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EN PORTADA

La Unitat de Pneumologia de l'Hospital General de Granollers ha engegat una consulta específica per 
fer seguiment de les persones que han passat la Co-

vid-19 i que poden arrossegar encara alguna seqüe-

la. "Vam veure que alguns pacients que ja tenien 

l'alta encara notaven cert ofec quan feien activi-

tat física o debilitat muscular, o ambdós símpto-

mes", descriu el cap d'àrea, el doctor Enric Barbeta. 

A més, alguns pacients han passat "pneumònies 

greus, esgarrifoses", assegura l'especialista, que 

han posat sobre la taula la necessitat de fer segui-

ment als pacients greus de la Covid-19.

Així, l'Hospital ha començat a trucar el cente-

nar de persones que van haver de ser intubats o 

ingressats a crítics i semicrítics per fer seguiment 

del seu estat un cop rebuda l'alta. La setmana pas-

sada alguns ja van sotmetre's a la sèrie de proves que se'ls fa en un mateix dia –una radiografia de 
tòrax, una gasometria arterial, la prova de la marxa 

de 6 minuts –per detectar si baixa l'oxigen– i una valoració per part d'un fisioterapeuta respiratori–. 
L'Hospital, veient l'evolució a Itàlia i a altres hos-

L'àrea de pneumologia crea una 
consulta per a les seqüeles postCovid
L'Hospital ha contactat el centenar de malalats greus arran de la infecció pel Sars-CoV-2 per fer-ne 

seguiment per mitjà de radiografies de tòrax, gasometria arterial i una valoració d'un fisioterapeuta 

pitals més grans, vol estar preparat pel petit per-centatge de malalts que desenvolupen una fibrosi 
pulmonar, per al tractament de la qual ja s'han de-

manat permisos per fer assajos clínics. "La majo-

ria de seqüeles es van resolent i només alguns 
necessiten tractament amb corticoides", expli-

ca Barbeta, qui assegura que la majoria, "afortu-

nadament, no tenen seqüeles a llarg termini". 

"Independentment dels criteris objectius, hi 
ha molts pacients espantats", relata el metge, 

qui fa una crida a la calma.   

Controls als CAP
De fet, la majoria de les persones que han tingut 

la Covid-19 no necessitaran passar per aquesta 

consulta. Els infectats del Sars-CoV-2 que no han 

necessitat ingrés poden fer el seguiment amb el 

metge de capçalera, com també els que han estat 

ingressats a l'Hospital amb una pneumònia, però 

no a la unitat de crítics. En aquest cas, el CAP fa una radiografia de tòrax i només en cas que s'hi veiés 
algun problema es derivaria a l'Hospital. i M. ERAS

Enric Barbeta Sánchez 

és també un referent 

de la pneumologia al 

país. A banda de la tasca 

a l'hospital, també és 

docent universitari i 

presideix la Societat 

Catalana de 

Pneumologia (SOCAP).

El protocol que aplica el 

centre granollerí ha estat 

treballat conjuntament 

amb els hospitals de 

Bellvitge, Clínic i del Mar 

de Barcelona amb  

la intenció de dissenyar 

un procés de control 

comú per a tots els 

hospitals del país. De 

fet, ha estat enviat al 

Departament de Salut, 

que estudia si es pot 

implantar arreu.

Dr. Barbeta

Protocol

hospital

UNITAT DE PNEUMOLOGIA  Des d'ara fa proves de seguiment a malalts que han estat greus per la Covid-19

En el marc de la 21a Setmana Sense Fum que se ce-

lebra del 25 al 31 de maig per sensibilitzar sobre els 

perjudicis que el tabac té en la salut, s'ha fet una en-

questa per estudiar l'evolució del consum i l'opinió 

sobre qüestions lligades al tabaquisme, com ara la influència en la Covid-19. Tot i que l'informe es farà públic a finals de mes, enguany la campanya alerta 
del perill de les cigarretes electròniques i la xixa. 

Segons dades de Salut, el tabac continua matant 10.000 persones cada any a Catalunya. És per això 
que el comitè organitzador de la Setmana Sense 

Fum, integrat per una trentena d'entitats, orga-

nismes i col·legis professionals relacionats amb la salut, impulsa de nou la campanya, a la qual s'ad-hereix cada any l'Hospital de Granollers.
En aquesta ocasió,  el lema escollit, Desconnecta 

de la cigarreta, endolla't a la vida, s'adreça a la gent 

jove i a prevenir-ne la iniciació al tabac. De fet, a par-

tir d'avui la UE ha prohibit la venda de tabac men-

tolat "perquè té un gust menys desagradable i 
era una manera d'enganxar fumadors joves". La campanya també incideix en altres maneres de 
fumar com poden ser les cigarretes electròniques 

i la catximba o xixa. De fet, el doctor Barbeta ha 

explicat que "qualsevol mecanisme pel qual es 

cremin productes orgànics, que porten quitrà, 
està vinculat al càncer de pulmó", que, fins i tot, 
pot ser més greu si es fuma vaporitzat perquè el 

fum entre més endins dels alvèols. L'especialista, a 

més, explica com ja s'han publicat nombrosos arti-

cles a revistes mèdiques de prestigi que descriuen 

malalties molt greus vinculades a les cigarretes 

electròniques que, a més, vaporitza productes di-

ferents, que sovint "no sabem què és". i M.E.

La Setmana sense Fum 
alerta del perill de les 
cigarretes electròniques 
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Frena el descens d'ingressos 
de Covid-19, tot i mantenir 
la tendència a la baixa

Les dades de l'Hospital General de 

Granollers pel que fa a malalts de 

la Covid-19 continuen mostrant 

una tendència a la baixa, tot i que 

menys accentuada que en setma-

nes anteriors. Així, aquest dime-

cres hi havia 23 persones ingressa-

des amb la malaltia, 4 menys que 

dimarts de la setmana passada.

Sí que ha estat significatiu el 

nombre de malalts que han rebut 

l'alta en 8 dies –31–, que suposen 

més de mig miler de persones que 

s'han guarit a l'hospital granollerí, 

concretament 518, des de l'inici de 

la pandèmia. En el costat més dur 

de la malaltia, l'Hospital acumu-

la 90 defuncions, la darrera de les 

SALUT  L'HOSPITAL TENIA DIMECRES 23 MALALTS DE CORONAVIRUS A LES SEVES INSTAL·LACIONS, I ACUMULAVA MÉS DE MIG MILER D'ALTRES I 90 DEFUNCIONS

@cdrgranollers

quals s'ha produït aquesta setmana.

D'altra banda, l'hotel medicalit-

zat B&B té 7 pacients ingressats, la 

meitat que la setmana passada.

La reducció de casos de la Co-

vid-19 ha permès a l'Hospital anar 

recuperant activitat habitual, així 

com les àrees de psiquiatria i pedi-

atria i obstetrícia que durant unes 

setmanes s'havien externalitzat.

Més de 400 casos confirmats
Segons les dades comptabilitzades 

pel Departament de Salut, dime-

cres hi havia entre Granollers i les 

Franqueses més de 400 casos con-

firmats, per mitjà de proves PCR, 

de malalts de coronavirus. En con-

Mor a 72 anys la doctora Vicky YetanoRecordatori per col·laborar amb davantals
Dilluns moria als 72 anys, a causa de la Covid-19,  

la doctora Vicky Yetano, vinculada durant 40 anys 

a l'Hospital de Granollers, on va ser cap de la unitat 

d'endocrinologia, directora del servei de medicina  

interna i referent de bioètica a la comarca.

L'Hospital ha recordat aquesta setmana els tutorials 

disponibles al seu web per col·laborar en la confecció de  

davantals, maneguins de plàstic i gorros de quiròfan fets  

amb roba per als seus professionals. El centre també recorda 

que es poden fer donacions solidàries a migranodearena.org.

SOCIETAT

cret, a Granollers es comptaven 

337 confirmats i 1.531 sospitosos, 

i a les Franqueses, 80 confirmats 

i 502 sospitosos –ambdós muni-

cipis amb taxes de casos molt per 

sobre del conjunt de la comarca–.

El Departament de Salut també 

facilita taules [com la del quadre] 

per veure l'evolució de la malaltia 

a les diferents àrees sanitàries, en 

aquest cas, la metropolitana nord.

A Catalunya, segons la Generali-

tat, hi ha hagut un total de 62.978 

casos positius acumulats de coro-

navirus Sars-CoV-2 i 206.494 casos 

possibles d’infecció. 4.005 perso-

nes han estat ingressades de grave-

tat i actualment, n'hi ha 265. i M.E.

"Menys heroïcitats i més seguretat"

"Menys heroïcitats i més seguretat per realitzar la seva feina" és un dels 
missatges que a través de les xarxes ha difós el Comitè de Defensa de la 
República (CDR) de Granollers i que acompanya les imatges d'una acció 
al carrer per reclamar millores laborals per al personal de l'Hospital de 
Granollers. Una dotzena de membres del CDR van sortir dijous passat al 
vespre per mostrar cartells de suport a la sanitat pública tant al centre 
com davant del centre hospitalari. "Tornem als carrers per defensar els 

drets laborals dels nostres companys i companyes de l'Hospital. S'ho 

han jugat tot per nosaltres; és hora de demostrar que la seva tasca és 

imprescindible", deien i mostraven cartells amb lemes com "els millors 

aplaudiments són més bones condicions laborals".

Segons ha comptabilitzat el Departament de Salut de la Generalitat, al conjunt 

del Vallès Oriental han mort 572 persones arran de la Covid-19. El govern les 

facilita per mitjà d'un mapa de defuncions d'arreu del país, en què les dades que 

es mostren són aquelles que s'ha pogut identificar la seva zona de residència 

segons consta en la targeta sanitària. A banda dels hospitals, a petició de Salut, 

les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. En el conjunt 

del país han mort 11.703 persones fins a dimecres amb la Covid-19 o com a 

sospitosos. D’aquestes, 6.385 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 

3.609 a una residència, i 669 al domicili. 

El Vallès Oriental suma 572 morts

gencat
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La crisi de la Covid-19 ha convertit 

el personal sanitari en els herois de 

la ciutadania, amb innumerables 

reconeixements per la implicació 

en la lluita contra la pandèmia. 

Com a tota màquina, però, a l'Hos-

pital de Granollers també hi ha un 

engranatge ocult que ha permès 

que el centre s'adaptés en un temps 

rècord a la nova situació. Part 

d'aquests professionals a l'ombra 

és l'equip d'informàtics de l'àrea 

d'estratègia digital del centre, que, 

com metges i infermeres, també ha 

viscut jornades intenses per orga-

nitzar el teletreball de l'àrea admi-

nistrativa i també de molts metges, 

i per ajudar a reorganitzar l'Hospi-

tal –amb serveis traslladats a fora i 

una necessitat creixent de monito-

rització dels pacients–.

Així, els 15 informàtics de l'àrea 

van haver d'aturar tots els projec-

tes empresos i centrar els esforços 

en afrontar la pandèmia. Han ha-

gut de garantir l'accés al sistema 

d'informació de l'hospital de forma 

segura des de domicilis particu-

lars, així com el funcionament d'or-

dinadors i altres dispositius. "D'un 

Salut ens va proporcionar al-

guns mòbils", detalla.

D'altra banda, Estratègia Digital 

també ha estat un suport clau per 

permetre derivar serveis a espais 

de fora de l'Hospital, com l'hotel 

medicalitzat i l'àrea de parts a La 

Mútua, i reubicar serveis, com la 

centraleta telefònica, per tal d'en-

cabir els malalts de la Covid-19.

També han estat els encarre-

dia per l'altre vam passar de 10 

usuaris que es connectaven des 

de casa a pics de 130 persones 

connectades alhora", rememo-

ra el director d'Estratègia Digital, 

Carles Rubies. El seu equip també 

va facilitar les relacions telemàti-

ques entre professionals, per mitjà 

de la plataforma Microsoft Teams, i 

de sanitaris amb pacients, "sobre-

tot amb trucades telefòniques; 

hospital

INFRAESTRUCTURA SANITÀRIA  L'ÀREA D'ESTRATÈGIA DIGITAL HA PERMÈS EL TELETREBALL DE 130 PERSONES I LA REORGANITZACIÓ PER FER FRONT A LA PANDÈMIA

L'equip a l'ombra per adaptar l'Hospital

L'EQUIP  Que ha garantit el teletreball i la reorganització digital a l'Hospital

Les visites no presencials
han vingut per quedar-se

i CatSalut treballa en una
plataforma de teleassistència

gats de dotar de telèfons mòbils  

–en un primer moment i, després, 

de tauletes– cada planta, perquè 

les infermeres els portessin als 

malalts més grans, poc habituats 

a aquests aparells, i connectar-los 

amb les seves famílies.

Monitoritzar pacients
L'àrea informàtica també ha 

contribuït a habilitar zones que, 

abans de la pandèmia, no esta-

ven preparades per ser Unitat de 

Cures Intensives (UCI) i que és 

imprescindible que tinguin pre-

parat un sistema de monitorit-

zació dels pacients. "Feia temps 

que teníem un projecte perquè 

la zona d'infermeria tingués un 

sistema per centralitzar totes 

les alertes. Al març, amb quatre 

dies, teníem una solució, que ja 

s'hi quedarà", relata Rubies.   

A més, han instal·lat set kits de 

quatre càmeres de vídeo en habi-

tacions, "necessaris perquè les 

infermeres no haguessin d'en-

trar constantment, amb tots 

els canvis d'EPI que significa, i 

poder controlar que els paci-

ents no es treguin la mascareta 

d'oxigen, la qual cosa els fa em-

pitjorar molt", explica Rubies.

D'altra banda, el responsable 

informàtic alerta que la digitalit-

zació de l'atenció al pacient "ha 

vingut per quedar-se" i, de fet, el 

CatSalut treballa en una platafor-

ma de teleassistència per facilitar 

les visites no presencials amb tru-

cades i videotrucades. Actualment 

l'assistència primària ja està uti-

litzant l'e-Consultes, però la nova 

plataforma agruparà tots els ser-

veis sanitaris públics. "Permetrà 

evitar desplaçaments al pacient 

i, tot i així, veure la cara del met-

ge –la qual cosa agrairà–, i com-

partir-hi informació", explica. 

Tant en la resposta a la pandè-

mia com en aquest camí de canvis 

a l'assistència, el responsable d'Es-

tratègia Digital ha reivindicat el seu 

equip i ha agraït la seva implicació 

en una tasca sovint invisible.  m.e.



dj, 21 MAIG 20206

LES FRANQUESES. Després d’anys 
d’espera, dilluns va entrar final-
ment en funcionament el nou CAP 
de Corró d'Avall, a l'Espai Can Prat. 
El nou CAP, gestionat per l’Institut 
Català de la Salut (ICS), substitu-
eix el consultori local que fins ara 
hi havia a l’edifici de l’Ajuntament 
i que durant anys ha donat servei 
als veïns de Corró d’Avall, Corró 
d’Amunt, Marata i Llerona. 

Les noves instal·lacions, de 876 
metres quadrats –el doble que 
fins ara–, inclouen 10 consultes, 
una àrea polivalent i d'extraccions 
i un espai de treball per als profes-
sionals. A més, el centre disposa 
d'amplis espais d'educació sanità-
ria, que es podran començar a uti-
litzar quan la situació derivada del 
coronavirus ho permeti. De fet, a 
causa de la pandèmia, l’activitat 
s'ha iniciat a mig gas, amb l'aten-
ció als adults, tot i que la previsió 
és anar ampliant els serveis a me-

saturats i les dependències de 

Corró d'Avall eren petites", indi-
ca. "Aquí hi ha una millora per 

les dimensions i les instal·laci-

ons... Ara cal treballar perquè 

es vagin ampliant els serveis”, 
afegeix. Núria Balcells, directora 

sura que els efectes de la Covid-19 
ho permetin. 

Marina Ginestí, regidora de Sa-
nitat i Salut Pública, assegura que 
el nou CAP facilita la relació entre 
el personal sanitari i els usuaris. “A 

Bellavista començaven a estar 

xavier solanas

SALUT  L'EQUIPAMENT ARRENCA AMB L'ATENCIÓ ALS ADULTS I A POC A POC S'ANIRAN AMPLIANT SERVEIS D'ACORD AMB LA REORGANITZACIÓ DELS AMBULATORIS 

MÉS AMPLITUD  Situat a la planta baixa de l'edifici, té 876 metres quadrats

xavier solanas

ARRENCADA A MIG GAS  Fins a nou avís només s'atendran els adults

Entra en servei el nou 

CAP de Corró d'Avall
El nou centre sanitari té gairebé 900 metres quadrats,

el doble que tenia el consultori de l'edifici de l'Ajuntament

del nou equipament, també coin-
cideix que "eren molt necessaris 

espais més amplis, sobretot ara, 

que ens trobem en plena pan-

dèmia global i que cal mantenir 

distàncies de seguretat". Balcells 
recorda que alguns serveis, com 
el d'odontologia, continuen cen-
tralitzats a Bellavista, tot i que la 
intenció de l'ICS, a mitjà termini, 

és anar ampliant serveis i plan-
tilla. L’alcalde, Francesc Colomé, 
expressava dilluns durant la seva 
visita a les noves instal·lacions que 
“per fi les Franqueses tindrà dos 

centres d'atenció primària amb 

tots els serveis”. En el moment en 
què el nou CAP estigui a ple rendi-
ment donarà servei a uns 11.000 
veïns del municipi.  x.l.

