar més espai a l’ecosistema fluvi-
al i evitar “recaure en actuacions 

de neteja de vegetació de la lle-

ra generalitzades”. L’estudi de la 

consorci besòs tordera

MEDI AMBIENT  L'ESPÈCIE ES CONSIDERAVA EXTINGIDA D'AQUEST HÀBITAT DES DE MITJAN SEGLE XX

Primeres imatges d'un grup de

llúdrigues a la conca del Besòs

RIU NET  La llúdriga ha tornat a la conca del Besòs després de molts anys

Tot i que les oficines del Consell 
Comarcal romanen tancades des 
de l’inici de l’estat d’alarma, s’han 
intensificat i adequat els serveis 
tècnics per via telemàtica i telefò-
nica per atendre igualment totes 
les consultes i tràmits. És el cas 
de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, 
que des del 17 de març, a l’inici de 
l’estat d’alarma, i fins al 30 d’abril, 
ha atès 1.340 consultes. Aquestes 
dades suposen una mitjana de 42 
de consultes diàries, un 23,5% 
més que la mitjana diària de l’any 
passat, quan s’atenien 34 consul-
tes (un 15% de les quals de mane-
ra presencial). 

L’elevat preu dels lloguers i el 
moment de crisi actual ha incre-
mentat les peticions d’assesso-
rament i informació a l’oficina, ja 
que “ara més que mai són ne-

cessaris ajuts i informació per 

a les persones que no saben si 

podran fer front al lloguer”, diu 
el conseller comarcal d’Habitatge, 
Francesc Juzgado. De fet, el 90% 
de les consultes estan relaciona-
des amb ajuts al lloguer. A més, 
segons apunten des de l’oficina, 
la previsió és que el nombre de 
consultes augmentin quan s’obrin 
noves convocatòries.

Davant de l’increment de pe-

ticions, Juzgado fa una crida als 
propietaris d’habitatges buits 
perquè els posin a disposició 
de la Borsa Comarcal, ja que en 
aquests moments “hi ha molta 

demanda d’habitatges en règim 

de lloguer assequible”. La Borsa 
d’Habitatge és un servei gratuït 
de mediació entre els propietaris 
d'habitatges i les persones que 
busquen un lloguer assequible. 
Tant els propietaris com els llo-
gaters gaudeixen d’avantatges i 
garanties si signen el contracte 
d’arrendament a través de l’Ofici-
na d’Habitatge.

Per als propietaris, per exem-
ple, una assegurança gratuïta mul-
tirisc del continent durant tot el 
període del contracte, una assegu-
rança gratuïta de defensa jurídica 
en cas d’impagaments, assessora-
ment jurídic i tècnic i avantatges 
fiscals respecte a l’IBI, segons les 
condicions de cada ajuntament, 
entre d’altres. Els llogaters, per 
la seva banda, es beneficien d’un 
preu de lloguer assequible, per 
sota del mercat lliure, i compten 
amb assessorament jurídic gratuït 
durant el procés de contractació i 
la vigència del contracte i també 
per a la gestió de les sol·licituds 
d’ajuts, entre d’altres. 

HABITATGE  EL NOMBRE D'ATENCIONS CREIX UN 23,5% A L'ABRIL

Crida als propietaris

de pisos buits a posar-los a 

la Borsa Comarcal de lloguer

Els expedients gestionats pels Ser-
veis Socials municipals entre el 13 
de març al 8 de maig han crescut 
un 41% respecte al mateix perío-
de de l’any passat, dels 23.000 del 
2019 als més de 33.000 aquest any 
al conjunt de la comarca. Aquesta 
és una de les conseqüències direc-
tes de la crisi social i econòmica 
provocada per la Covid-19, que 
ha deixat sense feina en només sis 
setmanes uns 5.000 veïns de la co-

marca i més de 34.000 de manera 
temporal. El consell d’alcaldies de 
dimecres va abordar l’increment 
de demanda dels Serveis Socials i 
va “detectar les febleses del sis-

tema”, segons explicava la conse-
llera comarcal de Serveis Socials, 
Roser Colomé. Entre les principals 
necessitats ateses hi ha els casos 
de violència de gènere, que han 
augmentat, però també les beques 
menjador, amb el repartiment de 

POLÍTICA  EL CONSELL COMARCAL ABORDA "LES FEBLESES" DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

La demanda de Serveis Socials 

creix un 41% en el confinament 

La companyia elèctrica Endesa dó-
na un segon ús al 76% dels residus 
provinents de la xarxa elèctrica 
dels Vallesos i el Maresme en els 
treballs regulars de manteniment 
de la xarxa. El 2019, per exemple, 
va recuperar cablejat elèctric, ba-
teries i acumuladors; es van re-
generar olis minerals utilitzats en 
subestacions elèctriques, i es van 
reciclar compostos metàl·lics. Se-

gons la companyia, l'objectiu és 
que es pugui tornar a utilitzar, to-
talment o parcial, tot el material so-
brant en treballs de manteniment i 
de millora de la infraestructura, i 
que es puguin tractar els residus en 
centres especialitzats per recupe-
rar-los o transformar-los. Endesa 
assegura apostar per l’economia 
circular "com a base d’un model 

econòmic més sostenible".  

Endesa dóna un segon ús

al 76% dels residus elèctrics
Amb l'obertura parcial dels comer-
ços i l'augment de veïns al carrer, 
l'illa de vianants recupera aquest 
dijous les plataformes mòbils de 
contenidors que s'havien substituït 
a l'abril per sis àrees de conteni-
dors. A més, l'Ajuntament recorda 
que continua activa la recollida 
porta a porta comercial d'orgànica i 
de resta a l'illa de vianants, així com 
de cartró tres dies a la setmana  

L'illa de vianants 

recupera els

contenidors mòbils 

L'arxiu vol documentar el moment
Tal com també han fet l'Arxiu Municipal de Granollers i l'Arxiu Comarcal 
del Vallès Oriental, l'Arxiu Municipal de les Franqueses s'ha adherit a la 
campanya #ArxivemlaCovid19 amb l'objectiu de preservar la memòria 
social i col·lectiva en un moment tan singular com l'actual. Les persones 
interessades a participar en aquesta iniciativa han d'enviar les seves fotos 
i vídeos ben documentades al correu electrònic arxiu@lesfranqueses.cat. 

7.700 targetes moneder per su-
plir el servei de menjador escolar 
a la comarca. Segons Colomé, "de 

cara al setembre hi haurà mol-

tes famílies que continuaran 

necessitant aquests ajuts", i és 
que no es preveu que aquestes 
necessitats desapareguin ni a curt 
ni a mitjà termini. El president del 
Consell Comarcal, Francesc Colo-
mé, destacava que la inversió en 
Serveis Socials "s’ha multiplicat a 

la majoria de municipis del Va-

llès Oriental", i apuntava que per 
continuar donant "un bon servei" 
cal més suport i aportacions de la 
Generalitat i l’Estat.  x.l.
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

01/05 Emilio Romero Galo  79 anys
02/05 Santiago García-Moreno D. 67 anys 
04/05 Milagros Rodríguez Bowen  85 anys 
04/05 Vicente Gasco Moreno  95 anys 
05/05 Miguel-Á. González Palma  50 anys 
06/05 Joaquín Sánchez Albi  73 anys 
06/05 Paquita Roca Díaz  93 anys 
06/05 Vera Sáinz de la Maza Giac.  99 anys
07/05 Rosa Serra Gesa  94 anys
07/05 Eugenio Moreno García  82 anys

07/05 Teresa Merino Blanco  91 anys
07/05 Pilar Llonga Fabon  92 anys
08/05 Maria Martínez Lucas  89 anys
08/05 Ignacia Garzo Fanega  93 anys
09/05 Salustiano Garnacho Sánchez 76 anys
09/05 Josefa Samon Roig  82 anys
10/05 Luciano Álvarez López  74 anys
10/05 Josep Farré Tuneu  92 anys
11/05 Luis Bonilla Rodríguez  73 anys
11/05 Francisco González Barrera  62 anys

GRANOLLERS. L'Ajuntament instal-

larà una nova àrea de jocs infantils 

a la plaça de la Corona, que substi-

tuirà l'actual instal·lada fa més de 

10 anys i que presenta deficiènci-

viment, però es construiran dues 

petites àrees més. Segons fonts 

municipals, l'objectiu és crear una 

nova àrea de jocs que permeti l'ús 

d'infants a partir de 2 anys i que 

inclourà mitja dotzena elements, 

un dels quals serà un castell de 

troncs que es podrà escalar.

El subministrament i muntatge 

s'ha adjudicat a l'empresa espe-

cialitzada BDU Espacios de Valor, 

SL, amb un pressupost de 44.845 

euros (IVA inclòs).

D'altra banda, aquest any tam-

bé s'han projectat noves àrees de 

jocs a les places Pau Casals i la del 

Ciclista, al carrer Sant Josep de Ca-

lassanç, en el marc de la voluntat 

d'ampliar l'oferta d'espais de jocs 

infantils a la ciutat. Actualment, 

n'hi ha un centenar i estan tancats 

com a mesura per evitar contagis 

de la Covid-19. 

es. Així, se substituirà el paviment 

de cautxú, el balancí i el carrusel 

d'una de les dues àrees actuals. A 

l'altra, on hi ha una petita torre en 

bon estat, només es canviarà el pa-

arxiu

VIA PÚBLICA L'AJUNTAMENT ADJUDICA EL CONTRACTE PER 44.845 EUROS

Nova àrea de jocs infantils 
per a la plaça de la Corona

LA CORONA PRECONFINAMENT Part dels jocs actuals estan malmesos

El 17 de maig d'ara fa 10 anys va 

morir a Granollers el conegut far-

macèutic, músic i activista Joan 

Bretcha. La manera sobtada com 

va marxar, la curta edat de 44 

anys i la seva personalitat entu-

siasta i activitat a la ciutat va fer 

que el dol fos col·lectiu i que, al 

llarg dels anys, se l'hagi homenat-

jat en diferents àmbits.

Llicenciat en farmàcia, Bretcha 

combinava la feina en el negoci 

familiar de fleques i pastisseries 

amb la farmàcia que regentava al 

carrer Joan Prim, i amb activitats 

culturals i socials.

Bretcha va formar part del grup 

d'animació infantil El Tranvia 

Blanc i de la Big Band de Grano-

llers, amb els quals tocava la gui-

tarra. De fet, les sessions dedica-

des a aquest instrument que cada 

any es programen al Festival de 

Jazz porten el seu nom. I és també 

normal que el certamen li fes un 

homenatge, ja que en va ser codi-

rector i també va impulsar els ci-

cles de jazz al Casino –que també 

va batejar la sala d'actes en el seu 

honor–. 

En l'àmbit social, Joan Bretcha 

va ser també una persona impli-

cada i solidària, i va ser membre 

fundador d'Amics d'El Xiprer. Va 

formar part també de l'entitat Via 

Vallès.

Aquest activista també era un 

gran aficionat a les curses de mun-

tanya, les mitges maratons i, fins i 

tot, maratons, que va córrer arreu 

de l'Estat i a l'estranger. De fet, l'AE 

La Mitja el 2013 li va dedicar el qui-

lòmetre 20 de la cursa vallesana.

Deu anys després de la seva 

mort, el seu record, doncs, és en-

cara ben present a la ciutat.

Una dècada de l'adéu 

al farmacèutic, músic i 

activista Joan Bretcha

OBITUARIS  EL CONEGUT GRANOLLERÍ VA MORIR EL 17 DE MAIG

arxiu somvallès

JOAN BRETXA  La sala d'actes del Casino i el km 20 de la Mitja duen el seu nom

LES FRANQUESES. L’Ajuntament 

ha fet públic el contracte per la 

reforma de la coberta i protecció 

contra incendis de l'estructura 

del pavelló poliesportiu de Cor-

ró d'Avall, amb un pressupost de 

661.970 euros (IVA inclòs) i un 

termini d'execució dels treballs de 

3 mesos. De fet, en el pressupost 

municipal d'aquest any ja hi ha 

prevista una partida de 380.000 

euros per a aquesta actuació.