GRANOLLERS. El centre d'atenció 
primària Sant Miquel de Gra-
nollers ha tornat, des d'aquesta 
setmana, a fer atenció a pacients 
adults, una activitat que es va in-
terrompre a mitjans de març per 
la reorganització de l'atenció pri-
mària davant de la pandèmia de 
la Covid-19. Aquest darrer mes, 
el CAP Sant Miquel havia obert  
només per atenció pediàtrica.

Per Internet o telèfon
L'Institut Català de la Salut recor-
da que és aconsellable no diri-
gir-se als CAP presencialment si 
no és indispensable. Demana que 
el contacte amb els ambulatoris es 
faci a través del web de programa-
ció de visites de l'ICS o del telèfon 
per garantir la millor assistència 
als usuaris. Al web de programació 
de visites hi ha un espai per des-
criure breument quina és la neces-
sitat de l’usuari (ja sigui atenció 
mèdica, renovació de medicació, 
dubtes sobre la incapacitat laboral 
o qualsevol altre tràmit). "L’ús del 

web permet evitar desplaça-

ments innecessaris als centres, 

així com agilitzar les respostes 

als usuaris", expliquen des de 
l'ICS. En cas de no poder fer la pe-
tició a través del web, també es 
pot fer per telèfon (93 326 89 01).  
En tots dos casos, professionals 
d'atenció primària atenen la peti-
ció i donen una resposta, ja sigui 

indicar si cal que l’usuari acudei-
xi presencialment al centre o si 
es pot resoldre la consulta sense 
haver de desplaçar-se al CAP. Els 
usuaris també tenen l’opció de 
contactar amb els seus professio-
nals de referència a través de La 
Meva Salut i l’eConsulta.

Segons Merche Romero, respon- 

L'ambulatori Sant Miquel

reprèn l'atenció a pacients adults

Salut demana que

les atencions als CAP

es continuin fent

per Internet o per telèfon

sable d’atenció a la ciutadania de 
l’Atenció Primària de la Metro-
politana Nord, “cal un canvi en 

la manera de fer”. “L'usuari ha 

de passar de demanar visita a 

explicar què necessita perquè, 

des dels centres, s’hi doni la res-

posta més adequada”. En alguns 
casos, la resposta és la programa-
ció d’una visita, però, en d'altres, 
les consultes i gestions es poden 
atendre de manera no presencial.

Atenció urgent presencial
Els centres continuen habilitats 
per donar atenció urgent, per a 
situacions que no poden esperar i 
han de ser ateses presencialment 
i al moment, com podrien ser pèr-
dua de consciència, dolor agut in-
tens, hemorràgies o ofec sever, en-
tre d'altres. És important que els 
usuaris que requereixen aquest ti-
pus d’atenció i que es puguin des-
plaçar, vagin als centres, per ser 
atesos al més aviat possible. Com 
sempre, en cas que no es puguin 
desplaçar, cal trucar al 061. 

El Casal d'Avis de Bellavista, actiu
El Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista reprèn l'activitat a partir de 
dilluns. Ho faran els serveis de perruqueria, podologia i menjar per em-
portar, tot i que els usuaris hauran de demanar cita prèvia trucant a la con-
sergeria del centre, de 10 a 14 h, al telèfon 93 846 44 88. Per demanar el 
menjar per emportar s'ha de trucar al mateix telèfon. Quan estigui activa 
la fase 1 s'obrirà la terrassa seguint les mesures de seguretat establertes. 

El nou CAP de Corró d'Avall està situat a l'Espai Can Prat, un equipament polivalent 

que també s'ha destinat a la cultura i l'esport. El projecte inicial hi preveia un centre 

cultural, que durant anys va quedar a mig construir. Posteriorment es van definir els 

nous usos de l’edifici, que ha esdevingut un ambulatori, una biblioteca i un pavelló 

esportiu. El març de l’any passat, el president de la Generalitat, Quim Torra, va  

participar en la jornada de portes obertes de l'equipament. Al nou ambulatori, que 

està obert de dilluns a divendres de 8 a 20 h, s’hi accedeix pel carrer Tagamanent, 

i compta amb aparcament just al davant. L'equipament de salut ha estat possible 

gràcies a la col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat i 

l’Ajuntament de les Franqueses per millorar la xarxa d’atenció primària del territori.

Un espai llargament reivindicat 
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GRANOLLERS. La Policia Local ha-
via tramitat fins diumenge un 
total de 741 propostes de sanció 
a persones que en algun moment 
han incomplert les normes de con-
finament imposades per l'estat 
d'alarma. De fet, el ritme de sanci-
ons s'ha mantingut darrerament, 
i és que, malgrat que ara com ara 
ja tothom coneix la normativa, 
molta gent s'ha relaxat i ha igno-
rat els requeriments de les auto-
ritats sanitàries. De fet, expliquen 
fonts de la Policia Local, abans de 
sancionar sempre hi ha una tasca 
informativa i dissuassiva, i només 
hi ha proposta de sanció quan les 
persones a les quals s'informa no 
atenen les indicacions policials o 
fins i tot s'hi encaren.  

Període sense delictes
D'altra banda, l’activitat delin-
qüencial a l'àrea de Granollers, 
sobretot els robatoris amb força 
en domicilis i establiments, s'ha 

reduït pràcticament a zero des de 
l'inci de l'estat d'alarma. Així ho 
explicava fa unes setmanes el nou 
cap de l'Àrea Bàsica Policial de 
Granollers, Joan Coll, i així ho con-
firmen encara ara tant els Mossos 
d'Esquadra com la Policia Local de 

Granollers, que xifren el descens 
en més d'un 90%. "Passarà molt 

de temps abans no tornem a te-

nir unes dades tan bones com 

les dels últims mesos", diu Lluís 
Colomer, cap de la Policia Local. La 
dràstica reducció de la mobilitat 
ha dissuadit molts lladres i delin-
qüents i, alhora, ha facilitat els con-
trols per part de la policia.  

SEGURETAT  IMPOSADES 741 MULTES DES DE MITJANS DE MARÇ

La Policia Local manté les 

sancions per incompliment 

de l'ordre de confinament

Els delictes contra

el patrimoni durant

l'estat d'alarma han

disminuït més d'un 90%

GRANOLLERS. Dimarts al vespre es 
va produir un accident mortal amb 
un únic motociclista implicat al 
camí de Santa Quitèria, davant de 
l'accés de l'estació de mercaderies 
de Renfe. El conductor, Fidel C.S., 
de 56 anys i veí de la comarca, va 
ser traslladat a l'hospital de Sant 
Pau de Barcelona en estat molt 
greu, on va morir poc després. 

Conducció temerària
Poques hores abans, cap a les 
19.30 h, agents de la Policia Local 
de Granollers que feien tasques 
de vigilància a l'avinguda del Parc 
van observar una motocicleta ti-
pus Scooter que circulava a gran 
velocitat, fent ziga-zaga entre els 
vehicles i envaint el sentit contrari 
de circulació. Els agents van inten-
tar, sense èxit, avisar el conduc-
tor perquè s'aturés, però aquest 
va fugir en direcció al passeig de 
la Muntanya. Minuts després, la 
centraleta de la Policia rebia una 
trucada informant d'un accident 

bitllets de 50 i algunes paperines 
amb pols blanca, presumptament 
cocaïna. La Policia Local de Gra-
nollers s'ha fet càrrec de la inves-
tigació i reconstrucció de l'acci-
dent, ja que s'ha produït en una 
via urbana de la ciutat. 

al camí de Santa Quitèria.
Un cop al lloc dels fets, la Po-

licia Local va identificar l'home, 
que havia sortit de la via sense 
implicar cap altre vehicle, com el 
conductor de l'Scooter. Els agents 
també van trobar 1.000 euros en 

policia local

SUCCESSOS  LA POLICIA LOCAL HAVIA INTENTAT ATURAR-LO ABANS PER CONDUCCIÓ TEMERÀRIA

Mor un home de 56 anys en un 
accident de moto a Granollers

ACCIDENT  L'home va accidentar-se tot sol davant l'estació de mercaderies
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La fase intermèdia d'aquesta setmana ha 
permès obrir botigues i alguns equipaments

El Departament de Salut ha dema-

nat al govern central que la regió 

sanitària metropolitana Nord –i, 

per tant, el Vallès Oriental–, pas-

sin dilluns a fase 1 de desconfi-

nament, després que la setmana 

passada es decidís mantenir la co-

marca a una fase 0 avançada que 

ha permès a botiguers fer la seva 

activitat sense cita prèvia –en es-

tabliments que no superin els 400 

metres quadrats– i la progressiva 

obertura d'alguns equipaments 

municipals.

Dilluns, a l'espera del vistiplau 

del govern de l'Estat, la situació 

podria canviar i avançar cap a un 

estadi en què ja es permetrien les 

trobades particulars de familiars i 

amics, fins a 10 persones –sempre 

que resideixin a la mateixa regió 

sanitària, ja que sí que estarà per-

mès desplaçar-se dins la mateixa 

regió sanitària–. 

A més, els establiments de res-

tauració també podrien obrir 

terrasses, al 50% de la seva capa-

citat habitual –l'Ajuntament de 

Granollers estudia la possibilitat 

d'ampliar l'espai de terrasses per 

afavorir la viabilitat dels negocis–.

També es pot anar a llocs de 

culte si no se supera un terç de 

l’aforament i celebrar vetlles i en-

terraments de fins a 10 persones 

en espais tancats, per exemple.

Equipaments culturals
La fase 0 avançada també permet 

assistir a espectacles d’un màxim 

de 30 persones en espais tancats 

o 200 a l’aire lliure, visitar museus 

amb el 30% de l’aforament i anar a 

biblioteques per a préstec i devo-

lució de materials –de manera que 

alguns d'aquests equipaments de 

Granollers i les Franqueses han 

obert aquesta setmana [més infor-

mació a les pàgines 28 i 30]. 

L'Ajuntament de Granollers 

també ha obert la Casa de Cultu-

ra Sant Francesc i la Sala Francesc 

Tarafa, dos dels espais amb més 

ocupació d’actes culturals a la ciu-

tat, que s'han posat novament a 

disposició d’entitats i ciutadania 

a partir de dimarts –adaptant-se a 

la normativa de seguretat i d’afo-

rament corresponent a cada fase 

de desescalada–.

Dilluns també està previst que 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 

obri les portes als residents, de 

manera que recuperi part de la 

seva activitat. Així doncs, les em-

preses audiovisuals i coworkers 

poden tornar als seus llocs de 

treball al Centre Audiovisual, i els 

artistes professionals retornen 

als seus tallers de l’Espai d’Arts i 

del Centre d’Arts en Moviment. La 

resta d’espais de la fàbrica s’ani-

DESCONFINAMENT SALUT PROPOSA QUE EL VALLÈS ORIENTAL AVANCI DE FASE DILLUNS, PERÒ S'ESTÀ A L'EXPECTATIVA DEL VISTIPLAU DEL GOVERN DE L'ESTAT

il·lustració: pau farell

De camí 
a la fase 1
S'hi permetran obrir les terrasses de bar 
i fer trobades particulars de 10 persones activitats per tal de garantir que 

no se superi l’aforament permès. 

La programació es presentarà a 

principis de juny.

Acord al territori
Així, dilluns, la ciutat de Barcelo-

na i les regions metropolitanes 

nord i sud passarien a la fase 1; 

mentre que les regions sanitàries 

del Camp de Tarragona, Terres 

de l’Ebre i Alt-Pirineu, avançaran 

cap a la 2. La tarda de dilluns, el 

Departament de Salut va enviar 

al govern espanyol aquesta nova 

proposta de desconfinament, que 

va ser explicada en una reunió 

entre la consellera de Salut, Alba 

Vergés, i els alcaldes i alcaldesses 

de l'àrea metropolitana; i poste-

riorment en l'àmbit del Procicat.

L’avançament d’una fase a una 

altra, en general però especial-

ment pel que fa a la capital catala-

na i a la seva àrea metropolitana, 

es basa en la conjunció de múlti-

ples factors. Així, i més enllà del 

fet que hagin passat més dies des 

de les primeres propostes, s’està 

constatant que es manté l’evolu-

ció a la baixa dels factors de risc 

epidemiològic –bàsicament, la in-

cidència de nous casos i la taxa re-

productiva efectiva–; aquesta rea-

litat, afegida al fet que ja faci més 

dies que s’ha impulsat la capacitat 

de diagnòstic i de seguiment de 

casos amb la disposició de proves 

PCR a l’atenció primària, fa con-

cloure que ja és un bon moment 

per fer aquest canvi de fase. ❉ m.e.

■ El govern espanyol ha publicat al 
BOE l'ordre sobre l'obligatorietat de 
l'ús de les mascaretes, on concreta que 
se n'haurà de portar a la via pública, en 
espais a l'aire lliure i en qualsevol es-
pai tancat d'ús públic "sempre que no 

sigui possible mantenir una distància 

de seguretat interpersonal d'almenys 

dos metres". L'obligatorietat es fixa a 
partir dels sis anys, tot i que se'n re-
comana l'ús entre els tres i els cinc. 
Queden fora d'aquesta obligatorietat 
les activitats en les quals, "per la seva 

pròpia naturalesa", resulti incompa-
tible el seu ús, tot i que no concreta 
quines. L'ordre és vigent des de dijous 
i mentre duri l'estat d'alarma i les seves 
pròrrogues. Tampoc estaran obligats 
a portar mascareta les persones que 
tinguin algun tipus de dificultat res-
piratòria que pugui veure's agreujada 
pel seu ús. No n'hauran de dur tampoc 
aquelles persones per a les quals esti-
gui contraindicat per motius de salut, 
de discapacitat o dependència.

LES MASCARETES 
SÓN OBLIGATÒRIES 
A PARTIR DEL 6 ANYS

ran obrint a mesura que avancin 

les fases de desescalada.

En canvi, el Museu de la Tela, 

Can Cabanyes i l’Adoberia hauran 

d'esperar a la fase 2 de la desesca-

lada. I el mateix passarà amb les 

projeccions al cinema Edison i als 

centres cívics. Tots aquests espais, 

tot i estar tancats al públic, mante-

nen l’activitat online per mitjà de 

les seves webs i xarxes socials. De 

la mateixa manera, el Gra també 

està oferint el seus serveis en lí-

nia, telèfon i online. A partir de la 

setmana vinent, i també en format 

online, els dimecres de 16 a 18 h 

entra en funcionament el Servei 

d’Orientació Acadèmica. 

Pel que fa a les taquilles del Tea-

tre Auditori també obriran en fase 

2 amb un nou horari per atendre 

canvis i devolucions: dijous i di-

vendres, de 10.30 a 14 h. 

Programació d'estiu
Durant els mesos de juny i  juliol, 

si l’evolució sanitària ho permet, 

Granollers iniciarà una nova pro-

gramació enfocada a recuperar la 

vitalitat cultural pròpia dels mesos 

d’estiu que s’ha vist molt afectada 

per totes les mesures sobrevingu-

des pel Covid-19. L'Ajuntament ha 

explicat que s'està treballant per 

adaptar aquesta programació a la 

nova regulació, i es preveu que si-

gui transversal i per a tots els pú-

blics. Caldrà inscripció prèvia a les 

Finalment sembla que la darrera pròrroga de l'estat d'alarma serà de 15 dies i no d'un mes com havia proposat el president 
de l'Estat, Pedro Sánchez. El govern espanyol i Ciutadans (Cs) han assolit un acord perquè la formació d’Inés Arrimadas doni 
suport a una pròrroga fins al 7 de juny. A canvi dels 10 vots de Cs, l’executiu espanyol es compromet a analitzar les mesures 
i possibles reformes legislatives necessàries per garantir una “sortida ordenada” sense necessitat de recórrer a un altre 
estat d’alarma. Sánchez també es compromet a augmentar un mes (de tres a quatre) el termini per ingressar impostos per 
part dels contribuents, sense que això impliqui interessos de demora. El govern espanyol també ha assolit el compromís 
d'agilitzar els pagaments de prestacions pels ERTO i a fer-los efectius com a màxim al juny.

Pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny
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Amb l'objectiu d'ajudar a la gent 

gran durant el procés de desconfi-

nament –segment de població que 

més està patint les conseqüències 

de la crisi de la Covid-19– la fun-

dació Amics de la Gent Gran ha 

presentat la campanya Per tu val 

la pena, en què, fins al 30 de juny, 

es podran donar quilòmetres re-

correguts –a través de www.por-

tivalelapena.com– per tal d'acon-

seguir mascaretes per a la gent 

gran. Quan s'arribi a l'objectiu de 

300.000 quilòmetres, ARCH MAX 

donarà 5.000 mascaretes FFP2.  

Dimarts (19.30 h), l'Ajuntament de 

Granollers celebrarà el ple ordinari 

de maig, que serà el tercer que se 

celebrarà de manera telemàtica ar-

ran de la Covid-19. Precisament, es 

preveu que en aquest ple s'aprovin 

el paquet de mesures del pla de xoc 

que el govern anunciava fa un mes, 

amb 1,5 milions destinats.

Mocions de Junts
El grup municipal Junts per Gra-

nollers ha presentat dues moci-

ons per al proper ple per tal que 

l'Ajuntament insti l'Estat a aplicar 

un IVA reduït del 10% en la pres-

tació de serveis vinculats amb la 

pràctica d’activitat física i espor-

tiva tot deixant sense efecte la 

gravació fiscal del 21% en relació 

amb aquestes, així com una rebai-

xa temporal de l'IVA cultural. Junts 

també demana a la Conselleria de 

Cultura que declari la cultura com 

a bé de primera necessitat.

Junts també demana a l'Ajun-

tament que busqui fórmules que 

possibilitin la continuació de les 

activitats culturals previstes.

Pel que fa a la pràctica esporti-

va, la moció també insta el govern 

de l’Estat a implementar la creació 

d’un nou IVA hiperreduït del 4% 

aplicable a la prestació de serveis 

vinculats amb la pràctica d’acti-

vitat física i esportiva en centres 

esportius tant públics com privats 

adreçats a persones amb pres-

cripció mèdica específica feta des 

dels centres d’atenció primària.

Moció d'ERC
ERC-AM ha presentat també una 

moció que, en aquest cas, insta 

l'Ajuntament a comprometre's a 

habilitar un espai on poder rea-

litzar el ritu funerari adient a les 

diferents comunitats religioses 

existents que així ho demanin, 

de manera que es respectin les 

diferents creences i la diversitat 

religiosa i cultural. ERC argumen-

ta que, fins a la pandèmia les per-

sones de confessió islàmica sovint 

optaven per la repatriació al país 

d'origen, però arran de la pandè-

mia hi ha més casos d'enterra-

ments a Catalunya.  m.e.

POLÍTICA  TERCERA SESSIÓ TELEMÀTICA DEL CONSISTORI ENTITATS

Amics de la Gent 
Gran llança un repte 
per aconseguir 
5.000 mascaretes

El ple ha d'aprovar dimarts 
les mesures del pla de xoc

CaixaBank, a través de la seva Ac-

ció Social, i en col·laboració amb 

la Fundació La Caixa, ha donat su-

port als projectes d'Apadis. L'enti-

tat de formació i la inserció labo-

ral de persones amb discapacitat 

psíquica ha rebut 3.700 euros 

destinats a crear un nou web.  

CaixaBank dóna 

3.500 euros a Apadis

GRANOLLERS. Dilluns es va obrir 

de nou el cementiri del Ramassar 

per a visites. L'horari és de dilluns 

a divendres de 9.30 a 12.30 h i de 

15. 30 a 17. 30 h i els dissabtes, 

de 9.30 a 12.30 h. Els diumen-

ges estarà tancat. Durant aquests 

dies, personal municipal fa el con-

trol d'accés a l'entrada principal 

i l'aforament màxim serà de 15 

visitants simultàniament. En el 

moment en què es produeixi una 

inhumació s'interromprà l'entra-

da de visitants fins que finalitzi. 

Es recomana a les persones visi-

tants fer servir mascaretes per 

entrar a la instal·lació i rentar-se 

les mans amb gel hidroalcohòlic 

en entrar i en sortir. D'altra ban-

da, tothom qui necessiti una esca-

la per accedir a un nínxol l'haurà 

de demanar al personal autoritzat 

com a mesura d'higiene. Pel que 

fa a mobilitat, els autobusos de la 

L-1 (Can Gili - Canovelles - Hospi-

tal - La Torreta) de Transgran te-

nen parada davant del cementiri, i 

actualment tenen una freqüència 

de pas de 30 minuts.  

DESCONFINAMENT  L'EQUIPAMENT TÉ CONTROL D'ACCÉS

Dilluns reobria el cementiri 
amb aforament limitat

Memòria històrica

Com cada any, el cementiri de Grano-

llers acollirà l'homenatge a les víctimes 

del bombardeig del 31 de maig de 1938. 

Enguany, a causa de les restriccions 

marcades per l’estat d’alarma, l’acte 

del cementiri es farà amb aforament 

limitat. Hi podran participar un nombre 

màxim de persones en representació 

d’institucions i entitats, prèviament 

acreditades –a través de protocol@

granollers.cat–. Ateses aquestes cir-

cumstàncies, l’acte serà retransmès en 

directe per VOTV, per tal de permetre 

que tothom qui ho desitgi pugui par-

ticipar-hi. Una vegada acabat l’acte, 

el cementiri romandrà obert de les 10 

a les 12 h per qui desitgi visitar el mo-

nument en memòria de les víctimes o 

fer-hi una ofrena.

RESERVA PER ASSISTIR 
AL RECORD ALS MORTS 
DEL BOMBARDEIG
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Aquesta és la imatge insòlita del 
mercat del dijous de Granollers, 
que la setmana passada es recu-
perava després que el 12 de març 
es va suspendre arran de la pan-
dèmia. És, però, un mercat gens 
habitual, ja que arrencava només 
amb 33 parades –de les 370 que 
s'hi instal·laven cada setmana–. A 
més, ho fa a un espai inèdit per a 
aquest ús –l'avinguda del Parc– i 
delimitat amb tanques per contro-
lar-ne l'aforament –d'un màxim 
de 170 persones–.

Les parades es van obrir a les 
9 h –l'horari és fins a les 13.30 
h–, amb la distància de seguretat 
entre elles estipulada, i van co-
mençar a rebre clients sense cap 
incidència. Això sí, els paradistes 
atenien amb guants i mascaretes.

Als accessos també es recomana 
als clients l'ús de mascaretes, així 
com també es demana complir 

Avui, el mercat dels dijous en-
trarà en una nova fase, en què 
s'ampliarà tant pel que fa a les 
parades com a l'espai. Així, in-
clourà la totalitat de parades d'ali-

la distància social de 2 metres. A 
més, no es permet als clients tocar 
els productes alimentaris, de ma-
nera que és el paradista qui tria la 
fruita i verdura i la serveix.

xavier solanas

DESCONFIMANENT  AVUI, DIJOUS, LES PARADES S'AMPLIARAN AL DOBLE I S'ESTENDRAN DE L'AVINGUDA DEL PARC A LES PLACES BARANGÉ I PAU CASALS

Un 'nou' mercat en creixement

AFORAMENT LIMITAT  L'espai de l'avinguda del Parc es va limitar a 170 veïns

Dimecres, parades a Bellavista

Dissabte també va tornar a obrir el mercat de Corró d’Avall –només per a 
productes essencials– i dimecres ho feia el de Bellavista, amb un format 
reduït. Inicialment només hi haurà la meitat de les parades habituals, que 
s'aniran alternant cada vegada. Les parades s'emplacen al llarg del carrer 
Aragó, només a la banda del costat de la via del tren. Com a Corró, l'horari 
de venda al públic és de 8 a 14 h –amb un horari preferent per a persones 
majors de 65 anys, de 8 a 9.30 h–. També s'hi han establert controls d’afo-
rament i una distància mínima entre les parades de 2 metres  –amb tanques 
davant les diferents parades per evitar que els clients toquin els productes–. 

x.s.

xavier solanas

mentació que té habitualment, 
una setantena. Per això el mercat 
ocuparà la calçada de l'avinguda 
del Parc, com el passat dijous 14, i 
també les places Barangé i Pau Ca-
sals. Per aquest motiu, l'avinguda 
del Parc estarà tallada al trànsit, 
entre les 5 i les 14 hores, aproxi-
madament, tot i que es garanteix 
l'entrada i sortida de vehicles a 
l'estació d'autobusos.

Es mantindrà un horari prefe-
rent per a persones més grans 

En estudi

El mercat de Granollers també forma 

part de l'origen de la ciutat i és un ele-

ment clau en el relat municipal sobre 

la ciutat. De fet, la primera referència 

documentada del mercat de Granollers 

data de 1040, de manera que d'aquí 20 

anys se'n celebrarà el mil·lenari. Per 

mantenir aquest llegat –d'un mercat 

amb prop de 400 parades i milers de 

visitants–, l'alcalde, Josep Mayoral, 

ja va anunciar que considera que "cal 

obrir un debat ciutadà sobre com serà 

el mercat del 2021", tenint en compte 

les limitacions futures que hi pot haver 

pel que fa a mesures de seguretat. De 

moment, la voluntat municipal és que 

el dijous 28 el mercat "pugui créixer 

una mica amb parades de productes 

d'altres gammes", deia l'alcalde, tot i 

que dependrà de l'evolució de la pan-

dèmia. Amb tot, el consistori encara 

no ha donat detalls de com es podria 

produir aquest creixement paulatí del 

mercat dels dijous.

EL FUTUR D'UN 
MERCAT MIL·LENARI

de 65 anys, que serà de 9 a 10 h. 
Personal municipal controlarà 
l'aforament, que en aquesta edició 
es fixa en un màxim de 200 per-
sones. Els accessos al mercat se-
ran per l'avinguda del Parc (sud), 
la plaça Pau Casals, l'avinguda 
del Parc cantonada amb el carrer 
Vinyamata i pel carrer de Marià 
Maspons.  M.E.
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GRANOLLERS. Les rampes mecà-

niques del carrer de Carles Riba, 

entre els carrers de Lluís Vives i 

Veneçuela, ja funcionen, en hora-

ri de 7 a 22 hores, cada dia de la 

setmana. L'obra estava acabada 

des de finals de l'any passat, però 

l'Ajuntament estava pendent que 

la companyia elèctrica hi fes arri-

bar el subministrament necessari, 

així com també ha calgut un perí-

ode de proves previ a la posada en 

marxa definitiva que s'ha allargat 

a causa de l'estat d'alarma. Amb 

tot, el primer dia de funcionament 

encara van caldre alguns ajustos, 

ja que es van produir algunes in-

cidències en algun tram, que mo-

mentàniament va quedar aturat. 

La rampa consta de tres trams 

diferenciats: des del carrer Lluís 

Vives a l’accés de l’aparcament pú-

blic, enfront del carrer de Colòm-

bia; el segon, des d’aquest punt 

fins a l’Arxiu Comarcal,  i el tercer 

des dels carrers del Brasil i l’Olivar 

fins al carrer de Veneçuela.

pendent de l’11,3% de mitjana, 

molt superior al que és recoma-

nable per als itineraris urbans. 

Alhora, també serà més fàcil acce-

dir a equipaments com el Centre 

Aquesta és la primera fase d’un 

projecte que té com a objectiu fa-

cilitar la mobilitat a peu dels veïns 

de la zona alta de la Font Verda, ja 

que el carrer de Carles Riba té un 

XAVIER SOlAnAS

MOBILITAT  LA INFRAESTRUCTURA DEL CARRER CARLES RIBA, ENTRE ELS CARRERS LLUÍS VIVES I VENEÇUELA, ESTARÀ EN MARXA CADA DIA DE 7 A 22 HORES

Les primeres rampes mecàniques de 

la Font Verda es posen en funcionament

ELS PRIMERS USUARIS  Les rampes mecàniques de la Font Verda es van posar en funcionament dilluns

n Actualment queda pendent la cons-

trucció de les rampes en el mateix car-

rer Carles Riba, entre la plaça de la Font 

Verda i el carrer Lluís Vives. El concurs 

per adjudicar aquest tram, que es va 

haver de suspendre el termini de pre-

sentació de projectes arran de l'estat 

d'alarma, s'ha reactivat recentment. La 

licitació –que inclou el projecte execu-

tiu, l'obra i dos anys de manteniment– 

preveu un pressupost de 1.778.460 eu-

ros (IVA inclòs) i que les obres s'acabin 

l'estiu de 2021. La proposta municipal 

preveu instal·lar els trams de rampes al 

mig del carrer i la creació d'una vorera 

de més de 5 metres d'amplada al cos-

tat sud, que servirà d'accés als guals i 

incorporarà arbrat i mobiliari urbà, a 

manera de passeig.

LA SEGONA FASE DEL 
TRAM FINS A LA PLAÇA, 
PENDENT D'ADJUDICAR

Vallès, l’Arxiu Comarcal, la Comis-

saria dels Mossos d’Esquadra, el 

camp de futbol de la Font Verda, 

el cementiri i el tanatori.

La UTE Contratas Vilor, SL – Ac-

tividades de Infraestructuras Pú-

blicas y Conservación, SL ha dut 

a terme les obres i la instal·lació 

d'aquestes rampes per un import 

total de 2.364.467 euros i també 

s'encarregarà del seu manteni-

ment durant dos anys.  
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Granollers continua sent un dels 
municipis de Catalunya de més 
de 10.000 habitants amb més se-
gregació escolar, segons el darrer 
informe de la Fundació Bofill. És 
a dir, existeix un desequilibir sig-
nificatiu en la composició a les es-
coles que comporta conseqüències 
perilloses per a la cohesió social i 
la igualtat d'oportunitats. Amb tot, 
l'informe reconeix un esforç de la 
ciutat per revertir aquesta situació, 
ja que les dades mostren una mi-
llora els darrers cinc anys, que han 
col·locat Granollers a la part bai-
xa de la taula que detalla aquesta 
cinquantena de municipis catalans 
amb la segregació "molt alta", diu 
l'estudi, –és a dir, per sobre la mit-
jana catalana de 0,30 a primària i 
0,20 a secundària–. El darrer curs 
amb dades actualitzades, el 2018-
2019, té a Granollers un nivell de 
dissimilitud de primària del 0,35, 
un 0,08 menys que 5 anys enrere. 
En el cas de secundària, el nivell 
era de 0,26, amb la mateixa reduc-
ció respecte al curs 2013-2014.

Tot i la bona tendència a la ciu-
tat, la Fundació Bofill diu que és 
insuficient i alerta que la situació 
creada per la Covid-19 pot incre-
mentar "de manera contundent 

i immediata" la segregació esco-
lar aquest curs 2020-2021.

L’actual crisi de la Covid-19 està 
provocant a curt termini un ràpid 
increment de la població vulnera-
ble. "Si ens fixem en l’anterior 

crisi econòmica del 2008, pot 

avançar-se que s’incrementarà el 

percentatge d’alumnat vulnera-

ble en molts centres, incremen-

tant així els índex de segregació 

escolar, ja que no hi ha prou 

mesures de detecció i d’escola-

xavier solanas

EDUCACIÓ  LA FUNDACIÓ BOFILL PRESENTA EL DARRER INFORME I ALERTA DEL PERILL DE CREIXEMENT ARRAN DE LA COVID-19

Granollers continua amb una segregació

escolar alta, tot i que l'ha anat reduint

n Per pal·liar els efectes de la crisi del 
coronavirus, la Fundació Bofill reco-
mana sis mesures d'urgència per fre-
nar la segregació:
-Establir criteris clars i homogenis per 
a la detecció d'alumnat vulnerable
-Augmentar la reserva de places per a 
l'alumnat vulnerable
-Estendre la reserva de places per a 
alumnat vulnerable com a mínim fins al 
setembre
-Els ajuntaments han de desplegar dis-
positius de detecció d'aquest alumnat
-Les preinscripcions fora de termini 
s'han de centralitzar a les OME
-Els ajuntaments han d'activar amb 
urgència mecanismes d'orientació i 
acompanyament de les famílies en el 
procés de matriculació, preferiblement 
en format presencial

RECOMANACIONS PER 
A LES PREISCRIPCIONS

ELS NIVELLS A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA 
DE LES FRANQUESES VAN EMPITJORANT
n El nivell de segregació escolar a les Franqueses és inferior al de Granollers, 
tot i que és el primer de la taula de municipis amb segregació alta i, a més, 
en l'informe s'indica que ha anat a pitjor els darrers cinc anys. Concretament, 
la Fundació Bofill ha detectat que, després de Tordera, les Franqueses és el 
municipi de nivell alt que més ha empitjorat, de manera que per la dissimilitud 
de primària, de 0,56, se situa primer de la taula de municipis per sobre de la 
mitjana, amb un increment del 0,08%. En canvi, les dades a secundària són molt 
millors, amb un 0,12 de segregació en el curs 2018-2019, un 0,19% menys que al 
curs 2013-2014. L'estudi també indica que l'empitjorament pregressiu a primària 
(al curs 2006-2007 el nivell era de 0,17) està vinculat a l'origen dels estudians, 
amb un 9,83% de població estrangera –tot i que la fundació també indica que 
aquesta dada no està habitualment vinculada al grau de segregació–. A més, 
la Fundació Bofill alerta de la manca d'una Oficina Municipal d'Escolarització 
(OME), que considera un recurs bàsic per lluitar contra la segregació escolar.