La rehabilitació de la teulada fa 

temps que estava sobre la taula per 

l'existència de degoters i els des-

perfectes que hi va produir la tem-

pesta Gloria han contribuït a agilit-

zar el projecte. La rehabilitació ha 

de solucionar les greus deficiències 

de la coberta, que presenta gote-

res, sobretot a la zona del lluernari 

central. Per això, a banda d'instal-

lar una nova coberta caldrà substi-

tuir els canals de recollida d'aigua i 

el lluernari. De fet, els canalons i la 

coberta existent no compten amb 

sobreeixidors en cas d'obstrucció 

en el sistema de recollida d'aigües 

pluvials, ni en cas d'unes pluges 

que, de forma excepcional, superin 

EQUIPAMENT LA REFORMA DE LA TEULADA INCLOU LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Uns 662.000 € per arranjar la 
coberta del pavelló de Corró d'Avall

La crisi del coronavirus també ha 

afectat el funcionament dels equi-

paments de la Fundació Privada 

Vallès Oriental (FVO), que també 

ha hagut de readaptar horaris dels 

equips, mesures d'higiene i segu-

retat, per garantir el benestar de 

les persones amb discapacitat in-

tel·lectual usuàries de les llars i la 

residència de la FVO.

L'entitat ha emès una carta a les 

famílies dels usuaris en què agraei-

xen les donacions de materials de 

protecció per al personal i els usu-

aris dels equipaments, i explicar 

com s'han potenciat les activitats 

lúdiques i esportives per a passar el 

confinament. També ha estat clau 

el contacte per mitjà de trucades i 

videotrucades dels usuaris amb els 

SERVEIS ELS USUARIS HAN MANTINGUT EL CONTACTE AMB ELS FAMILIARS PER VIDEOTRUCADES

La FVO també ha adaptat 
els centres a la pandèmia

seus familiars, que durant el confi-

nament no poden veure's. El direc-

tor general de la FVO, Rafel Arderiu, 

ha assenyalat que "l'únic objectiu 

ha estat protegir i tenir cura de la 

persona amb discapacitat i de les 

seves famílies. Ràpidament, ens 

hem reorganitzat, adaptant els 

horaris de l’equip de professio-

nals, hem extremat les mesures 

d’higiene i seguretat i reorganit-

zant els serveis d’administració, 

manteniment i informàtica per 

a garantir el correcte funciona-

ment de tots els centres". 

l'índex pluviomètric de la zona. La 

superfície total de la planta cober-

ta on s'ha d'intervenir és de 1.700 

metres quadrats.

A més, el projecte d'impermea-

bilització inclou també la protec-

ció contra incendis de l'estructura 

i pilars de l'equipament esportiu.

D'altra banda, el consistori hau-

rà de tornar a licitar el projecte 

d'instal·lació d'un ascensor entre 

el passeig Andalusia i el carrer Na-

varra, a Bellavista, que es va haver 

de suspendre arran del decret 

d'estat d'alarma. 
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Els instituts de secundària ja fa 

setmanes que s’organitzen per 

acabar el curs online. Si per a la 

majoria de cursos l’objectiu del 

professorat és ara acompanyar 

els alumnes en un moment difí-

cil des del punt de vista anímic i 

emocional, per als de segon de 

batxillerat ho és acabar tot el te-

mari i preparar-se per a les PAU, 

les proves d’accés a la universitat.

La selectivitat s’havia d’haver fet 

inicialment a començaments de 

juny, però la crisi sanitària l’ha en-

darrerida un mes, fins al 7, 8 i 9 de 

juliol. El canvi de dates escurçarà 

les vacances dels alumnes, però 

“també els donarà un mes extra 
per preparar els exàmens”, diu 

Pilar Estrada, coordinadora de ba-

txillerat de l’Escola Pia. En aquest 

cas, el centre acabarà d’impartir 

matèria al maig i el juny el dedicarà 

a preparar les PAU, i ho farà telemà-

ticament. “Fem videoconferèn-
cies, tant amb la classe sencera 
com amb petits grups, passem el 
material per correu i per telèfon 
fem un seguiment més perso- 
nalitzat de cada cas”, explica. 

La mateixa metodologia apli-

quen a l’INS El Til·ler de les Fran-

queses, que enguany participarà 

h.g.

ESTUDIAR A CASA  Hugo Gallardo, alumne de segon de batxillerat de l'INS Cumella, preparant les PAU

per primer cop a les proves de 

selectivitat, ja que aquest és el pri-

mer curs que l’institut té un grup 

de segon de batxillerat. “Tot i que 
no hi hem anat mai abans com 
a institut, la majoria de profes-
sors sí que havien fet batxillerat 
abans”, diu la directora, Valle Por-

tero, qui admet un sentiment de 

Neguit per una selectivitat atípica 
EDUCACIÓ  LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT S'ADAPTARAN A LA SITUACIÓ ACTUAL I SERAN MÉS FLEXIBLES EN LES OPCIONS DEL TEMARI A ESCOLLIR

Uns 400 alumnes de Granollers i les Franqueses 

preparen l'accés a la universitat telemàticament

Les proves s'han endarrerit un mes respecte

al calendari inicial i seran el 7, 8 i 9 de juliol

sempre genera neguit, i la incer-
tesa actual i les situacions que es 
viuen a casa encara hi posen més 
pressió”, assegura. “Va molt bé 
fer trobades online, perquè així 
comparteixen els neguits amb 
els seus companys”, diu Estrada. 

No obstant això, la coordinadora de 

batxillerat del Cumella afirma que 

els alumnes són “responsables” 

i ja saben que “han de ser cons-
tants i posar-hi voluntat”.

Treballar des de casa
Treballar des de casa tot ho fa “més 
difícil”, ja que no sempre es dispo-

sen de tots els recursos per seguir 

el curs i costa més concentrar-se. 

“A casa no hi ha el millor ambient 
de treball, ja sigui per l’espai, la 
família o els materials d’estudi”, 

"Els professors

dediquem moltes de

les hores de tutoria a

tranquil·litzar els alumnes"

El Col·lectiu d'Escoles Bressol Pri-

vades de Granollers, que engloba 

la majoria de centres privats de la 

ciutat –La Cabana, El Petit Príncep, 

Els Barrufets, Els Rossinyols i Pi-

notxo–, amb 346 places, ha organit-

zat sessions presencials a partir de 

dilluns per mostrar les instal·laci-

ons, el projecte educatiu, l'equip de 

mestres i la seva metodologia. Les 

visites es faran de forma individua-

litzada i en hores concertades –per 

telèfon a cada centre–, seguint tots 

els protocols d'higiene i seguretat. 

D'altra banda, el termini de preins-

cripció telemàtica per a les escoles 

bressol públiques de Granollers 

s'ha ampliat fins al 15 de maig a 

través del web granollers.cat/por-

tesobertesebm, on hi ha informació 

i imatges de cada centre educatiu. A 

les Franqueses, les preinscripcions 

per a les escoles bressol munici-

pals va arrencar dimecres i s'allar-

garà fins al 22 de maig. En aquest 

cas cal enviar un correu electrònic 

amb la documentació requerida 

al centre triat en primera opció.  

diu Isabel de la Calle, estudiant 

de batxillerat científic al Cumella. 

Hugo Gallardo, un altre alumne del 

mateix institut, assegura haver per-

dut setmanes d’estudi. “Ni el cen-
tre, ni els professors ni nosaltres 
estàvem preparats per aquesta 
situació”. A poc a poc, però, admet 

haver agafat el ritme. Sobre les as-

signatures que són més difícils de 

seguir online, de la Calle assenya-

la matemàtiques, física i química, 

mentre que Gallardo, que estudia 

batxillerat humanístic, assenyala 

el llatí. “És una assignatura difícil 
perquè s’ha de practicar molt, i 
fer-ho des de casa és molt dife-
rent que fer-ho a classe”. 

D’altra banda, la incertesa sobre 

les característiques dels exàmens 

augmenta el nivell de preocupa-

ció dels alumnes. “Em preocupa 
que, en haver-hi més opcions 
per triar, l’examen sigui més 
difícil”, diu de la Calle amoïnada. 

A més, indica, “tampoc no sabem 
exactament com serà l’avaluació 
del curs després d’un trimestre 
sense classes presencials". Sobre 

això, les coordinadores de batxille-

rat aclareixen que la nota del curs 

es basarà en el primer i el segon 

trimestre, mentre que el tercer tri-

mestre només tindrà una valoració 

qualitativa que pot servir per arro-

donir a l’alça la nota mitjana.

En total, uns 400 alumnes de 

Granollers i les Franqueses es 

presentaran enguany a una selec-

tivitat atípica, amb molts detalls 

encara pendents de conèixer. El 

període de matriculació a les PAU 

arrenca aquest divendres i durarà 

fins al 15 de juny.  x.l.

Visites concertades a

les escoles bressol privades
El projecte Onades, presentat con-

juntament per l'escola Ferrer i 

Guàrdia i Roca Umbert Fàbrica de 

les Arts, ha estat un dels sis gua-

nyadors de la categoria Conne-

xions dels premis Baldiri Reixac. 

Els guardons, atorgats anualment 

per la Fundació Carulla, impulsen 

la col·laboració entre educació i 

cultura per fer realitat projectes 

conjunts que afrontin reptes soci-

als i educatius. En el cas d'Onades, 

els dos centres, l’educatiu i el cul-

tural, sumen forces per crear un 

projecte que es basa en la intro-

ducció del moviment a les aules 

per tractar temes curriculars des 

d’una perspectiva interdisciplinà-

ria i artística. La idea és que els 

nens i nenes de l’escola treballin 

temes conjuntament amb compa-

nyies dedicades al moviment que 

estiguin vinculades a les residèn-

cies artístiques que ofereix Roca 

Umbert. La proximitat entre els 

dos equipaments permetrà que 

l'alumnat, tant d’infantil com de 

primària, puguin fer activitats en 

Ferrer i Guàrdia i Roca Umbert, 

guanyadors dels Baldiri Reixac

diversos espais dels dos centres, 

que es duran a terme durant el 

proper curs escolar. El projecte 

finalitzarà en una jornada, dins la 

programació de primavera-estiu 

de la Fàbrica de les Arts, en què es 

presentaran els processos realit-

zats en els tallers i on les famílies i 

la ciutadania podran participar-hi. 

Formació per als docents
El premi Baldiri Reixac està dotat 

amb 4.000 euros i una formació en 

pedagogies artístiques que ofereix 

la Fundació Carulla als docents 

de l’escola a través de la UOC. En 

l'edició d'enguany dels premis s’hi 

han presentat 110 projectes, dels 

quals se n’han escollit sis.  

Les proves d'accés a la universitat es faran enguany en centres de secundària

i universitats per poder complir amb la distància de seguretat i evitar el contagi 

del coronavirus. Fins ara, la selectivitat se celebrava majoritàriament en seus 

universitàries, però enguany s'hi afegiran també alguns instituts, tant públics 

com concertats, per esponjar els espais i reduir els desplaçaments. La llista de 

centres que seran seu de les PAU es farà pública més endavant.

Les PAU, també als instituts

ràbia per “no haver pogut acabar 
el curs de manera presencial”, 

tot i que tampoc no descarta “fer 
alguna trobada abans de les PAU 
per fer un simulacre d’examen”. 

Malgrat que ara com ara encara 

hi ha moltes incògnites sobre el for-

mat de la selectivitat, els instituts 

ja saben que “les proves s’adap-
taran a les circumstàncies ac-
tuals”. El format serà més flexible 

i els alumnes tindran més opcions 

a l’hora d’escollir el temari a des-

envolupar. Per a Mercè Mosquera, 

coordinadora de batxillerat a l’INS 

Antoni Cumella, això “facilitarà 
les proves als alumnes”. Mos-

quera explica que en un moment 

tan important per als alumnes 

és fonamental acompanyar-los i 

tranquil·litzar-los. “La selectivitat 
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Residència i centre de dia per a gent gran Sandino
Promotor: Infraestructures. Generalitat de Catalunya.

Fotògraf: Simón Garcia

c. Barcelona, 90 local - Granollers 93 870 55 83
www.cpva.net                          cpva@cpva.net

Residència i centre de dia per a gent gran Santpedor. Ajuntament de Santpedor

El futur de les residències per a gent gran
CPVA és un equip d’arquitectes amb 

més de 40 anys d’experiència en el 

sector. Liderats per Toni Codina i Joan  

Prat, arquitectes nascuts a Granollers, 

han desenvolupat l’exercici profes-

sional en els diferents àmbits de l’ar-

quitectura i l’urbanisme. En els últims 

20  anys han rebut diversos encàrrecs 

d’equipaments sanitari-assistencials  

com són: hospitals, clíniques, centres  

d’atenció primària, residències per 

gent gran, apartaments tutelats per 

gent gran, centres de dia per gent gran 

i casals, pel que han acumulat una am-

plia experiència en aquest sector.

L’any 1998 CPVA va projectar el seu 

primer edifici per gent gran: una re-

sidència a Granollers. Des de llavors 

ha guanyat diferents concursos per a 

l’administració pública, tant de la Ge-

neralitat de Catalunya com d’àmbit 

municipal, a més a més de rebre diver-

sos encàrrecs de fundacions i altres 

entitats, pel que s’han especialitzat en 

crear espais per a la gent  gran buscant 

una arquitectura generadora d’entor-

ns que millorin les condicions de vida 

dels residents, incorporant les noves 

tendències del sector, aprenent de les 

experiències dels professionals que hi 

treballen, assistint a seminaris i obser-

vant els models capdavanters  del nord 

d’Europa.

La crisi per l’aparició de la covid-19 ha 

posat l’atenció en l’àmbit sanitari-as-

sistencial i en especial en les residèn-

cies per gent gran, on s’ha fet evident 

que el model d’atenció ha de repensar 

el seu futur pròxim a un model més 

humà i individualitzat.

Des de CPVA es treballa per un model 

centrat en l’atenció a la persona i 

allunyar-se dels centres massificats 
on es produeix la deshumanització i  

desapareix la persona. La clau està  en 

una arquitectura que agrupi un  màxim 

de 15-20 residents que puguin dispo-

sar dels seus propis espais comuns 

de sala d’estar, menjador, fins i tot cui-
na i accés directe a un espai exterior. 

El resident s’ha de sentir com a casa, 

tenir la intimitat necessària, garantir la 

socialització amb els residents i cuida-

dors com una petita comunitat, i gaudir 

de l’aire lliure que  ajuda a una vellesa 

activa  i  a  la orientació espai-temps.

En l’actual  moment de pandèmia que 

vivim, un model així facilitaria  el  con-

finament alhora que permetria que els 
residents poguessin deambular dins 

de la seva unitat i no haguessin d’estar 

tancats a la seva habitació.

Les residències hauran 
d’incorporar nous serveis 
mèdics  sense perdre el model 
de convivència familiar

L'edició d'enguany de la fira Guia't 

–un aparador de tots els estudis de 

formació professional que s'ofe-

reixen al Vallès Oriental i també 

a les comarques veïnes– se cele-

brarà de forma virtual els dies 19, 

20 i 21 de maig. S'adreça sobretot 

als joves estudiants de 4t d’ESO, 

amb un enfocament especial per a 

aquells que abandonen o no acre-

diten els estudis i també els qui no 

tenen clar quin itinerari formatiu 

seguir un cop superada l'educació 

secundària obligatòria.

La fira –inicialment prevista a 

Roca Umbert per al 31 de març i 1 i 

2 d'abril– està organitzada pel Con-

sell Comarcal, la Xarxa de Transició 

Escola i Treball (XTET) i l’Ajunta-

ment de Granollers amb el suport 

de la Diputació i la Direcció General 

de Joventut. Cada any reuneix uns 

40 expositors i rep la visita d'unes 

1.600 persones entre famílies, pro-

fessionals i joves, sobretot alumnes 

de formació professional, hi ha 

xerrades i tallers per despertar in-

quietuds i perquè els joves puguin 

que han de decidir quins estudis 

volen seguir després de l'ESO. A 

més de la informació dels centres 

EDUCACIÓ REUNEIX CADA ANY UNS 40 EXPOSITORS I REP LA VISITA DE 1.600 PERSONES ENTRE JOVES, FAMÍLIES I PROFESSIONALS

La fira Guia't serà virtual
els dies 19, 20 i 21 de maig

FIRA GUIA'T La mostra inclou xerrades i tallers d'orientació acadèmica

conèixer de primera mà experièn-

cies d’altres persones que han pas-

sat prèviament per aquesta situa-

ció de tria. Concretament, a través 

del web https://firaguiatvallesori.

wixsite.com/2020 es podran visitar 

a partir de la setmana que ve els 76 

centres de la comarca que oferei-

xen estudis postobligatoris, totes 

les opcions formatives per a per-

sones a partir de 16 anys i petites 

càpsules on 10 joves de la comarca 

expliquen les seves experiències. 

A més, també hi ha previstes dues 

sessions d'orientació acadèmica: 

Sé què vull estudiar, però tinc al-

guns dubte; i No tinc clar què vull 

fer en un futur i m’agradaria rebre 

una orientació personalitzada, així 

com diverses xerrades tant per als 

joves com per als professionals i 

orientadors acadèmics.

Com l'any passat, la mostra pro-

mocionarà especialment la indús-

tria 4.0 i les vocacions industrials 

amb una mirada inclusiva i centra-

da en temes de gènere. Per parti-

cipar en les activitats paral·leles 

–xerrades, tallers, orientació per-

sonalitzada– cal inscriure's al web 

de la fira amb antelació. Ja s’han 

obert les inscripcions i les places 

s'assignaran per ordre de recepció 

dels formularis. ❉

S'adreça als alumnes que han de decidir què fer després de l'ESO

Preinscripcions 

d'infantil, primària

i ESO, obertes

fins al 22 de maig

La preinscripció escolar d'educa-

ció infantil, primària i ESO es pot 

fer entre el 13 i el 22 de maig de 

forma telemàtica a preinscripció.

gencat.cat. Les famílies que no dis-

posin dels mitjans necessaris per 

fer-ho d'aquesta manera podran 

anar presencialment al centre 

entre el 19 i el 22 de maig, però 

demanant cita prèvia al que hagin 

escollit en primera opció. Per fer-

ho, hauran de trucar per telèfon o 

a través d'Internet, a través dels 

portals de cada centre i del web 

del Departament d'Educació du-

rant les 24 hores del dia. Per a la 

preinscripció presencial es reco-

mana que hi vagi una sola perso-

na, amb la documentació prepara-

da i mascareta i guants. 

Per a batxillerat, la preinscripció 

serà del 27 de maig al 3 de juny, 

mentre que del 2 al 8 de juny serà 

per a cicles de grau mitjà d'FP i 

d'arts plàstiques i del 10 al 17 de 

juny per als cicles de grau superior 

d'FP i d'arts plàstiques i disseny. 

EN FORMAT TELEMÀTIC
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Ara que, de mica en mica i amb prudència, el confinament es va desescalant 
i alguns negocis poden tornar a aixecar la persiana tímidament, val la pena 
posar en qüestió les mesures de distanciament social que han d'acompanyar 
l'obertura d'establiments comercials. La limitació d'aforament de bars i 
restaurants en dificulta la viabilitat. Alguns han hagut d'aplicar un ERTO a la 
plantilla mentre han estat tancats i, ara, obrir significa tornar a pagar sous 
complets que difícilment es podran assumir amb uns ingressos limitats per 
les normes imposades per minimitzar els contagis de la Covid-19. En aquest 
sentit, és una bona notícia que el govern granollerí es plantegi permetre 
ampliar terrasses, una mesura, però, que hauria d'anar acompanyada 
d'ajudes directes de la Generalitat i l'Estat a autònoms i petits empresaris, que 
triguen a arribar o no arribaran mai. És evident que un rebrot de la Covid-19 
que tirés per terra l'esforç de setmanes de confinament seria molt greu, però 
la perspectiva d'una ciutat futura sense comerç a peu de carrer també és 
tristíssima. Es fa difícil entendre aquest recel al carrer, mentre els trens de 
Rodalies s'omplen cada matí de treballadors a qui resulta impossible mantenir 
la tan demanada distància de seguretat. Cal una societat corresponsable i 
solidària, però també crítica, que reclami mesures més enllà del distanciament 
social per fer més compatibles seguretat i activitats.

MÉS ENLLÀ DEL DISTANCIAMENT

Editorial

d’apartar dos sacs que feien la funció de 

porta. Al costat dret d’aquella mena de 

cova hi havia una mena de llit fet a base de 

palets i una manta que els cobria. A sobre 

hi havia una ràdio apagada, una pilota de 

futbol, un fulletó del Puig de Bassegoda i 

un llibre sobre el regne animal. Va seure 

al llit i el va començar a fullejar. El noi es 

va acostar a ella. Va seure al seu costat i 

la va observar mentre ella anava passant 

pàgines. “I a tu quin t’agradaria ser?”. Ell 

no va respondre i va seguir observant-la.

“Un animal omnívor? O un que fes llum 

com la lluerna? O potser t’agradaria vo-

lar com un capsigrany?”. Mentre la Laura 

passava planes, el noi li va començar a to-

car els cabells, de forma suau i molt dolça 

mentre la Laura no aixecava la vista del 

llibre.

“M’agradaria ser una libèl·lula. Quan 

aquestes copulen, la semblança que gene-

ra el mascle i la femella és una figura sem-

blant a la d’un cor”, va respondre ell.

El pom de la porta es va obrir. “Véns a 

sopar?”, va preguntar una veu masculina 

acompanyada d’una silueta desdibuixada 

que feia més de quatre anys que en conei-

xia tots els racons. Tot eren pampallugues 

com si observés un infinit a dos metres.

La imaginació l’havia fet volar massa en-

llà, en un descans que feia mesos que no 

retrobava. El Roger, el noi amant del gelat 

de festuc, que l’omplia d’abraçades i il·lu-

sió i que li col·lapsava la bústia del correu 

durant el primer any a l’Institut del Teatre, 

s’havia convertit en una joguina enyorada, 

una mena de Rosebud que l’havia portat a 

una relació a la qual dedicava la mateixa 

energia que destinava a regar el cactus de 

l’estudi. Ara tot era massa real i la ruti-

na dels seus dies la tornava a un present 

d’enyorança sense esperança que sabia 

que, fruit del desgast, no gosaria desfer 

del seu futur.

quella mena de cabanya ama-

gada al bosc de Corró d’Amunt, 

abans d’arribar a la sortida del 

bosc per enfilar el camí cap a 

l’ermita de Sant Hilari de Cardedeu, ja feia 

dies que l’havia deixat amb certa intriga. 

Feia tres tardes que s’havia endinsat per 

aquell tros de bosc que l’havia vist créixer 

i que sempre havia notat massa seu. No hi 

havia passejants de diumenge ni bicicletes 

que barraven el pas quan passejava el Xim, 

el jove i fidel pastor alemany.

El bosc era poc frondós i per això va po-

der veure amb facilitat que més enllà del 

camí, a sobre un petit turó, hi havia una 

petita construcció feta a base de troncs i 

quatre branques de pi que havien estat ar-

rossegades per convertir-se en una mena 

de teulada provisional i del tot feréstega.

S’hi va apropar, a poc a poc, fins que el 

Xim es va avançar i va entrar a la cabanya. 

De dins en va sortir un noi amb cara d’ha-

ver estat escarxofat tota la tarda. Amb els 

cabells rinxolats recollits, un cos atlètic 

camuflat per una dessuadora i uns texans 

plens de parracs, els seus gairebé dos me-

tres d’alçada, i un posat trapella, la Laura 

va haver de fer esforços per poder tancar 

la boca. L’home va amanyagar el cap del 

gos mentre la Laura, a certs metres de dis-

tància, observava com llençava els pinyols 

del grapat de cireres que tenia a la butxaca 

i s’anava menjant.