L'OME, al reformat edifici de Can Puntes

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de Granollers es troba a l'edifici 
de Can Puntes –a la cantonada dels carrers Santa Elisabet, i Espí i Grau–, 
en aquest moment de confinament, tancat, però amb atenció telefònica  
als números 93 842 68 52 i 93 842 68 48. Precisament, Can Puntes  
ha enllestit la reforma de la façana modernista, obra de Joaquim Raspall.  
S'hi han rehabilitat els esgrafiats, l'estucat i els elements de les reixes.

rització equilibrada", detalla la 
fundació. La precarietat de moltes 
famílies i un procés de preinscripció 
per al proper curs principalment 
online fa probable que l’alumnat 
matriculat fora de termini i de ma-
trícula viva s’incrementi fruit de 
canvis residencials, un efecte propi 
de períodes de crisi. Molts centres 
educatius tenen actualment una re-
serva de places per a l’alumnat vul-
nerable molt baixa, i només la man-
tenen fins al juliol. "Si no es fa res, 

el previsible augment d’alumnat 

vulnerable matriculat fora de 

termini no podrà ocupar aques-

tes places reservades perquè se-

ran poques i s’hauran eliminat al 

juliol", tem l'entitat.  M.E.
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GRANOLLERS. Clàudia López, Al-
bert Jiménez i Àlex Carreras, 
alumnes de l'escola Educem de 
Granollers, han estat premiats a 
la primera Mostra Impuls FP, una 
trobada organitzada pel Departa-
ment d'Educació de la Generalitat 
amb el suport de Bankia i el Fons 
Social Europeu, que ha celebrat 
la primera edició en línia aquest 
maig, amb l'objectiu de mostrar 
bones pràctiques educatives i ex-
periències d'alumnat.

Els estudiants de cicle formatiu 
de grau superior (CFGS) d'Ad-
ministració i finances d'Educem, 
amb l'acompanyament del tutor 
Sergi Ambit, hi van presentar el 
projecte Can Miló, una iniciativa 
d’economia circular amb forma 
de hòlding empresarial dedicat al 
món de la producció de l’oli i de 
la restauració. Els tres estudiants 
plantegen un negoci productiu 
que abastirà un restaurant, que 
comptarà a la plantilla amb per-
sones amb discapacitat –amb l'as-

El Departament d'Educació plan-
teja que el proper curs els centres 
funcionin amb grups "reduïts i 

estables" d'entre 12 i 13 alum-
nes a primària i de 15 a secundà-
ria. Així ho va explicar el director 
general de Centres Públics, Josep 
González-Cambray, a TV3, i va 
afegir que l'objectiu és "que tota 

la formació sigui presencial". 
En els casos en que no hi hagi es-
pais suficients per acollir aquest 
augment de grups, s'haurà de fer 
modalitat "híbrida", amb classes 
presencials i part telemàtiques. 

González-Cambray va explicar 
que les darreres dues setmanes 
s'han produït reunions amb els 
diferents agents de la comunitat 
educativa per elaborar el pla de 
desconfinament, així com amb el 
Departament de Salut i el d'Exte-
riors per saber què s'està fent ar-
reu d'Europa. El pla haurà de ser 
validat per Govern i pel Procicat i, 
posteriorment, es donarà a conèi-

xer a la comunitat educativa.
El director general deia que una 

de les "certeses" és que s'obriran 
els centes "en fase 2", cosa que po-
dria ser al juny segons els territoris. 
"Tot l'alumnat ha de poder tor-

nar en algun moment a l'escola 

o l'institut", ha declarat. Tot i això, 
l'objectiu no és fer activitat lectiva 
sinó oferir tutories i acompanya-
ment als alumnes. De cara al setem-
bre, l'objectiu sí que és poder inici-
ar el curs de manera presencial per 
a tothom, i això implicarà trobar 
més espais i més docents. Amb els 
criteris que estableixi la conselleria, 
cada centre haurà de fer el seu pro-
pi pla de desconfinament. L'aug-
ment de grups implica un augment 
de docents, pel que Educació farà 
"tot el possible" perquè així sigui. 
En els casos en què no sigui pos-
sible que tots els alumnes vagin a 
l'escola per manca d'espais, s'hau-
rà de veure "quins nivells i grups 

educatius es prioritzen".  acn

Aules amb un màxim de 
13 alumnes a primària 
i 15 a secundària

impuls fp

EDUCACIÓ  CLÀUDIA LÓPEZ, ALBERT JIMÉNEZ I ÀLEX CARRERAS IDEEN CAN MILÓ EL PLANTEJAMENT DEL DEPARTAMENT PER AL PROPER CURS

Un projecte d'alumnat d'Educem, 

premiat a la Mostra d'Impuls FP

sessorament de la Fundació Viver 
de Bell-lloc, de Cardedeu–.

Can Miló ha estat el projecte 
premiat en la categoria de treball 
col·laboratiu d'alumnes de grau 
superior. De fet, la idea de la Clàu-
dia, l'Albert i l'Àlex també s'ha en-
dut el premi del Project Manage-

ment Institute. El vídeo creat pels 
tres alumnes sobre el treball es 
pot veure a somgranollers.cat.

En total s’han repartit 18 pre-
mis Dualiza Bankia als millors 
projectes sorgits de l’FP d’arreu 
del territori que consten de kits 
de domòtica.  m.e.

CAN MILÓ La imatge del projecte d'economia circular i solidària
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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

11/05 Amparo Vigo Berenguer  89 anys 

12/05 Lourdes Torres Pagès  62 anys

12/05 Elvira Martínez Montero  89 anys 

13/05 Joan Pou Maranges  88 anys

13/05 Victorio Blasco Egea  83 anys 

14/05 M. Teresa Massó Baladia  93 anys 

14/05 M. Josefa Zahínos Sosa  96 anys

14/05 Pilar Blasco Cabello  98 anys 

14/05 Juana Pérez Gómez  91 anys

15/05 Juana Muñoz Lechado  88 anys

15/05 Salvadora Díaz Morales  96 anys

15/05 Rosa Costa Angelet  99 anys

16/05 Carlos Verdún Duran  80 anys

16/05 Ramiro Pinós Rabella  86 anys

16/05 Benedicta García Rodríguez 85 anys

17/05 Ricard Calvet Vall      72 anys

17/05 Lucas Paz Bravo  88 anys 

17/05 Félix Gago Aparicio  84 anys 

17/05 Teresa Reverter Reverter  90 anys 

18/05 Marta Barnils Comellas  77 anys

GRANOLLERS. La Guàrdia Civil va 

detenir fa uns dies cinc persones 

en una operació antidroga a la 

ciutat. L’operació, que es va dur 

a terme a finals d’abril, va desar-

ticular una organització criminal 

dedicada al cultiu indoor de ma-

rihuana. Concretament es van 

desmantellar quatre grans plan-

tacions ocultes en naus industri-

als d’un polígon de la ciutat, on es 

van intervenir 5.893 plantes de 

marihuana i 5,8 kg de marihuana 

processada.

La Guàrdia Civil va detectar a 

principis de març que en aquests 

naus de Granollers s’hi podien 

estar duent a terme activitats il-

lícites. Posteriorment, els agents 

van fer un escorcoll a les quatre 

naus, on van trobar-hi les planta-

cions. Van intervenir el material i 

van detenir cinc persones, veïnes 

de Granollers, Rubí i Alella, per 

un presumpte delicte de tràfic de 

drogues i defraudació del fluid 

elèctric, calculada en uns 250.000 

als membres de l’organització tre-

ballar a distància en el procés de 

cultiu mitjançant un sistema de 

domòtica que controlaven amb 

els telèfons mòbils. Això els per-

metia seguir la seva activitat sen-

se exposar-se ni veure afectada la 

producció de marihuana durant 

el confinament. 

euros aproximadament. A més, 

també van ser denunciades admi-

nistrativament per haver-se saltat 

la prohibició de lliure circulació 

decretada per l’estat d’alarma. 

Les plantacions, de cultiu hi-

dropònic d’alt rendiment, eren 

molt sofisticades, amb importants 

mitjans electrònics que permetien 

guàrdia civil

SUCCESSOS LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ CINC PERSONES I INTERVÉ 5.893 PLANTES DE MARIHUANA

Desmantellades quatre grans 
plantacions de marihuana 
cultivades per control remot

OPERACIÓ  La Guàrdia Civil va intervenir 5.893 plantes de marihuana

Cries d'ànec recuperades al clavegueram

Dos agents dels Mossos d'Esquadra han estat protagonistes d'una acció 
que, tot i no ser ni la més heroica ni la més complexa, ha estat molt 
celebrada a Facebook. Els policies del cos de la Generalitat han recuperat 
quatre cries d’ànec que havien caigut dins d’una entrada de clavegueram 
quan seguien la seva mare prop d’una riera a Granollers. "Vam sentir 
com piulaven i les vam treure sanes i estàlvies", expliquen. Els Mossos 
d'Esquadra han lliurat els ànecs, que havien caigut per la reixa de l'entrada 
al clavegueram, a un centre per a la seva recuperació i reintroducció al medi.

mossos

LA POLICIA VA COMPARTIR EL VÍDEO DE L'ACTUACIÓ A FACEBOOK

El Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Oriental ha 

incorporat dos nous vehicles re-

col·lectors compactadors de càr-

rega lateral, de 25 metres cúbics, 

que donaran servei a Granollers, 

on des de novembre s’ha implan-

tat aquest sistema per agilitzar 

la recollida de paper i cartró. El 

cost dels dos vehicles ha estat de 

531.530,86 euros (IVA exclòs). 

D’altra banda, l’ens també ha 

adquirit dos camions de càrrega 

posterior. Tenen una capacitat 

de 7 metres cúbics i permetran 

recollir els residus tant en serveis 

porta a porta, ja que incorporen 

un compartiment abatible al dar-

rere que permet al treballador 

posar-hi les bosses, com en ser-

veis de recollida de contenidors 

de càrrega posterior i soterrats. 

En aquest cas el cost ha estat de 

302.289,5 euros (IVA exclòs). 

Finalment, per reforçar el ser-

vei a la xarxa de deixalleries s’ha 

incorporat un vehicle amb ganxo 

i rodet compactador-triturador 

que permet reduir el volum dels 

residus, els viatges i les despeses. 

El rodet compactador es pot ins-

tal·lar a qualsevol camió ganxo de 

la flota, ja que disposa d’un motor 

independent al del vehicle, que 

pot fer canvis de caixes a les dei-

xalleries quan no el tingui instal-

lat. El cost d’aquest vehicle és de 

265.765,43 euros (IVA exclòs). 

Tots els vehicles adquirits te-

nen els manteniments preventius 

inclosos per un període de 5 anys. 

Amb aquests ja són 14, d’un total 

de 15, els nous vehicles que s’han 

incorporat aquest 2020. L’acció 

forma part del procés de renova-

MEDI AMBIENT EL CONSORCI HA RENOVAT AQUEST ANY 14 DELS 15 VEHICLES DE QUÈ DISPOSA 

L'última setmana s'han 

estrenat dos camions

de càrrega lateral i 

dos de càrrega posterior

Més neteja

El Consorci per a la Gestió de Residus 

del Vallès Oriental ha finalitzat les tas-

ques de neteja i desinfecció extraordi-

nària de 4.832 contenidors de de reco-

llida selectiva (vidre, envasos lleugers i 

paper i cartró). Els treballs s’han exe-

cutat durant el mes d'abril i la prime-

ra setmana de maig per garantir una 

bona recollida i tractament de residus, 

i s’han fet amb un camió d'hidroneteja 

amb dosificació d'aigua clorada. Així 

es vol minimitzar el risc de propagació 

del coronavirus pel contacte amb els 

contenidors. Per augmentar la preven-

ció i mantenir nets els contenidors, el 

consorci ha posat en marxa un servei 

de neteja ordinària dels contenidors de 

selectiva que s’anirà fent periòdica-

ment als municipis consorciats.

4.800 CONTENIDORS 
DESINFECTATS

Renovada la flota

de camions de recollida

ció de la flota de l’empresa públi-

ca Serveis Ambientals del Vallès 

Oriental, SA, per donar cobertura 

a les necessitats de recollida dels 

municipis consorciats. 

El Consorci Besòs Tordera i la Fun-

dació RIVUS s'han adaptat a la nova 

realitat del món educatiu i han dis-

senyat un seguit de fitxes i mate-

rials didàctics digitals, adreçats a 

diferents nivells, per promoure el 

coneixement dels entorns fluvials 

en el marc del programa Desco-

breix el riu des de casa. Les fitxes 

tracten temes com Rius, conca i ter-

ritori; L’aigua, consum i necessitats; 

La depuració de l’aigua i els rius o El 

meu amic el riu, per als més petits. 

També s'està preparant una visita 

virtual a una estació depuradora 

d’aigües residuals (EDAR).

Les Franqueses recupera, a partir 

del 26 de maig, el servei de recolli-

da de voluminosos al carrer. El ser-

vei, aturat de des l'inici de l'estat 

d'alarma, torna amb el calendari 

habitual: dimarts, recollida a Be-

llavista; i dijous, recollida a Corró 

d'Amunt, Corró d'Avall, Llerona i 

Marata. Per fer-ne ús cal trucar al 

telèfon gratuït 900 101 338 per de-

manar que passin a recollir els mo-

bles i trastos, que s'han de diposi-

tar a la vorera de davant de casa el 

dia de la recollida abans de les 14 

h. Igualment, els voluminosos po-

den dipositar-se a la deixalleria. ❉

'Descobreix el riu 

des de casa', una 

nova eina educativa

Torna el servei

de recollida

de voluminosos
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Aquesta setmana el Vallès Oriental ha estat en una mena d'estadi intermedi 

entre les ja famoses fases del confinament. Amb un peu a la fase 1, museus, 

biblioteques i botigues han fet un pas endavant per oferir els seus serveis, però el 

conjunt de la ciutadania s'ha mantingut –si més no, sobre paper– en un aïllament 

social que fa mesos que dura i que segurament està produint més seqüeles 

psicològiques de les desitjades. Ja a la fase 1 –per la qual molts vallesans 

creuen els dits perquè sigui una realitat dilluns– s'obrirà la possibilitat a trobar-se 

amb família i amics, i els establiments de restauració podran obrir les seves 

terrasses –amb restriccions, això sí–. De ben segur, aquest nou estadi, camí 

de l'anomenada nova normalitat –un concepte bastant mal trobat–, serà una 

alenada d'aire fresc per a una ciutadania a qui ja han robat el mes d'abril –com 

deia el Sabina–, però que prega perquè la nova normalitat no li robi el futur.

ENTRE FASES I 'NORMALITATS'

Editorial

omerç, botiga, tenda: establi-

ment comercial on la gent pot 

adquirir béns o serveis a canvi 

d'una contraprestació econò-

mica de forma tradicional. Les botigues de 

proximitat, sovint familiars, donen caràcter 

a carrers, barris i localitats i contribueixen a 

bastir i mantenir un teixit social dens.

Som conscients de què és i significa el co-

merç? De com incideix al nostre dia a dia, 

a l'entorn, a la ciutat? De com el comerç és 

present a les nostres vides o de com repercu-

teix a l'economia de la nostra vila? Coneixeu 

la magnitud de les xifres que mou directe i 

indirectament el comerç al nostre país i a 

Granollers en concret?: més de 100.000 co-

merços conformen el teixit empresarial de 

Catalunya i fora de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, Granollers és el municipi amb 

més densitat de comerç per habitant!

El 14 de març el comerç abaixava persia-

nes arreu. A Granollers només una minoria 

d'establiments que oferien serveis essen-

cials romanien oberts unes hores al dia. El 

resultat, una baixada dràstica de les vendes. 