Començava a fosquejar i hauria comen-

çat a caminar de pressa per arribar a casa. 

Però no ho va fer. S’hi va apropar. El va ob-

servar de prop. Ell seguia quiet, mirant-la. 

Es van quedar mirant sense regalar-se cap 

gest de simpatia.

La Laura va seguir avançant. Va entrar 

a la cabanya, sense el seu permís, després 

A

LA CABANYA

Bústia

Agraïment al Casino
He rebut la carta que la junta directiva 

del Casino de Granollers Club de Ritme a 

adreçar a tots els socis, comunicant-nos 

la decisió que havien pres de condonar el 

pagament de les quotes de l’actual trimes-

tre, ateses les circumstàncies per les quals 

travessem.

Des d’aquí vull fer públic no només el 

meu agraïment pel fet, sinó la meva admi-

ració per la valentia demostrada al pren-

dre una decisió d’aquestes característi-

ques, que no em consta que hagi pres cap 

altra entitat, club o associació de la ciutat.

Fets com aquests em fan sentit molt orgu-

llosa de pertànyer a una entitat que demos-

tra tenir una sensibilitat social com la que ha 

posat en evidència la junta del Casino.

pasión gonzález / granollers

Periodista cultural

CLARA M. CLAVELL
Ficcionant 

el Vallès

l rabí israelià Manis Fried-

man ha escrit: "hem volgut 

conquerir la natura i ens hem 

trobat amb aquesta pandèmia 

que ha alterat la nostra manera de viu-

re i els hàbits que fins ara teníem". Una 

clara afirmació de la responsabilitat dels 

humans. La Covid-19 és una resposta de 

la naturalesa a l’exercici egoista de la lli-

bertat. L’ésser humà amb la seva petitesa 

gaudeix de la capacitat d’influir en els 

canvis naturals. Llegim en el llibre bíblic 

del Gènesi: "Fem l’home a imatge nostra, 

semblant a nosaltres, i que sotmeti els 

peixos del mar, els ocells del cel, el bes-

tiar, i tota la terra amb les bestioles que 

s’hi belluguen". L’ésser humà per exercir 

aquest domini està dotat d’intel·ligència 

i racionalitat, sense oblidar la seva capa-

citat passional. I la Covid-19 denuncia el 

predomini de la passió per damunt de la 

intel·ligència i la racionalitat.

L’home domina la terra en una direcció, 

l’enriquiment personal. I en aquesta pràc-

tica la majoria de la humanitat se sent per-

judicada. La Covid-19 ha sembrat l’alarma 

La Covid-19 obre els ulls al futur
però allò que veritablement preocupa és 

l’economia per damunt de la salut, mal-

grat la gran tasca de la ciutadania. La mort 

i el diner són els dos grans protagonistes 

amb la preocupació que la mort venci els 

diners, quan el missatge de la Covid-19 

avisa que els diners han d’estar al servei 

de tota la humanitat. Aquesta dicotomia 

diners-mort demana una nova normativa 

de convivència humana en què el diner es-

tigui al servei de totes les persones.

Aquesta condició exigeix un canvi de 

consciència en la qual la centralitat sigui 

la persona, centralitat que exigirà un can-

vi radical en la distribució de la riquesa 

amb una millora de la salut humana. I en 

aquesta nova societat el respecte a la na-

tura esdevindrà una condició essencial. 

Els polítics de les grans potències hauran 

de renunciar al seu orgull i un pas impor-

tant haurà de ser reduir la despesa militar 

i donar preferència a la paraula. Les armes 

són l’argument d’uns pocs, la paraula és 

l’argument de tota la humanitat.

E

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

Cal un canvi en què la persona
 sigui central i es redistribueixi 

la riquesa amb una millora 
de la salut humana
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Sorea, companyia gestora del cicle integral 

de l’aigua, ha iniciat una campanya a través 

de la qual donarà un euro a l’assaig clínic 

#JoEmCorono per cada usuari que passi de 

la factura en paper a la factura digital. Així, 

la companyia contribueix a la lluita contra 

el coronavirus i mostra el seu compromís 

amb la recerca, alhora que fomenta la cons-

cienciació ambiental. 

A Catalunya, prop d'un milió de persones 

encara reben la factura de l’aigua en paper. 

Amb el missatge Un gest per lluitar contra la 

Covid-19, Sorea anima els seus usuaris a fer 

el pas definitiu i, sense cap cost, rebre la cor-

respondència de manera digital. Sorea farà 

el donatiu a l’assaig clínic encapçalat per 

l'equip de metges i investigadors de la Fun-

dació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hos-

pital Universitari Germans Trias i Pujol. 

A més, la campanya també consciencia 

sobre el malbaratament de paper i la gene-

ració de residus, amb un impacte directe en 

la sostenibilitat del planeta. Per facilitar el 

tràmit als usuaris, Sorea ha redissenyat el 

web holafacturadigital.com, des d’on es pot 

omplir un senzill formulari. Amb la factura 

Sorea, amb un assaig clínic contra la Covid 
La companyia donarà 1 € per cada nou usuari de factura digital

SOREA

avinguda Sant Esteve, 67 · Granollers

Tel. 93 495 35 40 · www.sorea.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

digital, l’usuari rep les factures i la corres-

pondència al correu electrònic.

L’any passat Sorea i les seves filials van 

signar un conveni de col·laboració amb 

Creu Roja en virtut del qual les dues com-

panyies destinaven un euro al Programa de 

Pobresa Energètica de Creu Roja per cada 

usuari que sol·licités rebre la factura de 

forma digital. La campanya es va tancar el 

29 de febrer amb 35.200 altes a la factura 

digital, equivalents a 35.200 euros donats a 

l'organització humanitària.

Cambridge School va anunciar dimecres els 

23 joves vallesans que han rebut una beca 

d’anglès per al curs 2020-2021. En aquesta 

4a edició de les beques Cambridge School el 

lliurament de beques es va haver de fer on-

line, a través d’un vídeo en què van interve-

nir la directora general de Cambridge Scho-

ol, Sarah Edge, i l'alcalde de Granollers, Josep 

Mayoral, així com alumnes becats en l’edició 

anterior. Les beques Cambridge School te-

nen l'objectiu d'impulsar l’anglès en alum-

nes d’instituts públics de 4t d’ESO del Vallès 

Cambridge School dóna beques a 23 joves
Els beneficiaris gaudiran d'un curs gratuït de setembre a juny

CAMBRIDGE SCHOOL

plaça de la Porxada, 39 · Granollers

Tel. 93 870 20 01 · www.cambridgeschool.com · granollers@cambridgeschool.com

Oriental que compleixen amb un alt perfil de 

motivació per aprendre, però que no poden 

accedir a un ensenyament privat de la llen-

gua.Les beques consisteixen en un curs sen-

cer (de setembre a juny) en qualsevol de les 

10 escoles de Cambridge School, i inclouen 

la gratuïtat de la matrícula, la totalitat del 

cost del curs i el pagament dels llibres, fins a 

un import aproximat de 1.100 € per beca. En 

les quatre edicions del programa de beques 

Cambridge School s'han beneficiat de la ini-

ciativa uns 70 alumnes del Vallès Oriental.
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L’Oficina Comarcal de Consum ha 

multiplicat per tres el nombre de 

reclamacions rebudes durant el 

mes d'abril. De les 33 que va aten-

dre l'any l'any passat enguany han 

estat 90, la meitat relacionades 

amb el coronavirus. Actualment 

hi ha 144 reclamacions en curs, i 

pràcticament la meitat estan rela-

cionades amb viatges (48%), se-

guides de transport aeri (30%) i 

centres esportius (18%). Pel que fa 

a les consultes, des de l’inici de l’es-

tat d’alarma s'han atès 128 consul-

tes, un 47% que en el mateix perío-

de de l'any anterior (81 consultes). 

D'aquestes, el 80% estan relaciona-

des amb el coronavirus, i els temes 

que més destaquen són el trans-

port aeri (58%), viatges (34%), 

centres docents (16%) i esportius 

(10%). Les consultes tracten so-

bretot els drets dels consumidors 

i com presentar una reclamació, 

ja que els consumidors es troben 

sovint amb dificultats per posar-se 

en contacte amb les empreses i per 

arribar a un acord per solucionar 

els problemes que tenen. D'altra 

banda, durant l'abril només hi ha 

hagut una consulta sobre telefo-

nia i cap sobre subministraments 

bàsics, que eren les consultes més 

nombroses abans del coronavirus. 

Les reclamacions a l’Oficina de 
Consum es tripliquen a l'abril

CONSUM  LA MAJORIA SÓN SOBRE TRANSPORT AERI, VIATGES, CENTRES DOCENTS I ESPORTIUS

Els viatges i el transport 

aeri ja contractat

centren gairebé el

80% de les reclamacions

GRANOLLERS. L’Associació de Co-

merciants i Serveis Del Rec al Roc, 

amb gairebé 50 establiments as-

sociats, va assolir la setmana pas-

sada els 1.000 encàrrecs servits a 

domicili en bicicleta, una inciativa 

que amb el nom No surtis de casa 

desenvolupa des de l'inici de l'es-

tat de l'alarma en col·laboració 

amb l'entitat Granollers Pedala. 

L'objectiu és que qualsevol veí 

pugui tenir allò que necessita 

sense sortir de casa, fent una co-

manda per telèfon al comerç de 

l'associació que li interessi i que 

la pugui rebre a domicili. L'enti-

tat centralitza les comandes i els 

pagaments d'un mateix veí, qui 

paga amb targeta a repartidor 

de Granollers Pedala que porta 

les comandes a casa. Es poden 

fer diverses comandes alhora i el 

preu del servei és de 6 euros per 

al transportista. "La campanya 

GRANOLLERS PEDALA

COMERÇ  LA CAMPANYA 'NO SURTIS DE CASA' S'AMPLIARÀ A TOTS ELS ESTABLIMENTS I SERVEIS ASSOCIATS A L'ENTITAT

Del Rec al Roc supera les 1.000 
comandes servides a domicili

A DOMICILI  Granollers Pedala serveix els encàrrecs de Del Rec al Roc 

va començar amb sis establi-

ments de primera necessitat, i 

el cap de setmana passat ja n'hi 

participaven 16, de la màxima 

varietat de productes", diu Es-

teve Banús, president de l'entitat. 

De fet, Granollers Pedala va haver 

d'ampliar la caixa del tricicle que 

utilitza per al repartiment per 

augmentar la capacitat de distri-

bució. Al miler d'encàrrecs atesos 

cal afegir uns 500 llibres repartits 

per Sant Jordi, un dia en què el 

servei es va limitar al repartiment 

d'encàrrecs a la llibreria La Gralla.

Del Rec al Roc comença aquesta setmana la instal·lació dels tendals protectors

i decoratius que generen espais d’ombra als carrers Sant Roc i Santa Anna i a 

les places de les Olles i de la Caserna. Enguany s’ha avançat gairebé un mes

la instal·lació dels tendals, per les altes temperatures dels primers dies de maig 

i perquè molta gent fa cua al carrer per accedir als comerços. Els tendals, 

que es col·loquen durant els mesos de calor des de 2016, utilitzen els mateixos  

ancoratges que els llums de Nadal, i estaran instal·lats fins a finals d’estiu.

Tornen els tendals d'ombra

A partir de la fase 1 de descon-

finament, a més, el servei inclourà 

tots els comerços i serveis de l'as-

sociació. "Som conscients que a 

partir d'ara els ciutadans ja sor-

tiran al carrer per anar a com-

prar i que, per tant, baixarà el 

ritme d'entrega a domicili, però 

tot i això mantindrem el servei 

perquè ha tingut molt bona aco-

llida", diu Banús, qui també apun-

ta que l'entitat està valorant altres 

fórmules de repartiment per a les 

persones que ho necessitin.