Hem vist com s'apagaven els llums dels apa-

radors, com els carrers quedaven foscos, els 

vidres i reixes s'anaven empolsinant i des-

lluïen les façanes. En aquest confinament 

hem vist com la ciutat es transformava, com 

la vida se’ns allunyava. Les persones interac-

tuem i ens comuniquem de moltes maneres 

i és en el comerç on a banda d'adquirir pro-

ductes o serveis ens relacionem presenci-

alment i física. Aquests dies molts ens hem 

encarat amb un ordinador ple d'imatges de 

productes, asseguts davant un aparell que 

no ens pregunta com estem, que no ens dei-

xa quedar a deure 20 cèntims i "ja passaré 

demà", o cercant productes que vénen en 

grans embalatges que arriben en vehicles 

que envaeixen els nostres carrers i barris…

Abans del coronavirus, el comerç ja es-

Els reptes del nostre comerç
tava en crisi, intentant adaptar-se a un nou 

model, a una demanda que va més enllà del 

servei que ofereix actualment la botiga físi-

ca. Just fa una setmana, el 90% de comerços 

dels territoris que van passar a la fase 1 van 

poder obrir, mentre un 60% romania enca-

ra a la fase 0, tancat o en minoria donant cita 

prèvia. Aquesta setmana, dos mesos després 

de l’aturada, el comerç de Granollers està a 

la fase 0,5 i des de dilluns es pot treballar 

sense cita prèvia. Però en quines condicions 

i amb quines perspectives? Tot fa pensar 

que la propera setmana passarem a la fase 

1. Caldrà que els granollerins i granollerines 

facin confiança al seu comerç, a la botiga del 

barri, als establiments autòctons, als que ge-

neren benestar a la nostra vila, que paguen 

les seves taxes a Granollers, de manera que 

hi guanyem tots i totes, que es reinverteixi 

en serveis de qualitat per la nostra ciutat.

Per part de l'administració, caldran me-

sures immediates com un pla de xoc amb 

subvencions per a tots els sectors i enti-

tats associatives. Ara més que mai cal anar 

alineats, i ser proactius; calen campanyes 

per incentivar la demanda, reactivar l'ofer-

ta i agilitar els processos.

Només així, escollint el comerç de pro-

ximitat, el de casa, aconseguirem que el 

teixit comercial, les empreses de serveis, 

i sectors com la restauració i el turisme 

sobrevisquin a la crisi sobrevinguda per 

la pandèmia. Només així tornarem a tenir 

llum al carrer, façanes cuidades i plenes de 

vida, persones darrere el taulell que més 

enllà de vendre ens diran bon dia i ens do-

naran conversa! Junts hem de generar una 

economia circular, que ens faci més forts i 

que ens permeti disposar de més eines per 

plantejar nous models de futur.

C

LAURA SABATÉS 
I ORTEGA

Regidora de Junts per Granollers

nmig de la paorosa pandèmia 

que vivim, que amenaça i ate-

moreix tothom, la mort s’ha fet 

cruament present. La pèrdua 

de vides humanes resulta espectacular i 

quan se’n faci un recompte ben fet no ens 

en sabrem avenir. Moltes, moltíssimes, són 

causades directament per la maleïda Co-

vid-19, però són tantes o més les que s’han 

produït i es produeixen en paral·lel i molt 

sovint com a efectes col·laterals. Perquè 

l’aïllament i l’angoixa que el confinament 

ha entrat a tantes llars és un dany molt real, 

més enllà del provocat pel maleït virus, que 

no ha fet cap bé a ningú.

Les mesures excepcionals establertes 

per evitar la propagació de contagis ho han 

trasbalsat tot, també la possibilitat d’aco-

miadar-se com caldria de persones estima-

des que ens deixen. A les morts quantioses 

que s’han produït en residències de gent 

gran, on el coronavirus ha estat letal quan 

hi ha fet acte de presència, hi hem d’afegir 

les d’aquelles altres persones que han mort 

en hospitals o en domicilis particulars, en 

un estricte règim de visites, que moltes ve-

gades les ha dut a marxar ben soles, sense 

poder sentir els seus al costat.

En aquest període fosc, jo he perdut la 

meva mare i, afortunadament, ha pogut 

anar-se’n molt ben acompanyada a la casa 

d’una filla, on vivia, on fills i filles, nétes i 

Morts sense comiats ni abraçades

néts, ens n’hem pogut acomiadar i ser-hi fins 

al final. I he experimentat la importància de 

poder viure amb dignitat aquest pas greu, 

aquest darrer comiat. Perquè la mort sem-

pre és un cop fort i deixa un gran buit. I po-

der viure-la amb serenor –tant per qui se’n 

va com per qui es queda– no té res a veure 

amb haver d’assumir-la com un pas mal 

tancat, com de tants sòrdids n’hem sentit 

explicar aquests dies. Per això fa de tan bon 

escoltar el dolç Núvol blanc que Lluís Llach 

va compondre en la mort de la seva mare, i 

que ara s’ha escampat interpretada amb al-

tres músics, per recordar amorosament les 

persones que moren gairebé en l’anonimat 

de la Covid-19. Una cançó que a mi em du a 

pensar en l’Agustí, la Dolors, el Julián, l’Anita, 

en Lluís, la Teresa, la Montse, en Jaume, la 

Maria, en Joan, en Carles, la Rossita, la Mercè, 

la Mireia... i tothom que les porta al cor.

Són tantes les vides –sortosament més 

llargues o injustament més curtes– que 

s’han produït en la discreció i soledat 

d’aquests temps tan durs! Forçades a pas-

sar desapercebudes, com a secundàries, 

sense condols amb abraçades, sense fune-

rals, ni recordatoris, cançons, homenatges 

o pregàries col·lectives...

Com em deia un bon amic, aquesta allau 

de bona gent que se’ns en va sense que pu-

guem viure el traspàs i pair l’adéu és una ex-

periència molt trista. I és ben cert. Perquè, 

com dir-se bon dia pel carrer, dir-se adéu al 

final del camí és el més natural i humà per 

testimoniar l’agraïment per una vida com-

partida, que tal com arriba un dia se’n va, 

però que mai, mai, mai, no ha estat en va. 

Descanseu en pau, estimades i estimats!

E

VICENÇ 
RELATS

Periodista

A la meva mare, Mercè Casas Palau, i a tantes persones estimades que ens deixen

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Amb el confinament has sortit a fer esport. 
T'has comprat una bici. No ho saps, però 
t'estàs convertint en triatleta! És el moment 
de provar el triatló! T'oferim entrenaments per 
aprofitar bé aquestes sortides. Si et federes 
podràs entrenar fora del teu municipi!

Club Triatló @trigranollers Oriol Guinart @UruGuinart

Ep, @lesfranqueses ! Aquests dies 
som molts els que estem recuperant 
les bicis! Si voleu fer possible la 
ciclomobilitat al poble, entre els 5 
pobles i amb els altres municipis 
l'oportunitat és ara! Senyalitzeu ja!

Caldrà fer confiança al comerç

 local, al que paga les seves taxes

a Granollers, de manera que es

 reinverteixen en serveis a la ciutat
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ui ens havia de dir mentre ens 
disfressàvem per Carnaval 
que aquella cosa llunyana que 
patia la gent de Wuhan havia 

de confinar-nos a casa nostra dies des-
prés. Que tindríem a sobre nostre la crisi 
sanitària més important que hem viscut 
des de fa un segle. Que la gent de la nostra 
sanitat havia de posar-se en risc per cui-
dar de nosaltres. Que la gent treballadora 
amb pitjors contractes i pitjors condicions 
laborals seria qui ens trauria les castanyes 
del foc. Que faríem una manifestació vir-
tual pel Primer de Maig. Que tornaria una 
crisi econòmica, amb més virulència, que 
faria trontollar tot. Qui ens ho havia de dir!

Aquesta crisi ens està, per això, donant 
algunes lliçons que no hauríem d’oblidar. 
Com la necessitat de comptar amb unes 
administracions públiques fortes i ben do-
tades. Perquè quan han vingut mal dades 
tothom les hem mirat i hem demanat solu-
cions. Hem necessitat del sistema sanitari. 

No hem de tenir por de la vida, 

hem de tenir por de la malaltia

Hem necessitat ajuts alimentaris, ajuts al 
pagament dels serveis bàsics. Hem neces-
sitat prestacions públiques per poder te-
nir algun ingrés. I aquells que demanaven 
retallades d’impostos i serveis públics han 
estat els primers a parar la mà i demanar 
ajuda.

Com també ens ensenya que aquell 
mantra que aquí podíem dissenyar pro-
ductes i que els fabriquessin al sud-est 
asiàtic a canvi de drets i salaris baixos, ha 
fet que no tinguéssim capacitat productiva 
per dotar-nos dels EPI suficients que ens 
protegien la vida.

Però, per sobre de tot, ens mostra les 
conseqüències de les polítiques i les políti-
ques econòmiques impulsades per governs 
de dretes al nostre país, a Espanya, a Euro-
pa, a les empreses i, fins i tot, als nostres 
pensaments, o no recordeu allò de gastar 
per sobre de les nostres possibilitats?; 
aquelles polítiques, ens han dut misèria i 
desigualtat. I que a la contra d’això està el 
que fa la gent normal: la solidaritat. Cosint 
mascaretes, anant a comprar per aquells/
es que no poden, animant cada dia a les 20 
h al personal sanitari que no volen ser he-
rois, que volen tenir les condicions laborals 
i salarials dignes que es mereixen.

Q

GONZALO PLATA
Secretari general de CCOO 

Vallès Oriental, Maresme i Osona

Aquests darrers dies de “desescalada” 
han emergit les realitats d’un conflic-
te de classes que encara que han volgut 
menystenir o fins i tot enterrar està més 
present que mai. Mentre a les portes de 
Nissan – Montcada els seus treballadors i 
treballadores fan una vaga estratègica per 
salvar el sector de l'automoció al nostre 
país, amb EPI i conservant les distàncies, 
fent torns per evitar aglomeracions, i us 
recordo, sense cobrar, que les vagues no 
es cobren. La classe dominant surt al car-
rer de la milla d’or de Madrid, sense cap 
mesura, amb pals de golf, per demandar la 
protecció dels seus privilegis, o també, a la 
Cerdanya, on existeix un confinament de 
segona residència d’alt standing.

A la crisi de la Covid-19 no pot ser que 
tinguem por de la vida; hem de tenir por de 
la malaltia, tal com sabem fer-ho. Aplicant 
el sentit comú. Complint amb les recoma-

nacions que ens fan els experts. I aplicant 
la màxima de la solidaritat, i la fermesa. 
Fermesa en la defensa dels nostres drets, 
que d’aquesta crisi no sortirem perdent, 
la gent autònoma, la gent treballadora, els 
petits i mitjans empresaris, no serem ar-

rasats com vam ser-ho al 2008. Solidaris 
i solidàries entenent que en la diferència i 
en la diversitat hi ha la riquesa. Que no hi 
ha cap posició o veritat absoluta. Que apre-
nem cada dia d’aquesta malaltia i de les 
seves conseqüències. I que o ens en sortim 

plegats, o, simplement, no ens en sortim.
A CCOO hem aplicat el sentit de la solida-

ritat. Hem assessorat gratuïtament milers 
de persones al nostre país al llarg del confi-
nament. 700.000 persones a Catalunya han 
estat d’una forma o altra ateses per la gent 
del nostre sindicat, que una vegada més no 
ha preguntat què hi havia de lo seu, sinó que 
havíem de fer per allò nostre.

Darrerament he sortit de casa a atendre 
les funcions sindicals que em pertoquen. I 
he vist massa gent mirant amb el cap cot a 
la resta, tapats amb mascaretes, amb por 
del “que mira que no sigui que aquest em 
contagiï”. Les societats amb por són sem-
pre víctimes dels ismes que al llarg de la 
història han provocat més por, crueltat, 
pobresa... Torno a dir, no hem de tenir por 
de la vida, hem de tenir-ne de la malaltia, i 
això només ho cura el sentit comú. És a dir, 
el sentit de les coses comunes.

Hem d'aplicar la màxima

solidaritat i fermesa en la defensa

dels nostres drets per no ser

arrasats com el 2008

Les societats amb por són sempre

víctimes dels 'ismes' que al llarg

de la història han provocat més

crueltat i pobresa
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dors blancs i Crist no hi és per fer-los fora 
del temple, el Museu s’omple en nits d’inau-
guració si el cava és fresc i les pastes de xo-
colata. I és que, a qui collons l’importa el lli-
bre com a territori d’art o l’art de concepte 
i acció o la Mare de Déu amb el nen i Sant 
Joan o, què sé jo?, el cap magnífic del déu 
Bacus, els gargots dels Vergós o la pedra del 
jardí de la Teresa Llobet.

Avui el què interessa són les exposici-
ons sobre els llençols d’en Piqué tacats de 
Shakira (o a l’inrevés, perquè ningú es mo-
lesti), les pintures horteres que porta una 
estrella de TL5 tatuades a la pell, els calço-
tets d’en Cristiano, un documental sobre la 
infància dura d’un torero o les fotografies 
de la cuina de l’Osborne. El Museu, senyo-
res i senyors, és obert però la gent entra a 
l’Intimissimi per a comprar unes calcetes i 
omplir-les d’imaginació, o a la meva estima-
da Paradeta i poder assaborir una paperina 
d’avellanes tan ben torrades pels germans 
Doña o a Ca l’Amansiu Ortega i lluir, Carre-
tera amunt i Carretera avall, unes sabates 
de lleopard de plàstic i una bossa de Louis 
Puton. Diuen que un dia algú entrà al Mu-
seu perquè va llegir Benito, volia una pala 
de pàdel deu grams més lleugera que l’anti-
ga i s’equivocà de Benito i de costat.

Potser la cultura d’aquests pobles grans, 
d’aquestes ciutats petites, no necessiten 
temples, ni fustes nobles, ni cristalls de bo-
hèmia, ni tant de ciment... potser amb un 
quiosc, dues llibreries, una biblioteca, la mú-
sica al Parc Firal i les obres d’art dels murs 
de la Riera ja en tindríem prou. Aleshores 
podríem tunejar el cèntric ciment d’en Bo-
tey i transformar-lo en un bingo, en un Cor-
te Inglés (i arribaria abans la primavera), en 
un xiringuito de patates vestides amb aque-
lla salsa fastigosa o, potser, en una fàbrica de 
guillotines (made in France) i esperar deses-
perats la revolució que mai arriba.

esprés de pensar-hi una estona i 
a diferència dels qui creuen que 
tot és una maledicció de la Unió 
Liberal o que és cosa dels nos-

tres avantpassats sorgits d’entre les tombes 
i les ofrenes, he arribat a la conclusió que 
l’absència de visitants d’aquell edifici de ci-
ment anomenat Museu de Granollers no és 
cap misteri. Naturalment que una mica de 
culpa la tenen els polítics que han triat uns 
directors que no se n’han sortit, sigui per 
falta d’imaginació o de diners per inventar 
idees atractives (que atreguin). També és 
veritat que hi ha una part de culpa en al-
guns empleats que s’han comportat d’una 
manera mecànica i en el seu dia van con-
fondre la feina en una entitat cultural amb 
la d’un banc, un supermercat, un registre 
mercantil o una notaria.

Ara bé, jo crec que el misteri del Museu 
de Granollers és bastant més senzill del que 
molts imaginen. En aquesta comarca desba-
llestada gairebé tots tenim algun aparell di-
abòlic per jugar, escoltar o veure-hi esports, 
cultura, tertúlies, xafarderies, pel·lícules i 
gairebé tocar els pares nostres de cada dia. 
Tenim automòbils que ens porten al mar, 
motos per destrossar la muntanya, tenim 
bicicletes, patinets i gossos per passejar. Te-
nim llibres i músiques i pornografia i camps 
de golf i pistes de pàdel, discoteques i bars 
musicals i coca (de pinyons) i coca (de cre-
ma) i coca, i tenim Messi (perquè Messi, 
germans, som tots o quasi tots). Aleshores, 
passa el que passa, qui collons vol anar a 
veure una pintura de l’Albarranch, un gerro 
d’en Cumella, una fotografia d’en Masana o 
una cotilla del segle XVIII. El Museu només 
omple quan la festa major el transforma en 
una botiga de mocadors blaus i de moca-

D

EL NOSTRE MUSEU

SANTI MONTAGUDDes del balcó

ecentment, el diari Ara publicava 
l’article titulat Per un nou contrac-

te social, firmat per Ernest Be-
nach, Enric Marín J.M.Tresserras. 

La idea de fons d’aquest article és que arrel 
de la irrupció d’aquesta crisi sanitària i les 
seves conseqüències econòmiques i socials 
ens cal com a país un canvi de paradigma. 
El text, que posa èmfasi en la proposta de 
crear un nou contracte social “que alliberi 
el debat polític d’uns dogmes econòmics 
amb més contingut ideològic que evidènci-
es empíriques. Que substitueixi l’economi-
cisme neoliberal pel paradigma del progrés 
humà”. Assenyala cinc àmbits on els autors 
creuen que cal actuar amb urgència: políti-
ca, salut, coneixement, economia i drets.

Interessant, sens dubte, generar debats 
amb un fons com el d’aquest article. Ens que-
da un llarg camí per veure cap on va el rumb 
polític i democràtic del país, i jo soc dels qui 
creu, com Benach, Marín i Tresserras, que 
cal un canvi de paradigma; és urgent.

Però, difereixo sobre aquest article no 
en el fons sinó en el com. El que ens cal 
és saber amb quines eines comptem per 
entomar aquests nous reptes no tant com 
a país, sinó com a moviment polític inde-
pendentista i transformador.

El tauler internacional es mourà, i molt. 
La pandèmia de la Covid-19 ens portarà a 
viure processos polítics vells (més restric-
cions de fronteres, augment del populisme 
conservador) amb cares i verbs nous.

Els estats-nació pretendran amagar les 
seves debilitats mitjançant el reafirmament 
dels seus postulats identitaris –unidos ven-

ceremos a este nuevo enemigo; Pedro Sán-
chez–. En aquest cas, les minories nacionals 
tenen mala peça al teler els propers anys.

S’agreujaran, si no s’han agreujat ja, les 
diferències entre els països del centre i nord 
d’Europa i els del sud. No és un fenomen 
nou, però ara es veu agreujat per tot allò que 
s’arrossega del mal fet en la crisi de 2008.

Quin moment ens toca viure política-
ment a les minories nacionals en aquest 
nou escenari internacional?

La iniciativa política a Europa s’ajustarà 
a les necessitats dels estats en termes eco-
nòmics, fiscals, migratoris o mediambien-
tals. Això pot comportar un esgotament de 
l’efectivitat de les propostes transformado-
res i independentistes, just perquè la par-
tida passarà a decidir-se en el si dels grans 
poders internacionals (UE, BCE, FMI, Ale-
manya, França, Estats Units, Xina). Són mo-
ments de resistir respecte al reconeixement 
del nostre conflicte polític amb l’Estat (Cata-
lunya-Espanya). L’agenda política espanyola 
per ella mateixa, de manera sinèrgica, inten-
tarà obviar el conflicte reconeixent certs ac-
tors polítics o mitjans de concertació (taula 
de diàleg) sense que es produeixin avenços 
polítics rellevants més que els de mantenir 
aquest reconeixement simbòlic.

És un bon moment per fer noves propos-

Eines, eines i més eines
tes de col·laboració amb les regions veïnes 
(antiga proposta Euroregió). Resituar-nos 
en el tauler de joc que s’albira a escala in-
ternacional és bàsic si volem ser un actor 
mínimament actiu a Europa. Reformular 
l’encaix de l’independentisme en el tauler 
de joc. No és Catalunya, és la seva gent els 
qui volem canvis. El motor propositiu fins 
fa pocs anys en el debat polític català, sens 
dubte, ha estat dominat pels partits inde-
pendentistes. La iniciativa política per part 
de l’independentisme actualment és nul·la, 
i no s’albiren alternatives polítiques que 
pressuposin canvis substancials (pensem 
seriosament en la irrupció de Vox?).

No és possible pensar en nous programes 
de país si no deixem enrere la cultura polí-
tica de les grans propostes-força i assumim 
que tot plegat és més complex, i que cal sa-
ber quins són els nostres poders i forces per 
entomar debats que siguin eines efectives i 
no pas mitjans de difusió d’algoritmes.

La política catalana ha d’afrontar reptes 
ingents (crisi climàtica, crisi econòmica, 
crisi social, embats amb l’Estat) i a causa 
de la saturació de reptes, de nou, la política 

catalana pot entrar en un nou col·lapse de 
plantejaments (recordeu l’1-O?) i optar, així, 
per gesticular tot onejant la bandera nacio-
nal per tal d’amagar mancances d’iniciativa 
política de fons. Cal desestressar la política.

La societat civil i l’opinió pública han de 
fer un pas. S’ha d’exigir transparència a les 
nostres institucions i als processos polítics 
que s’endeguin a partir d’ara, sinó, de nou, 
la manca de coherència pot comportar 
conseqüències de futur encara imprevisi-
bles. La societat organitzada també s’ha de 
saber reformular, pluralitzar, actuar local-
ment, si el que volem és que la nostra de-
mocràcia tingui balances que l’equilibrin.

Dualitat de plantejaments. Sense cap mena 
de dubte, la lluita entre la batalla política i la 
batalla de les idees s’ha de dualitzar. Cal una 
bona gestió política (partits i institucions 
democràtiques), que posi sobre la taula una 
agenda política real i de futur, i així, es podrà 
avançar en la lluita política on ha d’imperar 
un nou ordre; el domini de les causes socials 
com a eix vertebrador de la causa nacional.

No es tracta de proposar nous reptes po-
lítics només, sinó d’entomar la creença que 
aquest gran moviment nacional que es diu 
independentisme transformador agafa la 
iniciativa en la lluita per la dignitat salarial, 
contra l’emergència climàtica, per la quali-
tat en l’educació, per la millora del sistema 
sanitari, o bé per l’avenç en la sobirania ali-
mentària, energètica, etc.

El debat se succeirà, i enmig d’aquesta 
crisi tenim l’oportunitat de pensar que som 
molts però mal organitzats; que pensar com 
a país no és res si no es pensa com assistir els 
reptes més immediats de la seva gent.

R

GERARD 
PIÑERO

Emprenedor

La societat organitzada s'ha de

 saber reformular, pluralitzar, actuar

localment, per una democràcia

 amb balances d'equilibri

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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OPINIÓ

es cures i el fet de cuidar-nos 

els uns als altres. Saber que som 

perquè tenim relacions, perquè 

som animals socials. Hem vist 

patir els nostres veïns (a la nostra gent 

gran) i hem vist com la por ens ennegria el 

futur. La mort ha trucat a la porta d’un món 

injust, accelerat i egoista. Però hem reacci-

onat des de la fraternitat aplaudint als pro-

fessionals sanitaris i posant en valor feines 

com el personal de neteja, els que treballen 

en un supermercat o el sector de la logísti-

ca. I ara sortim al carrer quan ens toca per-

què hem renunciat a una certa llibertat en 

pro de la protecció dels més febles. Per ells 

i elles, Riders on the storm dels The Doors.

Hem recuperat el bé comú, les pàtries 

compartides; allò que ens fa ser comu-

nitat: un hospital i el sector públic com 

a paradigma d’aquesta idea. Per això ens 

emprenya pensar que fa temps alguns ho 

volien retallar. Però ja mai més ho perme-

trem! Ara sortim al carrer i veiem la ciutat 

amb uns altres ulls, també; és el nostre es-

pai de vida i el volem net, verd, acollidor i 

amable. Hem deixat enrere el concepte de 

Allò que hem après (i ens hauria de quedar)
ciutat dormitori; prenem mides al barri, 

descobrim el riu i els parcs de la ciutat, la 

serra de Llevant avui és la nostra Rambla, 

tornem a somiar el Granollers que vol tro-

bar l’equilibri entre un centre urbà gris i 

un entorn verd de lledoners i groc de blat 

que a hores d'ara ja despunta. I a la Bòbila 

què hi farem, doncs? Tornem a casa amb 

els Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama.

Hem recuperat la cultura com a lloc de 

recolliment i, així, hem sortit a cantar als 

balcons per a fer fora la tristesa. Hem tret 

de l’armari els vells discos de l’avi, aquells 

que explicaven la vida amb una guitarra 

vella i atrotinada. Hem mirat els clàssics 

del cinema de tots els temps i hem recupe-

rat Walt Withman i el seu Carpe diem per 

agafar forces al final del dia mentre les no-

tícies ens explicaven el reguitzell de baixes 

quotidianes. La força de la cultura ens ha 

acaronat per donar-nos alè. Mentrestant, a 

Spotify hi sonava Vespre d'Els Pets.

Hem reforçat espais familiars, d’amistat 

i de proximitat amb els nostres. Les vide-

otrucades amb els avis on els néts s’apro-

pen a la pantalla per a fer-hi un petó so-

nor o les trobades virtuals amb els amics 

i amigues mentre brindem amb birres 

fredes i ens desitgem paciència, amor i es-

perança a través de Jitsi, Zoom o Hangout 

mai les oblidarem. Els nostres han estat 

més a prop que mai, els hem sentit i ens 

L

PAU LLOBET I ROURA
Regidor d'ERC a l'Ajuntament 

de Granollers i sociòleg

Allò que hem après (i ens hauria de quedar)
han sentit. I totes, absolutament totes les 

converses han acabat amb l’emocional: 

‘’Cuideu-vos’’. Ho hem fet per ells perquè 

ells ho farien per nosaltres. Cat Stevens ho 

va saber expressar millor a Father and son.

Hem après a trobar temps íntim i perso-

nal enmig de dies caòtics on tot agafava una 

altra dimensió. I, enmig del desordre, hem 

après a trobar moments per parlar amb la 

parella, riure amb els fills, llegir, escriure o, 

simplement, passar una estona comptant 

quantes flors han nascut als lliris del bal-

có… Hem trobat espais de vida quotidiana 

dins de pisos petits, inventant històries al 

menjador, jocs impossibles a la cuina i jocs 

de taula inacabables mentre els valents i 

valentes que sortien al carrer ens omplien 

el rebost. Vivint amb intensitat (també amb 

tensions familiars evidents) el que costa fer 

teletreball, telescola i tantes coses més… 

I on les dones, com sempre, segueixen te-

nint més problemes de conciliació perquè 

el sistema de cures, d’ajudes i de logística 

familiar segueix descansant, malaurada-

ment, sobre les seves esquenes, cosa que és 

urgent que sapiguem i vulguem canviar. De 

fons, Bob Marley - No woman No cry.

Les xarxes socials ens han acompanyat 

dia i nit, sobretot en els pitjors moments 

de la pandèmia. Twitter bullia i els whats-

apps entraven a cor que vols explicant his-

tòries tràgiques i desconcertants. El perio-

disme feia la seva feina (a casa nostra tant 

el SomGranollers com El 9 Nou han estat 

dignes hereus del vell ofici d’informar) 

però el soroll creixia i escampava confu-

sió. En algun moment, el fum negre a les 

xarxes era tal que costava respirar; eren el 

Cant de la Sibil·la modern sembrant cala-

mitats i desgràcies, narrant relats terrorí-

fics mentre metgesses, infermers i perso-

nal de la neteja lluitaven pam a pam, They 

shall fight on the beaches… La Maria del 

Mar Bonet ho canta millor.

També, com algunes haureu comprovat, 

la bona música ens ha acompanyat durant 

aquest temps. Hi ha sigut en la pena i ens 

portarà, segur, il·lusions de cara a cons-

truir un demà millor. Un demà que caldrà 

pensar des del bé comú, des de la preven-

ció, des del respecte a la ciència, des del fet 

de saber-nos fràgils i, per tant, respectuo-

sos amb l’entorn. Aquesta nova normalitat 

que avui comencem a palpar ens exigeix 

deures de protecció; distàncies socials, 

mascaretes i complir regles de sortides al 

carrer. Fer-ho és cuidar-nos i cuidar-nos 

és, avui, reforçar una comunitat millor.

P.S. Ara, però, els polítics hauríem 

d’aprendre a ser útils; escoltar, acompa-

nyar i fer tot allò que estigui a les nostres 

mans perquè la gent pateixi el menys pos-

sible. I, sobretot, perquè la recuperació 

inclusiva que volem arribi aviat. Posar 

sobre la taula polítiques expansives, d’in-

versió i progressistes que ajudin a tornar 

a començar. No fer-ho seria un fracàs, un 

insult, un pas enrere.
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Century 21 Urban, la 

firma immobiliària de 

Parets del Vallès, ha 

quedat en segon lloc 

del rànquing d’ofi-

cines de la xarxa de 

franquícies de Cen-

tury 21 a la demarca-

ció de Catalunya i les 

Illes Balears. El ràn-

quing, que es fa cada 

quadrimestre, valora 

les transaccions re-

alitzades per cada 

despatx i el volum 

de facturació. Així, 

Century 21 Urban ha 

quedat en el top-5 per 

davant de tres potents oficines de Barcelo-

na: Century 21 BZ Gestió, Century 21 Xarxa 

i Century 21 Mediterranean, tercer, quart i 

cinquè lloc, respectivament. "L’oficina de 

Parets del Vallès és cada cop més potent 

i destaca en la línia de creixement", as-

segura Raül Martínez, responsable del des-

patx. L'equip està format per set professi-

Century 21 Urban, segona millor agència

immobiliària a Catalunya i les Illes Balears

CENTURY 21 URBAN

av. Catalunya, 71 · Parets del Vallès

Tel. 93 360 67 27 · www.century21.es · urban@century21.es

L'APARADOR

DE LA SETMANA

onals –un director de vendes, dos gestors 

de processos, dues persones de recursos 

humans i captació d'agents, un assistent 

financer i un integrador– i el completen els 

assessors comercials, fins a un total de 30 

persones. L'àmbit d’actuació de l'empresa 

immobiliària se centra fonamentalment en 

el Vallès Oriental.
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El grup de treball de reactivació 

econòmica i social del Vallès Orien-

tal, coordinat pel Consell Comarcal 

a petició de la Taula Vallès Oriental 

Avança, ha presentat les propos-

tes d’actuació per impulsar la re-

activació econòmica i social de la 

comarca, especialment en matèria 

de turisme, indústria de proximitat i finançament, així com recupera-

ció de la indústria i bretxa digital. 

De fet, el grup considera "crítica" la situació del sector turístic, el 
comerç, la indústria i els petits em-

presaris, i per això ha demanat ur-

gència en l’aplicació del pla. 

Entre d’altres, les propostes 

d’actuació passen per posar a dis-

posició dels ens locals recursos 

tècnics per desenvolupar el pla de 

reactivació socioeconòmica, refor-

çar l’Observatori-Centre d’Estudis 

i la interlocució amb les entitats 

ESTRATÈGIC  EL CONSELL COMARCAL HA PRESENTAT LA SOL·LICITUD PER OBTENIR SUBVENCIONS DEL PLA DE XOC DE LA GENERALITAT

bancàries, millorar la situació dels 

sectors que es dediquen a la cura 

de les persones i impulsar circuits 

curts de comercialització. També 

posicionar el Vallès Oriental com a destinació turística, apostant pel 
turisme de proximitat i la sosteni-

bilitat; reforçar la perspectiva de 

gènere en l'àmbit laboral; reduir 

els terminis de pagament de fac-

tures a proveïdors i vincular els 

serveis i accions que es duguin a 

terme a l'Agenda 2030 i el ODS. Fi-

nalment, la reactivació econòmica 

i social de la comarca també passa 

per acompanyar les empreses en 

el salt a l’àmbit digital i per refor-

çar el pes industrial de la comarca. 

El conseller de Promoció Eco-

nòmica i Estudis del Consell Co-

marcal, Jordi Manils, assegura 

que el grup de treball “ha de ser 

capaç d’innovar per poder treu-

re la màxima rendibilitat als 

recursos econòmics amb les 

competències actuals del Con-

sell Comarcal”. En aquest sentit, 

el pla serà dinàmic i evolucionarà 

d’acord amb les necessitats i can-

vis que vagin sorgint les properes 

setmanes i mesos.

D’altra banda, el Consell Comar-

cal ja ha presentat la sol·licitud per 

obtenir subvencions del pla de xoc de la Generalitat, així com també 
ho farà en els processos que s’obrin 

des de la Diputació de Barcelona. i

Els agents econòmics comarcals 
presenten un pla de reactivació

La UEI a YouTubeXavier Plana, a la xerrada mensual de Gran Centre
La UEI ha estrenat una secció al seu canal  de YouTube que porta per títol Els nostres  

empresaris, en què emprenedors i directiusde la comarca comenten en vídeos
curts la situació actual i possibles solucions.

Xavier Plana, consultor i soci director d’ICAM, Persones i organitzacions,  

és el convidat d'aquest dijous (20 h) a la xerrada mensual del cicle El repte  

de ser persona avui. La xerrada es pot seguir en directe al canal d'Instagram de Gran Centre. El ponent reflexionarà sobre què ens està passant col·lec- 

tivament i convidarà a pensar què fem mentre no s’acaba la situació actual. 