Recuperació del comerç
Des del Rec al Roc es mostren op-

timistes amb la recuperació de la 

vitalitat comercial de Granollers, 

que confien que sigui d'aquí a 

poques setmanes. "Es nota que 

hi ha ganes de sortir i de com-

prar", diu Banús, qui admet que 

aquests primers dies el comerç 

treballa a mig gas, però amb totes 

les mesures de seguretat neces-

sàries. "Tots ho estem fent molt 

bé, botiguers i clients: mante-

nint la distància de dos metres 

i utilitzant mascaretes, guants 

i gels de desinfecció". Tot i que 

encara hi ha molts establiments 

amb les persianes abaixades, "a 

poc a poc anem fent passos, pe-

tits però esperançadors". Banús 

considera que el canvi es notarà 

especialment amb l'entrada a la 

fase 1, moment en què "hi haurà 

més confiança i es valorarà més 

el comerç de proximitat".  x.l.

Segons l'Oficina Comarcal de Con-

sum, les empreses intenten oferir 

ajornament dels serveis, vals o des-

comptes, però els consumidors vo-

len la devolució dels diners pagats, 

ja que temen la possibilitat que les 

empreses ja no estiguin obertes 

després del confinament. L’Oficina 

Comarcal de Consum, tot i estar 

tancada físicament, continua pres-

tant servei telemàtic i telefònic per 

atendre consultes i reclamacions 

relacionades amb el consum. 

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-

ental ha organitzat dues formacions 

en línia sobre micromecenatge per 

als pròxims dies. Totes dues van a 

càrrec d’Eloisa Orge, de la Fundació 

Goteo, i s’impartiran a través de la 

plataforma Zoom. Les sessions són 

gratuïtes amb inscripció prèvia a 

través del web de l'Ateneu Coope-

ratiu. D’una banda, dimecres 20 de 

maig (de 16 a 20 h) es farà un ta-

ller sobre micromecenatge bàsic en 

què s’explicarà què és un crowdfun-

ding i quines modalitats hi ha, així 

com els avantatges fiscals per als 

mecenes. Dimecres 27 (de 16 a 20 

h) el taller se centrarà en la comu-

nicació del micromecenatge: com 

assolir els objectius d'una campa-

nya, recursos, definició de públics, 

valors, missatges, etc. També es 

farà treball pràctic en grups. 

A més, l'Ateneu Cooperatiu tam-

bé organitza aquests dies formaci-

ons en línia sobre finançament ètic 

i solidari dels projectes d’economia 

social i cooperativa (avui dijous, de 

16 a 19 h); estratègies comunicati-

ves per a projectes d'ESS (dimarts 

19, de 10 h a 12 h); i introducció 

a l'ESS i el model cooperatiu (di-

marts 26, de 17.30 a 19.30 h). 

COOPERATIVISME  

Noves formacions

de l'Ateneu 

Cooperatiu sobre 

micromecenatge

Ajuts al web municipalInstagram per promocionar el món industrial
Al web granollers.cat/coronavirus s'hahabilitat una oficina virtual on es recullen tots
els ajuts per fer front a la crisi de la Covid-19.

Són ajuts per a persones aturades, autònomes,

empreses, comerç, turisme, habitatge i beques. 

La Diputació, en el marc del programa Ocupació a la Indústria Local,  

ha posat en marxa el projecte #ChallengeIndústria, un repte entre joves instagramers per donar a conèixer entre els adolescents oficis del món  
de la indústria. Així, en diferents vídeos, els joves instragramers expliquen 

en primera persona com són i en què consisteixen aquestes professions.

ECONOMIA

El despatx d'advocats granollerí 

JDA és, segons el diari econòmic 

Expansión, el 32è millor de l'Estat 

per volum de facturació i nombre 

de professionals. Figura, alhora, 

entre els 10 primers amb seu a Ca-

talunya. Dels 160.000 bufets valo-

rats, JDA ha passat del 41è lloc, fa 

dos anys, al 32è. La valoració forma 

part de l'informe jurídic anual so-

bre la situació dels despatxos d'ad-

vocats i el rànquing de les millors 

firmes en serveis legals a Espanya. 

A més, Prodespachos i la revista 

Emprendedores van considerar JDA 

el 2019, per segon any, millor des-

patx professional per donar suport 

legal a emprenedors i directius.  

JDA, entre els 10

primers despatxos 

legals catalans
CCOO del Vallès Oriental ha re-

obert aquesta setmana la seva seu 

de Granollers, al carrer Pius XII. 

L'horari d'atenció és de 9 a 14 h, 

i només atendrà els usuaris amb 

cita prèvia al telèfon 93 860 19 

40. Ho farà de manera individual i 

amb les mesures de seguretat exi-

gides. A més, el sindicat continua 

mantenint el servei d'assessora-

ment telemàtic a consulta.ccoo.cat.  

Per la seva banda, la UGT del Vallès 

Oriental també ha reobert aquesta 

setmana el seu local de Granollers, 

al carrer Esteve Terrades, 30. De 

moment l'horari és de 9 a 14 h i 

per accedir-hi cal demanar cita 

prèvia al telèfon 93 870 42 58.  

CCOO i UGT

reobren els seus 

locals a Granollers
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El programa OIL Vallès Oriental 

4.0, que lidera el Consell Comar-

cal, subvencionarà les empreses 

de la comarca que han contractat 

dones participants en el progra-

ma. L’Ajuntament de les Franque-

ses, membre del grup impulsor, ha 

aprovat les bases que regulen els 

ajuts, que consistiran en el finan-

çament del salari mínim interpro-

fessional als contractes de treball 

formalitzats entre el 29 d'abril de 

2019 i el 15 de febrer de 2020 i de 

durada no inferior als 3 mesos a 

jornada completa. Els ajuts volen 

incentivar la contractació de do-

nes en la indústria en igualtat de 

condicions que els homes, ja que 

actualment hi ha una forta infra-

representació de les dones en 

aquest sector productiu. El termi-

ni de presentació de sol·licituds 

finalitza el 31 de maig de 2020 i 

s’ha de fer a través d’una instància 

al Consell Comarcal. 

El Vallès Oriental va registrar 

durant el mes d'abril 5.765 con-

tractes, un 54% menys que en el 

mateix període de l'any passat. El 

descens en xifres absolutes res-

pecte a l'abril de l'any passat és 

de 6.873 contractes menys que 

aleshores.

Segons assegura l’Observatori- 

Centre d’Estudis del Consell Co-

marcal, els efectes de la crisi sani-

tària i econòmica actual es reflec-

teixen, de manera important, en 

la caiguda de la contractació. De 

fet, durant el mes de març ja es va 

registrar una caiguda del 24,2% 

de la contractació a la comarca: 

9.577 contractes al març de 2020 

pels 12.630 del març del 2019. Per 

municipis, a Granollers es van for-

malitzar el mes passat 1.287 con-

tractes, mentre que l'abril de l'any 

passat van ser 3.271. El descens 

és de 1.984 contractes (-60,7%). 

A les Franqueses, a l'abril es van 

registrar 336 contractes pels 791 

que es van formalitzar l'abril de 

l'any passat. El descens és de 455 

contractes (-57,5%).

Tots els municipis de la comar-

ca registren una caiguda impor-

tant de la contractació. Els més 

perjudicats són Lliçà d'Amunt 

(-91,5%), Sant Esteve de Palau-

tordera (-89%), Vilanova del Va-

llès (-88%), Montmeló (-84,9%) 

i la Garriga (-80,1%), mentre que 

els més ben parats són aquells 

que, com Martorelles (+3,2%) o 

Sant Celoni (-5%), tenen un per-

fil molt industrial i desenvolupen 

tasques vinculades als sectors 

essencials, fet que compensa les 

pèrdues de contractació que s’ha-

gin registrat en altres sectors. 

OCUPACIÓ  NOTABLES EFECTES DE LA CRISI ECONÒMICA ACTUAL IGUALTAT DE GÈNERE

Subvencions per

a la contractació 

de dones

en la indústria

La contractació de l'abril 
cau un 60% en un any

La reducció de contractes

a Granollers i les 

Franqueses és més alta 

que la mitjana comarcal

Segons dades del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, 

Granollers havia registrat fins a 

l'1 de maig un total de 1.015 ex-

pedients de regulació temporal 

d'ocupació, dels quals el 93,1% 

ho són per causes de força major 

(945). El nombre de treballadors 

afectats per un ERTO a la ciutat 

és de 8.114. A les Franqueses, els 

ERTO presentats des de l'inci de 

l'estat d'alarma i fins l'1 de maig 

eren 289, dels quals el 90,6% ho 

eren per causes de força major 

(262). Els treballadors afectats 

són en aquest cas 2.530.

Al conjunt de la comarca, fins 

aquest dimarts hi havia registrats 

4.674 expedients, dels quals el 

92% per causes de força major 

(4.294). El total de persones afec-

tades per un ERTO eren 34.517, 

un terç dels treballadors totals 

de la comarca. D'altra banda, el 

77,9% dels expedients presentats 

corresponen al sector serveis.

Divendres, el govern espanyol, 

els sindicats i les patronals van 

acordar que les empreses afecta-

des per un ERTO que no puguin 

Granollers i les Franqueses 

acumulen més de 1.300 ERTO

Jordi Adrover Pujol, qui va ser 

vicepresident de la Unió d'Em-

presaris d'Automoció de Catalu-

nya (UEAC), va morir dilluns de 

la setmana passada als 69 anys 

arran d'una malaltia que tenia des 

de feia temps. Adrover també va 

ser membre de la junta directiva 

de la Unió Empresarial Intersec-

torial (UEI) i va tenir un paper 

destacat en la representació ins- 

titucional del sector de l’automò-

bil al Vallès Oriental com a res-

ponsable del concessionari MB 

Motors Mercedes de Granollers, 

un dels més destacats de la mar-

ca a tot Catalunya. Des de l'UEAC 

han lamentat la pèrdua d'Adrover 

i han assegurat que "la partici-

pació d'en Jordi a la junta di-

rectiva del gremi d'automoció 

(UEAC) i el seu compromís amb 

el sector del motor al territori 

va ser referent a la comarca, 

posicionant el gremi i el motor 

al capdavant del país". 

Mor Jordi Adrover, exdirectiu

del gremi d'automoció (UEAC)

ueac

JORDI ADROVER

reiniciar la seva activitat continu-

aran en situació de força major 

com a màxim fins al 30 de juny, tot 

i que el govern podrà prorrogar 

un cop més aquesta situació mit-

jançant un acord del Consell de 

ministres. El preacord estableix 

que les exoneracions del paga-

ment de les cotitzacions a la Segu-

retat Social es mantindran al maig 

i juny tal com eren fins ara. 

Entitats com Pimec consideren 

que la data límit del 30 de juny és 

"del tot insuficient", especialment 

tenint en compte que ara per ara la 

majoria de poblacions de Catalu-

nya encara no han assolit la fase 1 

i, per tant, nombroses empreses no 

tenen facturació des del passat 15 

de març o la tenen molt limitada. 
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El sector turístic de la comarca ha 

creat un grup de treball per tirar 

endavant un pla d’acció per reac-

tivar l’activitat turística del Vallès 

Oriental, si pot ser, al juny. La set-

mana passada, els tècnics de tu-

risme dels municipis i del Consell 

Comarcal i els representants de les 

principals associacions del sector, 

tècnics i agents turístics, van acor-

dar modificar el pla de turisme per 

al 2020 per tal d’adaptar-lo a la re-

alitat actual, en què pràcticament 

tot el sector està del tot paralitzat, 

tret dels allotjaments que presten 

suport sociosanitari. En aquest 

sentit, es van proposar actuaci-

ons immediates, com la realització 

d’una campanya promocional, de 

caire institucional, entre el Consell 

Comarcal i els municipis, per re-

activar el sector mitjançant el pú-

blic de màxima proximitat. Sílvia 

Brunet, presidenta de l’associació 

Hotels Vallès Oriental, reclama 

que les campanyes de promoció 

que es facin siguin "unificades i 

així com la situació de la restaura-

ció, un dels àmbits més afectats, i 

els ajuts de l’administració pública 

per al sector. “Hem tingut accés 

als ICO, als ERTO i reduccions 

en el cànon de l’aigua”, assenya-

la Brunet, qui destaca que “són 

els mateixos ajuts que ha tingut 

qualsevol empresa”. Considera 

que són insuficients per pal·liar els 

dirigides per la Direcció Gene-

ral de Turisme, per evitar com-

petències entre territoris".

El sector també va abordar les 

estratègies de futur, els esdeveni-

ments i els protocols que exigirà el 

Ministeri de Sanitat –que s'han de 

fer públics la setmana que ve– per 

poder obrir amb seguretat respec-

te als clients quan sigui possible, 

arxiu

TURISME  EL CONSELL COMARCAL HA INSTAT ELS AJUNTAMENTS A ESTUDIAR NOUS AJUTS PER AL SECTOR D'ACORD AMB LES FASES DE DESCONFINAMENT

A L'EXPECTATIVA  Hotels i restaurants confien en la possible activitat del Circuit 

efectes negatius de l’obligatorie-

tat de tancar els negocis. Per això 

apunta que el turisme necessita 

“ajuts específics”, i més en pre-

visió de la mala temporada que 

viurà el sector a la comarca aquest 

any. “Al turisme d’empreses i 

esdeveniments, com el nostre, 

li costarà molt de reactivar-se; 

necessitem que hi hagi mobili-

tat, que s’obrin les fronteres, i 

en això depenem molt del que 

estableixin els països europeus 

sobre el desconfinament”. De 

fet, actualment no hi ha cap mena 

de mobilitat ni afluència de clients 

estrangers, i fins a mitjans de juny, 

com a molt aviat, no es preveu que 

puguin reprendre’s els vols entre 

països. Davant d’això, per exem-

ple, la presidenta dels hotelers de 

la comarca proposa més flexibili-

tat en els terminis dels ERTO, per 

anar incorporant el personal a me-

sura que creixi el volum de feina. 

“L’allargament dels ERTO fins al 

juny ens ha ajudat, però el ter-

mini hauria de ser més flexible i 

arribar fins a final d’any”, valora 

Brunet. Per la seva banda, el conse-

ller de Turisme del Consell Comar-

cal, Carles Fernández, ha instat els 

ajuntaments a estudiar nous ajuts 

per al sector d’acord amb les fases 

de desconfinament i amb les noves 

condicions sanitàries.  x.l.

L'empresariat del sector 

reclama ajuts específics 

per pal·liar els efectes 

d'una mala temporada

n Els hotelers de la comarca estan molt 

pendents dels esdeveniments que pu-

gui acollir el Circuit aquest any, encara 

que siguin a porta tancada. Ara com ara, 

l’equipament té una proposta sobre la 

taula per organitzar dos grans premis 

de F1 a finals d’agost i dos de MotoGP 

consecutius al setembre, un fet que do-

naria una mica d’oxigen als allotjaments 

i serveis turístics de la comarca, “si no 

pels espectadors, almenys per al per-

sonal i els equips que mouen aquests 

esdeveniments”. Sigui com sigui, diu 

Brunet, el que és important és “generar 

confiança” perquè els clients tornin als 

hotels i restaurants al més aviat possible.

PENDENTS DE

L'ACTIVITAT DEL CIRCUIT

El sector turístic i hoteler 
confia obrir portes al juny
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Adrià Figueras s'acomiada 

del BMG amb el trofeu de 

màxim golejador d'Asobal
Tal com ja havia anunciat al de-

sembre, Adrià Figueras deixarà 

enguany el Fraikin, l'equip que 

ha defensat durant sis tempora-

des –des de 2014–, per jugar a la 

lliga francesa amb l'HBC Nantes. 

Malgrat no haver-se pogut aco-

miadar a les pistes per culpa de 

la Covid-19, Figueras marxa amb 

l'honor de ser el primer jugador 

del Fraikin que s'endú el trofeu 

Select de màxim golejador de la 

lliga Asobal, amb 139 gols.

De fet, Figueras ha tancat cinc 

temporades com a màxim goleja-

dor del conjunt granollerí, i ha es-

tat millor pivot de la lliga Asobal 

durant tres temporades consecu-

tives –2016, 2017 i 2018–. A més, 

el jugador –qui també és graduat 

en fisioteràpia–, ha aconseguit els 

800 gols a la lliga, i és el màxim 

golejador en competició europea 

del club, amb 190 gols. Abans de 

jugar al BM Granollers, Figueras 

havia disputat al conjunt Balon-

mano Ciudad de Almería i al FC 

Barcelona (2013-2014).

Ara, Figueras s'ha acomiadat 

del BMG amb una carta feta públi-

ca a les xarxes, en què s'acomiada 

"d'un club, un equip, una famí-

lia en la qual he passat, fins al 

moment, els millors anys de 

la meva carrera esportiva". 

"M'entristeix no poder donar 

personalment les gràcies als 

HANDBOL  DESPRÉS DE SIS TEMPORADES, MARXA AL NANTES

Finalment, la il·lusió de disputar 

el play off d'ascens s'ha esvaït. De 

nou, l'Esport Club Granollers (EC) 

es queda amb la recança dels par-

tits per aspirar a Segona B.

L'EC va quedar tercer a la pri-

mera volta de la lliga, de manera 

que si s'hagués decidit que les 

opcions d'ascens fossin per als 

quatre primers equips d'aquesta 

volta, els granollerins s'hagues-

sin vist amb opcions d'ascens. 

Finalment, però, la Federació Es-

panyola de Futbol va donar per 

finalitzada la lliga i divendres es 

va confirmar que la promoció 

d'ascens la disputaran els quatre 

primers de la classificació actu-

al, tal com va quedar abans de la 

suspensió de partits per la pandè-

mia. Llavors els granollerins eren 

vuitens, s'havien enfrontat a tots 

els equips forts de la competició  

–Sant Andreu, Terrassa i Europa– 

i, a priori, els quedava un calenda-

ri més favorable. 

L'EC havia votat fer una pro-

moció entre els vuit primers de la 

classificació actual en la reunió de 

clubs de Tercera Catalana amb la 

Federació Catalana, però ha ento-

mat bé la decisió de la federació. 

De fet, el club reconeix que, tot i 

que haguessin volgut jugar la pro-

moció d'ascens, no està preparat 

per pujar a Segona B. L'EC Grano-

llers se centra, doncs, ara, en pre-

parar la propera temporada.  

ECG

FUTBOL  CONFIRMADA LA RENOVACIÓ DEL COS TÈCNIC I DEL CAPITÀ RICKY ALCÁNTARA

L'EC es queda sense play off i se 
centra en la temporada vinent

ESPORTS

Vídeo motivador de la MitjaEl CNG col·labora amb #joemcorono i la UVic
L'AE La Mitja ha compartit a les xarxes i amb 

els atletes participants de la darrera edició 

un vídeo motivador, ara que s'ha iniciat  el desconfinament i que es permet sortir a 
córrer. L'audiovisual és obra de FRAU.

El Club Natació Granollers (CNG) ha donat suport al repte solidari 

esportiu que diumenge va organitzar la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya (UVic-UCC) i Alumni UVic, amb el doble objectiu 

de recaptar fons per a la causa #joemcorono –l’assaig clínic liderat per 

Oriol Mitjà– i potenciar l’activitat esportiva. S'han aconseguit 4.100 euros.

directius per la confiança, a les 

persones que treballen incon-

dicionalment pel club, a entre-

nadors i jugadors, a personal 

mèdic, al personal de premsa i 

a socis i aficionats", diu. 

El jugador recorda que ha de-

fensat la samarreta del BMG en 

més de 200 partits de competici-

ons nacionals i més de 40 a Euro-

pa i assegura que el seu cor "sem-

pre tindrà un tros pintat amb 

els colors blanc i blau".

Baixes confirmades
A banda de Figueras, el Fraikin 

també ha confirmat la baixa d'Ivan 

Popovic. El club reconeix que la 

crisi del coronavirus, que compro-

met l'economia del BMG, condicio-

narà la confecció de la plantilla. 

arxiu / x.s.

ADRIÀ FIGUERAS

Baixa del porter Sergio Fernández

L'EC ha anunciat una baixa significativa per a la propera temporada, la del 
porter Sergio Fernández, que el club no ha pogut retenir per una qüestió 
econòmica. Amb tot, l'EC espera poder renovar el 80% de la plantilla i,  
de moment, ja ha confirmat la continuïtat del cos tècnic del primer equip. 
Així, José Solivelles continuarà liderant l'equip per tercera temporada  
consecutiva, i novament comptarà amb Jordi Peris com a segon  
entrenador. El club també ha renovat l'entrenador de porters Marc Rey  
i el fisioterapèuta Gerard Daza. També es preveu, doncs, que es renovi  
bona part de la plantilla actual, i s'ha confirmat ja la del capità Ricky 
Alcántara. D'altra banda, l'EC també s'ha acomiadat del delegat Manuel 
Hermosa, que ha comunicat que no continuarà al club la temporada vinent.
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–S'ha celebrat el Gran Premi de F1 vir-

tual, que ha coincidit en data amb la 

cursa ajornada. Com ho ha viscut?

–Amb sensacions contraposades, però pen-

sant en poder establir les bases per recupe-

rar aviat el fil que vam deixar abans del 13 

de març. Respecte a la F1 virtual, em va sor-

prendre gratament el nivell de competitivitat 

i les últimes voltes van ser dignes d'un GP. 

–I el Gran Premi d'Espanya de Formula 1 

real, quan es preveu?

–Estem treballant amb Liberty Media i espe-

rant que les autoritats ens autoritzin la lliure 

circulació dels integrants dels equips dels di-

ferents països. Nosaltres podem pensar en la 

data que vulguem, però si els països no dei-

xen entrar o sortir als seus ciutadans, de poc 

ens servirà. Tot i que s'està treballant amb 

Liberty Media per poder coordinar la logís-

tica i tenir-ho a punt. Avui estem pendents 

del que ens autoritzen fer en les pròximes 

setmanes, que definirà els mesos vinents.

–I amb quines dates us moveu?

–Amb Liberty Media estem parlant d'entre 

juliol i agost per acollir una cursa del Gran 

Premi de Formula 1. Amb ells, sempre hem 

parlat en el sentit de tenir només una cursa 

perquè tenen un calendari molt marcat. La 

primera part del campionat a Europa és on 

nosaltres tenim cabuda i estaríem parlant 

d'acollir una cursa entre el juliol i l'agost, en 

funció de les autoritzacions, la capacitat, la 

logística, que ja diem que no serà fàcil. 

–Sense aficionats, quantes persones mou 

un Gran Premi de Formula 1 al Circuit?

–Tant Formula 1 com MotoGP han fet un càl-

cul d'estimació per reduir al mínim els inte-

grants dels equips i de l'organització. En for-

mat reduït s'estima que unes 1.500 persones. 

–I aquest volum seria viable?

–Hi ha diferents protocols, no només el 

del Gran Premi, també hi ha el nostre com 

a instal·lació i els que ens vindran marcats 

pels governs. El fet que el Circuit sigui una 

instal·lació gran a l'aire lliure fa més factible 

pensar el retorn a l'activitat.  

–A les converses amb Liberty Media, tam-

bé es tracta la renovació de l'F1 pel 2021?

–L'any passat vam aconseguir la pròrroga 

d'un any, pensant en un contracte a llarg 

termini. En paral·lel vam consolidar els 

tests de F1, que ha estat l'única activitat de 

l'F1 que ha tingut lloc aquest any. Així que 

també hem anat parlant de la renovació, tot 

i que ara estem centrats a intentar tancar la 

cursa d'aquest any. Tot això ens pot ajudar. 

–I en MotoGP, hi ha cap previsió?

–La primera part del calendari de Dorna tam-

bé es concentra a Europa. En aquest sentit, 

hem parlat amb Carmelo Ezpeleta per oferir-

li mantenir una cursa a casa nostra. A més, 

Dorsa també té el Mundial de Superbikes, 

que enguany també tenim al calendari. Plan-

tegem totes dues curses de cara al setembre. 

–I la resta de competicions de 2020?