ECONOMIA

La Diputació de Barcelona inverti-

rà a partir d’aquest mes de maig un 

total de 1.000 milions d’euros per a 

la reactivació social i econòmica de 

les comarques de Barcelona. Serà 

en el marc de l'anomenat Compro-mís municipal (2020-2023), que conté ajuts imminents i línies de 
suport per als propers tres anys. 

L’objectiu és garantir la solvència 

dels ajuntaments, reforçar l’aten-

ció als més vulnerables i reactivar 

el teixit econòmic, social i cultural 

dels municipis. D'aquests diners, 

100 milions seran per a un pla de 

xoc imminent per fer front als efec-

tes de la Covid-19 i s'invertiran en 

el pagament de despeses corrents 

i extraordinàries que, a causa de 

la pandèmia, han hagut de fer els 

ajuntaments; despeses extraordi-

nàries en benestar social; millora 

de camins municipals; suport a 

l’economia local i l’ocupació; i su-

port per pal·liar la situació de la 

cultura, l’educació i l’esport. Els 

900 milions restants s'invertiran 

els propers tres anys i seran per 

al Pla Xarxa de Governs Locals; 

el Catàleg de Serveis i Activitats; programes específics i suport a les 
aportacions del fons Feder. 

INVERSIONS  

La Diputació

mobilitzarà 1.000 

milions d'euros els 

pròxims tres anys 

UVIC I QEV TECHNOLOGIES: DOBLE
TITULACIÓ EN MOTORSPORT I E-RACING
n La UVic-UCC i l’enginyeria QEV Technologies, de Montmeló, han posat en marxa 
conjuntament la primera edició del màster i del curs d’especialització universitària 
en Motorsport i e-Racing. La proposta suposa la unió en un doble grau de dues 
formacions independents de Motorsport que QEV Technologies ja impartia a través 
de la seva acadèmia: el màster en Motorsport i e-Racing i el curs d’especialització 
en e-Racing. El màster s’adreça a alumnes titulats en enginyeria o en l’última fase 
de la seva formació que desitgen enfocar la seva vida laboral cap a la competició 
automobilística, mentre que el curs d’especialització s’orienta a titulats en cicles 
formatius de grau superior d’automoció, professionals del sector o pilots i expilots 
que volen formar part d’un equip de carreres. Les dues titulacions estan homolo-
gades, tenen una validesa acadèmica de 60 ECTS i són expedides conjuntament 
per la UVic-UCC i QEV Technologies, amb el suport de la Federación Española de 
Automobilismo. Les formacions es posaran en marxa el curs 2020-2021 i es faran 
entre octubre i abril. La primera fase serà teòrica –400 hores– i es complementarà 
amb pràctiques a QEV Technologies, que disposen de la primera tecnologia en 
automoció i on actualment s’hi desenvolupen cotxes elèctrics. En la segona fase,  
de caràcter pràctic, els alumnes es posaran l’uniforme d’una escuderia per fer  
150 hores de formació en un equip de carreres o desenvolupar un vehicle elèctric.

El sector de l’automoció tampoc 

no s’ha salvat de la brusca frenada 

de l’activitat econòmica. Durant 

les primeres setmanes hi va ha-

ver una incertesa total en el sector 

dels tallers mecànics. La confusió 

inicial en les directrius del govern 

espanyol sobre si podien obrir o 

no va causar molta improvisació, i 

molts van optar per tancar volun-

tàriament. Les setmanes següents, 

amb una reducció de la mobilitat 

per sobre del 60%, la majoria de 

tallers que es mantenien oberts van treballar sota mínims, ja que 
l’atenció als col·lectius considerats 

essencials –policies, ambulàncies 

i vehicles de distribució– ha estat 

pràcticament inexistent. 

Carles Torras, secretari general 

de la Unió d’Empresaris d’Auto-

moció de Catalunya, amb seu a 

Granollers, assegura que durant 

setmanes la facturació ha caigut 

“al 10 o al 15% del que és habi-

treballar amb mascaretes i altres 

equips de protecció. “Encara ara 

tot està molt obert, hi ha molta 

incertesa i no sabem com ens 

en sortirem”, assegura Torras. 

“L’impacte econòmic serà molt 

fort per a molta gent i això tam-

bé ho notarem als tallers mecà-

nics”, conclou.  x.l.

tual”, fet que ha portat 

molts tallers a presentar 

expedients de regulació 

temporal d’ocupació als 

seus treballadors. 

Aquest ha estat, justa-

ment, un dels problemes 

de sector, ja que l’auto-

ritat laboral ha tombat 

molts d’aquests ERTO 

en considerar que no es 

tractaven d’expedients 

de força major. “El cop 

ha estat fort per tot-

hom i també hi ha qui 

es veurà obligat a tan-

car”, diu Torras, qui malgrat tot 

celebra que a poc a poc el negoci 

vagi arrencant. “Serà un canvi ra-

dical en tot”, diu Torras en relació 

amb les mesures de seguretat que 

cal prendre. La majoria de locals 

han hagut d’ampliar espais, aten-

dre els clients d’un en un i crear 

sales d’espera, a més d’haver de 

arxiu

AUTOMOCIÓ  MALGRAT MANTENIR-SE OBERTS, LA MAJORIA HAN TREBALLAT SOTA MÍNIMS

La feina als tallers mecànics ha 

caigut un 90% durant dos mesos

TALLERS MECÀNICS  Amb poca activitat

Observatori

L’Observatori dels Polígons d’Activi-
tat Econòmica del Consell Comarcal 
prepara un estudi monogràfic sobre 
l’impacte dels impostos municipals a 
les empreses que ocupen els 127 po-
lígons d’activitat econòmica (PAE) de 
la comarca. Analitzarà com afecten els 
principals impostos i taxes municipals 
als PAE i les bonificacions que apliquen 
els ajuntaments, i compararà la càrrega 
fiscal dels municipis de la comarca i de 
les capitals de les comarques veïnes. 
Així, s’analitzaran els impostos de béns 
immobles, de vehicles, de construcci-
ons, d’activitats econòmiques, les ta-
xes de llicències urbanístiques i d’ac-
tivitats. A més, el grup de treball dels 
PAE també considera necessari donar 
prioritat a les mesures de reactivació 
econòmica que tinguin un impacte di-
recte i permetin mantenir l’activitat de 
la comarca i els llocs de treball. D'altra 
banda, segons el Departament de Tre-
ball, fins al 17 de maig al Vallès Orien-
tal s'havien registrat 4.704 ERTO, que 
afecten 35.203 treballadors. Respecte 
al total català, la comarca suposa el 
4,83% pel que fa a empreses afectades 
i pràcticament el 5% del total de treba-
lladors afectats.

ESTUDI DE L’IMPACTE 
DELS IMPOSTOS
ALS POLÍGONS

Inclou reduir els terminis 
de pagament a proveïdors 
i acompanyar en la
digitalització d'empreses
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El sector immobiliari és un dels que 

ha estat pràcticament paralitzat els 

darrers dos mesos. Durant aquest 

període no s’ha tancat gairebé cap 

operació de compravenda, més 

enllà de les que ja s’arrossegaven des d’abans del confinament. Des 
de començaments de maig, però, 

amb l’activació de la fase 0 de de-

sescalada, algunes immobiliàries 

ja han començat a obrir els punts 

de venda, en alguns casos amb 

menys personal i per resoldre trà-

mits administratius, i des d'aquest 

dilluns, amb la fase 0 avançada, ja es permeten, fins i tot, les visites de 
clients als habitatges. 

Un indicador de l’activitat al 

sector és el moviment al vol-

tant dels portals immobiliaris. 

La companyia granollerina Pisos.

com, amb tres milions d’usua-

ris únics a tot l’Estat, ha detectat 

com a l’abril les transaccions van 

caure més d’un 90%. El director 

d’estudis del portal, Ferran Font, 

explica que les visites al web van caure molt a finals de març, però 
després van revifar i actualment ja 

s’han recuperat completament en 

audiència i sol·licitud d’informa-ció. De fet, el confinament ha po-

pularitzat molt més l’ús d’internet 

HABITATGE  DES D'AQUESTA SETMANA JA ES PODEN TORNAR A FER VISITES COMERCIALS PRESENCIALS EN IMMOBLES PER LLOGAR O COMPRAR 

per a tota mena d’àmbits, 

també el de la recerca im-

mobiliària. “Es nota que 

hi ha ganes de repren-

dre l’activitat”, diu Font 

valorant les dades del 

portal immobiliari. Algu-

nes immobiliàries, de fet, 

han tancat aquest maig 

diverses operacions que 

hi havia contingudes des d’abans del confinament.
El sector admet que fins després de l’estiu es 

notarà fortament l’im-

pacte de la crisi sanitària, però confia que després 
es pugui recuperar el rit-me de transaccions fins a 
assolir, probablement a finals d’any, els resultats d’abans del confinament. “Dependrà de 

com es recuperi tot: el comerç, 

les feines, el turisme..., ara hi ha 

massa incògnites”, diu Font. 

Alexis Roca, de l’agència Viu-

re a Granollers, indica que “fins 
que tothom no surti al carrer 

no veurem l’abast de la crisi”, 

i apunta que “com més es trigui 

a sortir de la situació, més dur 

serà l’impacte econòmic”.

Pel que fa a la compravenda, els 

professionals coincideixen que el confinament portarà canvis en la tendència que hi havia fins ara. 
Si els anys 2017 i 2018 van es-

tar marcats per fortes pujades de 

preus, i des de mitjans del 2019 

els augments s’havien moderat, 

ara preveuen que els preus de 

venda “puguin caure entre un 

10 i un 12%”, diu Agustí Salgado, 

de La Casa Agency. “La demanda 

de compra ha baixat, i segons 

com evolucioni l’economia en-

cara baixarà més”. Ferran Font 

és de la mateixa opinió. “La gent 

tindrà menys confiança i menys 
capacitat econòmica”. A més, 

“les compravendes s’allarguen 

en el temps, i al mercat no hi ha 

l’estabilitat que caldria”.

Per tot això, apunten, el mercat 

de lloguer “serà el que més ràpid 

es recuperarà”. De fet, de les po-

El sector immobiliari preveu que els 
preus de compravenda caiguin un 10%

"S'han cancel·lat

compres, però els

lloguers s'han mantingut

i han entrat clients nous"

ques operacions que han tramitat 

les immobiliàries les últimes set-

manes, pràcticament totes han es-

tat lloguers. En aquest cas, l’oferta 

disponible és baixa per l’alta de-

manda que hi ha. Per això, malgrat 

que els preus han moderat els 

seus ascensos darrerament, el pri-

mer trimestre de l’any s’han regis-

trat els màxims històrics a la ciu-

tat: 10,5 euros per metre quadrat. 

“Al lloguer li costa molt més de 

baixar”, diu Salgado. “Va molt lli-

gat a l’evolució dels preus a Bar-

celona”. Roca, per la seva banda, 

explica que els lloguers són els 

que poden salvar el sector els prò-

xims mesos. “Hem tingut can-

cel·lacions de compres, però els 

lloguers s’han mantingut i fins i 
tot han entrat clients nous”. En 

canvi, on sí que es preveu una re-

baixa dels preus de lloguer és en 

l’àmbit dels locals comercials, ja 

que durant un temps la demanda 

també baixarà perquè la capacitat i el nivell de confiança dels empre-

nedors serà baix. i x.l.

Segons les dades de Pisos.com, les cerques a internet d’habitatges amb balcons 

o terrasses han augmentat un 2%, i el de cases amb jardí un 4%. “Encara és  
aviat per veure si aquesta tendència ha estat puntual o es mantindrà després 
del confinament”, diu Ferran Font, director d’estudis del portal immobiliari. 

Més espais exteriors

Serveis immobiliaris

L’Associació d’Agents Immobiliaris 

(API) ha publicat una guia per resta-

blir l’activitat de les agències després 

del confinament. Més enllà de l’aug-

ment de visites virtuals, la gestió im-

mobiliària és presencial i, un cop fet 

els primers contactes per web, poder 

veure l’immoble és bàsic per qualsevol 

operació de compra o lloguer. Per això, 

tot i que no hi ha protocols concrets, 

els API recomanen establir un nombre 

màxim de persones per fer les visites 

als immobles, tenint en compte la su-

perfície per garantir les distàncies de 

seguretat de dos metres entre perso-

nes. A més, proposen no fer visites de 

portes obertes dels habitatges i fer ús 

de proteccions d’un sol ús, tant per als 

comercials com per als clients. L’accés 

a les zones comunitàries està prohibit i 

l’ús de mascaretes i guants és obliga-

tori. Aquests són alguns dels requisits 

que s’exigeixen a la fase 0,5 del des-

confinament, en què ja es permeten les 

visites als habitatges. “El sector està 
preparat per tornar a treballar des del 
primer minut en què sigui possible”, 

conclouen els agents immobiliaris. 

xavier solanas

IMMOBILIÀRIA  El sector ha estat pràcticament aturat durant dos mesos

Les agències immobiliàries esperen recuperar el ritme de vendes i lloguers a la tardor

VISITES
AMB PROTECCIÓ I 
AFORAMENT LIMITAT
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El sector de la bellesa –perru-

queries i estètica– ha reclamat un 

cop més a les administracions un 

protocol específic que s'ajusti a les 

característiques de la seva feina, 

ja que els seus treballadors tenen 

un contacte físic continu amb els 

clients. Així ho han expressat des 

de la Unió de Perruqueria i Estè-

tica del Vallès Oriental i el Gremi 

Artesà d’Estètica i Bellesa de Cata-

lunya, amb seu a la UEI.

Des del reinici de l'activitat, fa 

un parell de setmanes, les dues 

associacions han rebut centenars 

de trucades amb dubtes sobre els 

protocols i les mesures higièni-

ques que havien de portar a terme: 

"La majoria de consultes es mos-

traven molt preocupades per la 

falta d’informació i de protocols 

oficials", expliquen. Per això, les 

dues associacions han elaborat 

una guia amb recomanacions es-

pecífiques per a la professió. "En 

aquests moments el sector ha 

de ser un col·lectiu unit i fort”, 

diu Susana Berenguel, secretària 

de les dues entitats. "Els profes-

sionals estan molt desorientats 

i des del gremi els acompanyem 

per a fer front a la tornada, in-

formant-los contínuament i re-

solent els dubtes respecte a les 

mesures que han de prendre en 

cada cas", assenyala. Les recoma-

nacions tenen l'objectiu d'assegu-

rar la protecció dels treballadors i 

els clients. "El protocol higiènic i 

sanitari dels centres de bellesa 

ha de ser fiable i portar- se a ter-

me amb molta exhaustivitat". 

"Els professionals s’han de com-

prometre i extremar les precau-

cions", diu Berenguel.

Mesures com l’ús obligatori de 

mascaretes, tovalloles d’un sol ús, 

distància de seguretat de dos me-

tres entre persones i la introduc-

ció d’abrics, bosses i pertinences 

personals en bosses hermètiques 

són només algunes de les mesu-

res que han de portar a terme les 

perruqueries i les estètiques, que 

s’han hagut de preparar molt ràpi-

dament per adaptar els seus cen-

tres a la nova realitat.  

SERVEIS  ELS GREMIS VOLEN QUE HI HAGI PROTOCOLS OFICIALS

Perruqueries i estètiques
elaboren una guia per reiniciar 
l'activitat amb seguretat

El sector reclama més 

protocols oficials per 

garantir la seguretat

de treballadors i clients

Més de 150 mitjans de proxi-

mitat associats a l’Associació 

de Mitjans d’Informació i Co-

municació (AMIC) de Catalu-

nya, les Illes Balears i el País 

Valencià –entre els quals els 

diaris Som*–, duen a terme 

del 15 de maig al 31 de ju-

liol la campanya Sempre al 

costat del comerç amic. L’ob-

jectiu és donar un cop de mà 

als comerços i empreses de 

serveis per ajudar-los a te-

nir el major nombre possi-

ble de clients en el moment 

de la seva reobertura i recuperar 

l’afluència de públic i vendes. 

La campanya, dissenyada per 

l’AMIC, vincula mitjans i comerç de 

proximitat, ja que el dia a dia dels 

mitjans de proximitat és estar con-

nectats amb el seu entorn més pro-

per, comercial i social, i esdevenir 

canals de comunicació necessaris 

per als comerços i serveis. Per això, 

la campanya pretén ser una eina 

que dinamitzi, arreu del territori i 

d'import igual o superior a 200 

euros fins al 31 de juliol amb re-

duccions de 100 euros en la publi-

citat que contractin tant en paper 

com en digital a SomGranollers, 

SomlesFranqueses, SomVallès i la 

resta de mitjans de la cooperativa 

Som* a la comarca. Només serà 

vàlid un xec regal per a cada anun-

ciant. Per consultar les condicions 

es pot fer a través del correu pu-

blicitatdiarisom@som.cat. 

des de la proximitat, la reobertura 

de l’activitat econòmica després 

del confinament. La iniciativa con-

sisteix en que els mitjans adherits 

faciliten importants descomptes 

als seus clients, a través de xecs 

regal, perquè aquests puguin ac-

cedir a espais publicitaris, i així, 

contribuir a la ràpida activació de 

consum en els seus establiments. 