–Tot el que passa del primer semestre al se-

gon, no tot hi té cabuda. A l'octubre tenim el 

Mundial de Rallycross i tot això fa que les di-

ferents curses vagin ballant. En el cas de les 

24 Hores hem de pensar en unes condicions 

climatològiques que ajudin i per això, junta-

ment amb la Federació Catalana de Motoci-

clisme, cal pensar un format nou d'aquest 

any que ens permeti mantenir un fil de vida 

i pensar en les 24 hores de cara l'any que ve. 

–Quin impacte econòmic té la pandèmia?

–El Circuit és un generador de tercers. Quan 

acull una cursa de F1 o MotoGP genera molts 

ingressos a tercers i també els de la venda 

d'entrades. El Circuit assumeix el cànon, que 

fa referència a aquest impacte econòmic. 

Aquest any és evident que no hi haurà ingres-

sos per la venda d'entrades al públic i llavors 

el cànon no existirà en aquest sentit, perquè 

no ens pot repercutir directament cap ingrés. 

Hem acordat això amb les diferents promo-

tores. Una cursa d'aquest tipus retorna al 

territori uns 186 milions d'euros i enguany és 

evident que no es tindrà. Pensem, però, que el 

poc retorn que generi ajudarà a les indústries 

i sectors a reiniciar el funcionament. I és per 

això que la Generalitat ha apostat per mante-

nir aquests grans premis vius, tot i la situació. 

–Com es gestiona el Circuit en temps de 

coronavirus?

–Des del 13 de març la instal·lació roman 

tancada i fins ara s'hi ha fet una assistència 

puntual, de dues persones de manteniment. A 

partir d'aquesta setmana s'ha incorporat una 

segona part de l'equip per revisar instal·laci-

ons, i la resta fa teletreball. Estem molt con-

tents de la resposta de l'equip humà.   j.l.r.b.

ENTREVISTA A  JOAN FONTSERÈ, DIRECTOR DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

"Entre juliol i agost esperem 
acollir una cursa de Formula 1"

En línia

El Circuit va ser l'escenari del Gran 

Premi d’Espanya Virtual diumenge, 

el mateix dia que originalment estava 

programada la sisena prova del Cam-

pionat del Món de Formula 1, que va 

haver d’ajornar-se a conseqüència de 

la Covid-19. Hi van participar els pilots 

de Formula 1 Alex Albon, Antonio Gio-

vinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, 

Lando Norris i Charles Leclerc a la gra-

ella virtual de sortida juntament amb 

els futbolistes Sergio Agüero, Thibaut 

Courtois i Arthur Melo. La cursa va te-

nir lloc en la versió virtual del Circuit 

de Barcelona-Catalunya del F1 2019, 

el videojoc oficial desenvolupat per 

Codemasters. Els pilots s'hi van unir de 

manera remota, amb una transmissió 

en directe des del Gfinity Esports Are-

na a partir de les 19 h.

La prova del FIM CEV Repsol, pre-

vista per als dies 13 i 14 de juny 

al Circuit de Barcelona-Catalunya, 

també s’ha ajornat a conseqüèn-

cia de la pandèmia provocada per 

la Covid-19. Així ho feia oficial el 

FIM –Fédération Internationa-

le de Motocyclisme– Campionat 

d'Espanya de Velocitat Repsol 

dilluns, amb el propòsit de tro-

bar una nova data al traçat català 

aquesta temporada. L’ajornament 

de la prova prevista al Circuit 

s'afegeix també a l’ajornament de 

les dues primeres rondes del ca-

lendari del campionat.

Des del FIM CEV Repsol reafir-

men la seva intenció de completar 

la temporada 2020 sencera, se-

guint les recomanacions de salut 

i seguretat de les autoritats sani-

tàries.

Les categories presents seran 

Moto2 European Championship, 

Moto3 World Championship i 

l’European Talent Cup. El cer-

tamen, que s'ha convertit en la 

porta d'entrada del Mundial de 

Moto3, té l'entrada gratuïta.  

MOTOR  EL FIM CEV REPSOL ESTAVA PREVIST A MITJANS DE JUNY

El Circuit ajorna també 

el campionat de velocitat

arxiu

JOAN FONTSERÈ

Des del 13 de març el Circuit de Barcelona-Catalunya està tancat. La pandèmia pel coronavirus ha afectat 

la instal·lació amb la suspensió, ajornament o cancel·lació de curses. El seu director, Joan Fontserè, treballa 

per la recuperació de l'activitat, que podria ser a partir d'aquest estiu, si les autoritats ho permeten PILOTS I FUTBOLISTES 
VAN FER EL GRAN 
PREMI DE F1 VIRTUAL
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El reconegut fotògraf Joan Font-
cuberta, resident i assessor a Roca 
Umbert; Òmnium Cultural i el fes-
tival Cruïlla han impulsat un ho-
menatge a la solidaritat col·lectiva 
contra el coronavirus, un mosaic 
artístic que tindrà forma de mu-
ral. Sota el nom Mirades des del 

confinament, amb milers de foto-grafies intentaran explicar com la 
societat civil s'ha autoorganitzat 
i "ha donat el millor de si ma-

teixa" per superar la crisi social i 
sanitària.

De l'11 al 19 de maig i a través 
de la pàgina web miradesdes-

delconfinament.cat es recolliran fotografies de la ciutadania que 
responguin a la pregunta Què has 

fet durant el confinament?. Un cop 
acabat el termini, Fontcuberta ho 
convertirà en un fotomosaic, que s'exposarà a la propera edició del 
festival Cruïlla. Segons els impul-
sors, l'objectiu és que cadascú expressi què ha representat el confinament per a ells, ja sigui des 
de la quotidianitat de casa o des 
de la feina de sectors essencials. 
"S'hi val tot: la idea és poder 

compartir des d'aquelles esto-

nes que estem preocupats fins 
a aquells petits esclats de cre-

ativitat domèstica", ha explicat 
Fontcuberta. "De prop, només 

és una foto... però, si amplies 

la mirada, veuràs la imatge de 

ART  EL PROJECTE VOL SER UN HOMENATGE A LA SOLIDARITAT I  ESTÀ IMPULSAT PER ÒMNIUM, EL FESTIVAL CRUÏLLA I EL FOTÒGRAF

Joan Fontcuberta crearà un gran mosaic 

de mirades personals del confinament
incògnita fins a l'últim moment. L'obra s'exposarà en la propera edició del Cruïlla, que l'organit-zació ja ha avisat que, en cas de ser aquest 2020, difícilment serà 
com les edicions habituals. En cas d'ajornament, s'exposarà el 2021.Els impulsors expliquen que 
mentre que Fontcuberta serà l'encarregat de la creació artísti-
ca, Òmnium i el Cruïlla posaran a disposició del projecte "tota la 

musculatura i expertesa de mo-

bilització ciutadana". De fet, ad-
meten que ja feia mesos que havi-
en iniciat aquest projecte cultural, 
però n'han hagut de reorientar la temàtica a causa de la pandèmia.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, des de la presó, ha lloat el 
"compromís" de Fontcuberta i ha assegurat que així es fa perdurar 
la lluita per la vida digna mitjan-
çant la cultura i l'empoderament. 
"Cultura valenta que ens reafir-

ma en la força del poder col·lec-

tiu sense deixar-nos ningú pel 

camí", constata. També el direc-
tor del Cruïlla, Jordi Herreruela, ha celebrat la seva participació, 
i ha apuntat que amb aquesta acció se'l vol "reivindicar" i do-nar a conèixer perquè, tal com 
ha subratllat, tant el festival com 
Òmnium volen destacar els grans 
artistes que "contribueixen a en-

greixar la cultura del país". i

Tallers per a infantsEl Llibre Gegant des de casa
Divendres (12 h), Elena Matencio
oferirà un taller de cuina infantil per  
aprendre a fer pa de pessic al microones, en el marc de la programació en línia e la xarxa de centres cívics de Granollers.

L'activitat del Llibre Gegant de l'Ascensió, en què infants escriuren  contes i il·lustradors hi posen les imatges en una jornada a la Porxada, enguany s'haurà de fer des de casa. El Casal del Mestre i La Gralla han demanat a escoles i instituts que proposin a l'alumnat fer els textos,  que il·lustraran els dibuixants habituals i alumnes del Celestí Bellera.

CULTURA

joan fontcuberta

Imatges per a Metges sense Fronteres

Joan Fontcuberta també és un dels 200 fotògrafs d'arreu del món 
–juntament amb la granollerina Lurdes R. Basolí– que participen a 
#fotoscontralacovid, una iniciativa de venda de fotos d'autor que pretén 
recaptar fons per a la lluita contra la malaltia de Metges sense Fronteres. 
La recaptació anirà a l'ONG Ruido Photo, dedicada a la imatge documental 
i la sensibilització en drets humans, que s'encarregarà de transferir els 
fons (excepte el cost de producció) a Metges sense Fronteres. Fontcuberta 
hi participa amb l'obra Trauma #0239, i Basolí hi ha cedit una foto sense 
títol feta a Margaret Island de Budapest el 2014, de la serie My Danube.  
Les fotografies es venen a fotoscontralacovid.com al preu de 100 euros  
i ja s'han recaptat més de 100.000 euros.

molta gent fent història. La nos-

tra història", diuen al vídeo pro-
mocional de la iniciativa.A més, ha detallat que un cop es tinguin totes les fotografies 

en farà un mural "monumental" 
que quedi en el futur "com a tes-

timoni i homenatge d'aquesta 

gran experiència col·lectiva". La imatge final de l'obra serà una 

GRANOLLERS. El DocsFestival, el 
festival internacional de cinema documental de Barcelona, del qual Granollers n'és seu des de fa tres 
anys, començarà dimarts vinent i 
s'allargarà fins al diumenge 31 de maig. En aquesta ocasió, però, les 
pel·lícules no es projectaran a sa-les de cinema, sinó que es podran 
veure per mitjà de la plataforma Filmin. L'Edison i l'Associació Cultural (AC) s'han volgut sumar a l'esforç de distribució per fer arribar tota la programació a les 
llars, que es pot consultar al but-
lletí de l'entitat i a docsbarcelona.
com/festival-edicio-2020/progra-

macio-2020, i que inclou fins a 35 
documentals –28 llargmetratges i 7 curts–, dels quals 19 són òperes 
primes. A més, l'AC ofereix visionats 
gratuïts a les persones interes-
sades en algun documental, que 
hauran d'omplir un formulari dis-ponible en el butlletí de l'AC.  

CINEMA

L'AC i l'Edison 

facilita el visionat 

del DocsBarcelona, 

enguany a Filmin

Les biblioteques de Granollers 
(Roca Umbert i Can Pedrals) han 
continuat, tot i el confinament i 
el tancament dels equipaments, 
oferint tot un seguit de propostes 
i recomanacions a través de les xarxes socials. En aquest sentit, i 
fent un pas més en la seva oferta 
virtual de continguts i programa-ció, proposen noves seleccions de 
lectures i recursos per continuar 
gaudint de la lectura i dels temes que més interessen. A través del 
web www.granollers.cat/recoma-

nacionsconfinades, les dues biblio-teques de Granollers compartiran una selecció de recursos seguint els diferents eixos temàtics que ja 
treballen habitualment. En aquest 
sentit, ja es poden consultar set 
propostes sobre cinema, gastro-nomia, teatre, programació de 
jocs amb Scratch i recomanacions 
per a infants i joves.  

Les biblioteques 

proposen lectures  

i recursos en línia

Una panoràmica d'Alba Tintó de la cruïlla de l'avingu-da del Parc i Agustí Vinyamata ha estat la guanyadora 
del concurs fotogràfic Des del balcó, que a l'inici del 
confinament convocava Som* per convidar la ciutada-nia de Granollers i les Franqueses a recollir com veien 
el seu municipi des de casa seva i compartir-ho a tra-vés de les xarxes socials. De les fotografies triades per 
la seva qualitat artística i/o informativa n'han quedat 
finalistes també Josep Casasnovas i Pere Cornellas. Tintó ha estat la guanyadora del sorteig d'una subs-cripció anual a la revista Sàpiens.  

alba tintó

AUTORA D'UNA DE LES FOTOGRAFIES SELECCIONADES DEL CONCURS 'DES DEL BALCÓ' IMPULSAT PER S0M* DURANT EL CONFINAMENT

DES DEL BALCÓ  Una de les imatges seleccionades del concurs fotogràfic, d'Alba Tintó

Alba Tintó guanya una 

subscripció a 'Sàpiens'
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GRANOLLERS. La paràlisi que ha 
provocat la crisi sanitària de la 
Covid-19 està sent total en la mú-
sica en directe, un àmbit que ha 
vist anul·lats tots els concerts fins 
al maig i que veu trontollar tots 
els bolos de l'estiu.

L'aturada ha afectat tant músics 
consolidats com novells. És el cas 
del grup granollerí Sabana, que ha 
vist estruncada la seva gira d'estiu 
programada per presentar l'EP 
Martes Borealis (2019) i avançar 
temes del que serà el disc en què 
està treballant, que vol "recollir la 

il·lusió del primer i afegir-hi la 

professionalitat que hem anat 

aconseguint", explica la banda.  
La banda va néixer el 2018 entre 

els passadissos del Conservatori de 
Granollers i un garatge com a local 
d'assaig, de la mà de quatre amics 
–Jaume Mollfulleda (bateria), Ro-

amb estil propi, a cavall entre el 
pop més clàssic i el més innovador 
del panorama musical català, amb 
referents com Manel, Els Pets, The 

ger Garcia (saxo Tenor), Gerard 
López (guitarra i baix) i Toni Mi-
ralles (guitarra, baix i veu). Els jo-
ves músics volen crear un projecte 

MÚSICA  EL GRUP, NASCUT EL 2018 ENTRE ELS PASSADISSOS DEL CONSERVATORI I UN GARATGE, TENIA DOS CONCERTS AL JUNY

Sabana veu frenada la pujada a l'escenari

SABANA

SABANA  Els components de la banda en una foto promocional

El Hype Fest tornarà a Granollers, 
si la Covid-19 ho permet. L'orga-
nització, que l'any passat feia la 
primera edició al parc firal per Sant 
Joan amb mig miler de persones, 
ha anunciat nova data, el 12 de se-
tembre al mateix espai, on enguany 
pretén reunir 2.500 persones. 

Per fer-ho, proposen com a cap 
de cartell l'egarenc Miki Núñez, 
que es va fer conegut a l'edició de 
2018 d'Operación Triunfo i que el 
2019 va representar Espanya a 
Eurovisió. La seva cançó Escriu-

rem s'ha convertit en una de les 
més presents a la banda sonora 
del confinament. El programa 
també ha confirmat la presència 
del grup Fugaz i de la banda ma-
drilenya Dvicio, que acaba de pu-
blicar el disc Impulso.

A banda dels concerts, el Hype 
Fest també inclou xous d'humor i 
activitats d'art urbà, així com una 
àmplia oferta gastronòmica per 
mitjà de foodtrucks.

El Hype Fest té també un ves-
sant solidari que abraça els ob-

jectius de desenvolupament sos-
tenible de l'ONU, com l'eliminació 
de la pobresa i el combat contra 
el canvi climàtic. En aquest sentit, 
el festival financia projectes de 
l'ONG Nasco Feeding Minds, que 
té com a objectiu millorar l'edu-
cació dels estudiants ghanesos, 
fundada per Ousman Umar. De 
fet, els impulsors del Hype Fest 
–Anna i Jordi Cassany, Luis Jau-
reguizar i Alejandra Ferrer– van 
idear el festival amb la idea d'aju-
dar Nasco Feeding Minds. 

LA PRIMERA EDICIÓ DEL FESTIVAL SOLIDARI AMB L'ONG NASCO FEEDING MINDS ES VA FER L'ANY PASSAT PER SANT JOAN

Hype Fest vol tornar al parc firal al 

setembre amb Miki Núñez i Dvicio

Arxiu

MIKI NÚÑEZ  Serà el cap de cartell de la segona edició del Hype Fest

Beatles, Wilco, Lluís Llach, El Petit 
de Cal Eril, Núria Graham, Oques 
Grasses i Jorge Drexler, entre al-
tres artistes. Els primers directes 
els porten al centre de Granollers, 
la Sala Nau B1 i el Casino l'Aliança 
de Lliçà d'Amunt, on està previst 
que tornin aquest setembre, amb 
motiu del festival Lliksound.

Aquest juny, però, tenen pro-
gramades dues actuacions –al 
Mercat del Disseny de Granollers, 
que actualment està suspès– i a 
les Franqueses per Sant Joan, en 
una revetlla que probablement no 
es podrà celebrar.

La incerta edició de 2020
Mentre no poden pujar als esce-
naris, Sabana convida tothom a 
escoltar les cinc cançons de l'EP 
autoproduït per mitjà el web del 
grup www.sabanagrup.com. 

La fidelització del públic del Tea-
tre Auditori de Granollers (TAG) 
s'ha palesat durant aquestes set-
manes d'aturada arran de la pan-
dèmia. El TAG es va veure obligat 
a ajornar –i, en algun cas, suspen-
dre– tots els espectacles des de 
mitjans de març i fins a finals de 
maig. La majoria de muntatges 
s'han anat reprogramant per al 
darrer trimestre de l'any i s'ha 
donat l'opció a les persones que 
ja havien comprat les entrades 
que les puguin retornar i recupe-
rar els diners. Segons dades fetes 
públiques la setmana passada per 
l'equipament, només un 7% dels 
espectadors han optat per aquesta 
via, mentre que la resta mantenen 
les entrades per a les noves dates 
proposades. Ara el TAG estudia 
com tornar a obrir les sales.  

EQUIPAMENTS

El TAG té només 

un 7% de retorn 

d'entrades dels 

espectacles ajornats
Els primers directes els portaran al setembre a la Sala Nau B1 i a l'Aliança de Lliçà d'Amunt
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TRADICIÓ  DURANT TOT EL DIUMENGE S'HAN PROGRAMAT ACTES PER MITJÀ DE LES XARXES

LES FRANQUESES. A mitjans d'abril 

s'anunciava la suspensió de la 31a 

Fira de Sant Ponç, prevista per 

al 17 de maig, arran de l'obligat 

confinament per la pandèmia de 

la Covid-19. L'Ajuntament, però, 

ha decidit aprofitar bona part de 

la programació i donar a la fira un 

nou format virtual. Així, diumen-

ge, des de les 9.30 h, al Flickr de 

l'Ajuntament hi haurà un munt de 

propostes: mostra d'herbes reme-

ieres, tallers de tota mena, reculls 

de fotografies de les diverses edi-

cions de la fira, etc.

La celebració de Sant Ponç gira 

al voltant de la tradició popular 

de les herbes, l'elaboració de pro-

ductes artesans i la promoció de 

la cultura popular i la iniciativa 

social. Per això, com sempre, es 

compta amb la participació de di-

verses associacions i entitats i de 

veïns i veïnes del municipi.

Entre les activitats programa-

des a les plataformes Flickr i Zoom 

hi haurà un taller de ioga, una visi-

ta virtual a Via Oberta, una sessió 

sobre herbes remeieres recollides 

a Corró d'Amunt i un taller de 

premsa de flors per a infants a càr-

rec de Can Xic. També hi haurà un 

videoconcert del Cor Camins, ta-

llers amb ENEI de saquets d'olor, 

estampació amb fulles, quadres de 

flors, arbre de la natura, cançó ani-

mada, excavació en gel i textures 

de pedres, fulles i branques.

Canvis a la programació habitual 
per uns butlletins de servei especials 
#Coronavirus

Butlletins a les 9.30 h, 11.30 h, 13.30 h i 
18.30 h fets amb autoprotecció.

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 14 al diumenge 17 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 12º 21º 13º 21º 13º 22º 13º

Tecnologies Can Font. També hi 

haurà un taller sobre productes 

de neteja natural i biodegradables 

i un altre per fer sabó per a la roba 

i per a la llar.

La tarda acabarà amb un conte a 

càrrec de Toni Argent i d'una pre-

sentació dels Diables Encendrai-

res. A més, duarnt tot el dia també 

hi haurà guies de lectura sobre 

cosmètica natural i remeis caso-

lans, així com un Diari de Bord es-

pecial de Sant Ponç.

La Fira de Sant Ponç de les Fran-

queses va néixer l'any 1990 grà-

cies a la iniciativa de l'Associació 

Cívica i Cultural de Corró d'Avall i 

des de 2009 està organitzada per 

l'Ajuntament.  

LES FRANQUESES. L'Escola Munici-

pal de Música Claudi Arimany de 

les Franqueses ha iniciat els trà-

mits de preinscripció per al proper 

curs. Les gestions es poden fer de 

l’11 al 24 de maig a través del web 

de l’EMM. A més, dimecres 13 (19 

h), el centre ofereix una jornada de 

portes obertes virtual per donar a 

conèixer el seu model pedagògic.

El violí, la viola, el violoncel, 

el contrabaix i el baix elèctric, la 

guitarra, el piano, la trompeta, el 

trombó, el saxo, el clarinet, la flauta 

travessera, la percussió i la bateria, 

el cant, la gralla i el timbal. Aquesta 

és l'oferta d'instruments que po-

den tocar-se a l'Escola Municipal 

de Música de les Franqueses.

El centre ofereix grups per a 

totes les edats, des de música per 

a nadons, sensibilització per a 

alumnes de 3 a 6 anys, música viva 

per als infants i creativitat per a 

Preinscripcions a l'Escola de Música

CENTRES  LES FRANQUESES VA OBRIR EL TERMINI DIMARTS I S'ALLARGARÀ FINS AL 24 DE MAIG

Es mostraran dues galeries fo-

togràfiques de la fira: una de 1990 

a 2007, a càrrec de l'Associació Cí-

vica i Cultural, i una altra de 2008 

a 2019, a càrrec de l'Ajuntament. 

L'Escola Municipal de Música de 

les Franqueses o ferirà en directe 

al seu canal de YouTube un vermut 

musical confinat en directe, i abans 

de dinar, un taller de cuina saluda-

ble a càrrec de Núria Puig, professo-

ra de cuina vegetariana del Centre 

d’Art i Noves Tecnologies Can Font.

Ja a la tarda serà el torn d'una 

exposició de bonsais amb Nis-

hikiten i d'un taller d'estampació 

amb materials naturals amb Judit 

Navarro, professora de dibuix i 

aquarella del Centre d’Art i Noves 

FRAGMENT DEL CARTELL  La imatge promocional de la fira virtual

ajuntament

joves i adults. A més, aquest apre-

nentatge es complementa amb la 

formació de diversos combos, una 

big band i una incipient orquestra 

simfònica, i l’escola també orga-

nitza, a més, diverses activitats 

com colònies i estades musicals, 

concerts i trobades musicals.

Per mostrar el model pedagògic 

i ajudar als alumnes que a partir 

dels 7 anys han d’escollir l’instru-

ment que desitgen tocar, l’EMM va 

fer una jornada de portes obertes 

virtual dimecres. 

EL CONSERVATORI JOSEP M. RUERA FARÀ 
ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA
n La preinscripció a l'Escola de Música i Conservatori Josep Maria Ruera de 
Granollers es va iniciar ja l'1 d'abril, per a tots els alumnes nous a partir de 4 anys, 
i per a tots aquells que sol·liciten instrument per primer cop o algun canvi. La 
preinscripció s'ha fet en línia per mitjà d'un formulari a l'abast al web del centre. 
Malgrat que s'han habilitat tutorials per a la preinscripció i un correu per a  
possibles dubtes (a8055543@xtec.cat), l'escola farà dos dies d'atenció  
presencial, el 19 i 20 de maig, exclusivament per a persones que hagin demanat 
cita prèvia. En aquest casos excepcionals, l'escola només permetrà l'entrada a 
una persona, que haurà de mantenir la distància de 2 metres, així com portar 
mascareta, guants i bolígraf.

Fira de Sant Ponç virtual
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