Concretament, els descomptes 

seran per a noves contractacions 

COMERÇ  EL DIARI SOM OFEREIX REDUCCIONS DE 100 EUROS EN LA CONTRACTACIÓ DE PUBLICITAT 

Xecs regal per ajudar el comerç 
de la ciutat a aixecar la persiana

PROMOCIÓ  Els mitjans de proximitat volen reforçar el model de comerç local

LES FRANQUESES. "Comprar a les 

Franqueses és comprar al cos-

tat de casa, tenir relació directa 

i contínua amb el botiguer, po-

tenciar i reactivar l'economia 

local i gaudir d'una gran va-

rietat de productes i serveis". 

Amb aquesta idea, l'Ajuntament i 

l'Associació de Botiguers, Comer-

ciants i Professionals de les Fran-

queses LFComerç han engegat la 

campanya #jocomproalesfranque-

ses #jocomproacasa, una iniciativa 

de promoció del comerç local que 

pretén posar en valor els avantat-

ges de la compra a les botigues de 

les Franqueses. D'aquesta mane-

ra, a més, també es pretén poten-

ciar el comerç de proximitat, so-

bretot després de l'aturada de dos 

mesos provocada per la Covid-19.

A més de diversa cartelleria, la 

campanya compta amb un audio-

visual en què participen diversos 

comerciants del municipi, a més 

de l'alcalde i la regidora de Dina-

mització Econòmica, Mercats, Co-

merç i Activitats. En aquest sentit, 

l'Ajuntament i LF Comerç també 

han preparat material de difusió 

per informar a la ciutadania so-

bre quines mesures cal tenir en 

CARTELL PROMOCIONAL

compte per anar a comprar amb 

seguretat seguint les recomanaci-

ons sanitàries. 

Pimec celebra l'obertura de la fase 0
La regió sanitària metropolitana nord –a la qual pertany el Vallès Orien-

tal–, ha passat aquesta setmana a la fase 0 avançada, que permet l’ober-

tura dels comerços de fins a 400 metres quadrats sense cita prèvia. Enti-

tats com PimeComerç han celebrat la decisió, ja que "el sector no podia 

aguantar més sense poder facturar i ha demostrat que és capaç 

d’adaptar-se sense problema a les mesures de seguretat establer-

tes". L'entitat també celebra la rectificació del govern espanyol per per-

metre les rebaixes i la possibilitat de fer descomptes o promocions. 

Associacions de comerços i ser-

veis com Gran Centre Granollers 

i LFComerç, de les Franqueses, 

s'han adherit a la plataforma Clic-

cat.cat, una aliança d'entitats co-

mercials sense ànim de lucre crea-

da per estimular les vendes online 

de més de 8.500 comerços cata-

lans de proximitat. Segons expli-

quen els impulsors, la plataforma 

"és la solució de comerç electrò-

nic feta a mida per al comerç, els 

serveis i l’artesania de proximi-

tat de tot el país". Així, Cliccat.cat 

vol esdevenir el primer centre co-

mercial 3.0 del comerç de proximi-

tat, el gran marketplace del comerç 

català en què milers de botigues de 

barri i parades de mercats es tro-

bin en una mateixa plataforma di-

Un portal digital centralitza la 
compra online al comerç local

gital. "El projecte neix com el pri-

mer aparador comercial del país 

on els usuaris puguin comprar 

tot tipus de productes des d’una 

única plataforma de venda, i de-

mostrar així, que fer compres 

km 0, amb el valor del comerç 

de proximitat, també és possible 

des d’internet", asseguren. En no-

més dues setmanes ja són gairebé 

80 les entitats comercials que han 

signat el compromís d'impulsar 

aquest espai interactiu per perme-

tre a tots els petits comerços cata-

lans fer vendes online.  

LFComerç promou les 
compres al costat de casa
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GRANOLLERS. La bona feina del 
Club Bàsquet Granollers (CBG) en 
les darreres temporades ha tin-
gut recompensa. Dijous a la nit, 
el president de la Federació Ca-
talana de Basquetbol, Ferran Aril, 
confirmava el merescut ascens 
del sènior del club a la competició 
estatal, a Lliga EBA, després d’una 
magnífica temporada.

El 8 de maig la Federació Espa-
nyola de Bàsquet va acordar clou-
re la temporada sense descensos 
esportius, però deixava la porta 
oberta als ascensos. Les federaci-
ons de Catalunya, Aragó i Balears 
acordaven dijous que la tempora-
da 2020-2021, la conferència C de 
Lliga EBA es disputarà en 3 grups 
de 12 equips cadascun, de mane-
ra que ha permès incrementar 8 
equips respecte a la temporada 
passada.

L’equip, comandat per Ricard 
Ventura, liderava en solitari el 
grup 1 de la Copa Catalana, amb 9 
victòries consecutives –15 en to-
tal– i 35 punts, quan la Covid-19 va 

ARXIU

BÀSQUET | Clubs  EL SÈNIOR MASCULÍ HA FET UNA GRAN TEMPORADA QUE VA ESTRONCAR-SE QUAN ANAVA PRIMER DE GRUP

El CBG obté l'ascens a Lliga EBA

a Lliga EBA, a la qual llavors va 
haver de renunciar per qüestions 
econòmiques.

Entre els quatre equips de 
Copa Catalana que han aconse-
guit l’ascens, també hi ha el CB 
Lliçà d’Amunt –segon del grup 
1–. La Lliga EBA, doncs, compta-
rà la temporada vinent amb tres 
equips del Vallès Oriental, ja que 
el Mollet també hi juga.  

Triplet

El primer equip del sènior masculí no 
és l'únic del CBG que aconsegueix 
pujar de categoria. També ha rubri-
cat la bona temporada amb un ascens 
l'equip sènior femení, que la tempo- 
rada vinent jugarà a Copa Catalunya. 
Per la seva banda, l'equip sènior 2 
masculí ha pujat a Primera Catalana.

EL FEMENÍ PASSA 
A COPA CATALUNYA

ESPORTS

L'AE Vallbona endarrereix provesEl Fènix continuarà la lliga a partir d'octubre
Tot i que al juny l'AE Carles Vallbona no podrà fer les 
habituals proves d'accés als equips de vòlei, el club 
demana a les persones que estiguin interessades  
que enviïn un correu a aecvallbona@gmail.com per 
tal d'avisar-les quan torni als entrenaments.

El Fènix Granollers no podrà tornar a la competició, com a mínim, fins a l'octubre. La Federació Catalana de Futbol Americà ha decidit 
reprendre les lligues a partir de l'octubre, de manera que ha suspès 
la Copa Catalunya per deixar lloc al calendari. Les lligues feia poc que 
s'havien iniciat i, per això, ha decidit que es puguin reprendre.

A EBA  El CBG celebrava una de les moltes victòries consecutives del curs

La Federació Catalana de Basquetbol certificava als despatxos l'èxit aconseguit a pista

estroncar la competició i la bona 
ratxa que duia el CBG. En aquest 
sentit, el president del CBG, Joan 
Nadal apuntava que “ningú po-

drà dir que no haurem guanyat 

l’ascens per mèrits propis”. Tot 
i que ara caldrà estudiar els con-
dicionants econòmics de l’ascens, 

Nadal assegura que “esportiva-

ment estem preparats”.
Durant aquest divendres han 

estat molts els clubs que han fe-
licitat el CBG per l’ascens –com 
la UE Montgat, el CB Sant Josep 
i el Vedruna Gràcia Bàsquet– i el 
retorn, després de 8 temporades, 

EQUIPAMENTS  NOU PUNT D'ATENCIÓ AL SOCI 

El CNG prepara espais per al retorn

Amb la incertesa encara sobre quan es podran tornar a reobrir piscines, 
el Club Natació Granollers (CNG) fa dies que treballa per implantar les 
mesures de seguretat per minimitzar contagis a les seves instal·lacions.
Així, la sala d'spinnig té ara menys capacitat per garantir la separació 
mínima de dos metres entre bicicletes. El CNG també ha habilitat un nou 
punt d'atenció al soci a la zona de la cafeteria, equipat amb mampares 
de protecció, amb l'objectiu de reforçar la comunicació individualitzada, 
especialment sobre temes derivats de la situació excepcional.

cng

Un cop tancada la temporada, 
Spartans de Granollers treballa 
ja en el futur. Aquesta setmana 
ha fet públic l'acord amb Marta 
Pocurull, exjugadora de la selec-
ció espanyola, per tal que entri a 
formar part de l'equip tècnic que 
dirigeix l'escoleta de rugbi del 
club. "Podrà aportar tota la seva 

experiència i coneixements a 

la tecnificació dels jugadors jo-

ves", apunten des del club.
D'altra banda, Spartans estan 

resignats a ser dels darrers espor-
tistes que podran tornar a la com-
petició, i també ha entès la decisió 
de la Federació Catalana de Rugbi  
que dóna per tancades les compe-
ticions amb la classificació exis-
tent i sense declarar campió.

Així, doncs, tant el sènior mas-
culí, que juga a Primera Divisió 
Catalana, com el femení, que for-
ma equip amb el Sabadell a Se-
gona, s'han quedat sense l'opció 
de disputar un playoff pel títol. 
El masculí acaba, doncs, tercer la 
temporada, i el femení, segon. 

RUGBI 

L'exjugadora de 

la selecció Marta 

Pocurull entrenarà 

la base d'Spartans

L'EC fitxa el jove lateral Arnau Arruebo

L'EC Granollers ha fet públic el 
primer fitxatge per a la temporada 
2020-2021. Es tracta del lateral es-
querre Arnau Arruebo, un jove de 
20 anys procedent del CF Mollet UE, 
a Primera Catalana. Anteriorment, 
Arruebo també va miliar al JDH del 
CE Europa, des d'on el va fitxar el 
Mollet l'any passat per jugar per 
primer cop com a sènior. Es tracta 
d'un jugador "amb molta profun-

ditat i arribada", descriu l'EC.
El cos tècnic també ha decidit 

incorporar al primer equip la jove 
promesa Erbol Atabaev, proce-
dent del juvenil del club.

Continuïtat a la banqueta
A més del nou fitxatge, la setmana 
passada l'EC també va confirmar 

les renovacions dels migcampis-
tes Pau Darbra, que encetarà la 
tercera temporada al club, i Ñito 
Martín, fitxat l'any passat. Di-
marts també feia pública la reno-
vació del lateral esquerra Guillem 
Pujol i feia confiança per liderar la 
porteria a Varo García, que substi-
tuirà sota els pals Sergio Fernán-
dez, que deixa el club.

Les tres renovacions se sumen 
al capità Ricky Alcántara, Max Llo-
vera, Víctor Morales, Oriol Molins i 
Álex Castillo, que continuaran sota 
les ordres del tècnic José Solivelles, 
també renovat, en un equip que 
confia en bona part de la plantilla 
de l'anterior temporada per repe-
tir i –si es pot, millorar– el bon pa-
per que va estroncar la Covid.

ecg

FUTBOL  LA PRIMERA NOVA INCORPORACIÓ PROVÉ DEL CF MOLLET UE I SE SUMA A ERBOL, DEL JUVENIL

ARNAU ARRUEBO  El jove nou fitxatge

El club també renova Pau Darbra, Ñito Martín i Guillem Pujol

D'altra banda, a Sergio Fernán-
dez, s'ha sumat la baixa dels lateral 
Sergi Besonias i Diego Garzón. 
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La 5a edició del BiCircuit Festival, 

la prova de ciclisme per excel·lèn-

cia del Circuit de Barcelona-Catalu-

nya, s’ha posposat per la Covid-19. 

La prova, dedicada als amants del 

ciclisme i de l’esport en general, 

estava programada pel 20 i 21 de 

juny. La Mussara 24 h és la prova 

estrella del festival, amb modali-

tats de 6, 12 i 24 hores. D'altra ban-

da, el Gran Premi Fundació Isidre 

Esteve s'ajorna fins al 2021. La 3a 

edició d'aquesta festa solidària que 

reivindica l'esport inclusiu estava 

prevista per al proper 30 de juliol 

al Circuit de Barcelona-Catalunya. 

“Ara és moment de centrar les 

energies en els nostres usuaris i 

en les persones vulnerables que 

tenim al voltant", argumenta Lí-

dia Guerrero, directora de la Fun-

dació Isidre Esteve, una entitat que 

té com a objectiu principal millorar 

la qualitat de vida de les persones 

amb discapacitat física o mobilitat 

reduïda, utilitzant l'esport com a 

eina de motivació i superació. 

EQUIPAMENTS  

Ajornats al Circuit 

el BiCircuit Festival 

i la festa solidària 

d'Isidre EsteveRoger Bellavista, històric jugador 

de l'EC Granollers, ha anunciat 

aquest mes de maig, als 36 anys, 

que penja les botes després de més 

de 32 anys dedicats al futbol. Ho fa 

després d'una llarga trajectòria en 

què ha passat per diversos clubs 

catalans, però especialment per 

l'entitat del carrer Girona, on hi ha 

passat 24 anys: 13 a les categories 

inferiors i 11 amb el primer equip. 

Després de deixar l'EC, el 2017, i 

després d'una temporada en què 

no havia tingut gaires minuts, el 

central franquesí encara va vo-

ler continuar uns anys més en el 

futbol de la comarca, en aquest 

cas defensant la samarreta del CF 

Les Franqueses, a Segona Catala-

na, on ha passat les tres darreres 

FUTBOL  L'HISTÒRIC DE L'EC JUGAVA FINS ARA A LES FRANQUESES

LES FRANQUESES. El CF Les Fran-

queses es manté a l'espera que 

es resolgui la incertesa sobre si la 

temporada que ve el primer equip 

jugarà a Primera Catalana o es 

mantindrà a Segona, on, en el mo-

ment en què es va donar per fina-

litzada la lliga, era el primer classi-

ficat del Grup 4 amb 49 punts –14 

victòries, 7 empats i 2 derrotes–. 

Mentre espera la resolució de la 

Federació Catalana de Futbol, el 

club ha anunciat la renovació del 

cos tècnic durant un any més, 

de manera que Manolo Parralo i 

Jordi Jornet continuaran sent els 

responsables de conduir l'equip la 

temporada 2020-2021. Tots dos 

van agafar l'equip quan estava a 

Tercera Catalana, "i si tot va com 

s'espera, la temporada vinent 

disputaran la primera a Prime-

ra Catalana", diu el club. Aquest 

any també renoven Raúl Alfonso 

com a ajudant dels tècnics; Ismael 

Iglesias com a delegat; i Francesc 

Alcón com a fisioterapeuta. Tam-

bé seguiran Joan Girabent com a 

responsable de la gestió esportiva 

del primer equip i Antonio Gar-

rido Pini, que seguirà ajudant a 

l'equip una temporada més.

Per la seva banda, el CF Bellavis-

ta Milan renovarà Dani Alcántara al 

capdavant del primer equip, que ha 

acabat 7è al grup 9 de Tercera Cata-

lana –10 victòries, 7 empats i 5 der-

rotes–. El club també ha anunciat 

que Laiti, jugador del primer equip 

i responsable del benjamí A, serà el 

nou coordinador del futbol base en 

substitució de Ramon Martínez.

L'AE Ramassà també anunciava 

dimecres que Raúl Vilaseca, fins 

al gener entrenador de l'Atlètic del 

Vallès, serà el nou tècnic del con-

junt franquesí la propera tempora-

da. Vilaseca s'incorpora amb David 

Ramos com a segon entrenador. 

MANOLO PARRALO I JORDI JORNET CONTINUEN AL CAPDAVANT

El CF Les Franqueses, pendent 

de l'ascens a Primera Catalana

El CF Bellavista Milan i el 

CF Les Fraqueses renoven 

el cos tècnic de cara

a la pròxima temporada

arxiu

ROGER BELLAVISTA

temporades reforçant l'eix de la 

defensa. A més, anteriorment, Be-

llavista també va jugar dos anys 

amb l'AEC Manlleu, un amb l'UE 

Vic i un amb el Guíxols. El central 

s'ha acomiadat amb un escrit al 

seu Instagram on agraeix els anys 

compartits amb jugadors entrena-

dors, directius i rivals i on assegu-

ra que "el millor que t'emportes 

són els amics i companys que 

fas any rere any".

Roger Bellavista penja les 
botes després de 32 anys

El central de les 

Franqueses tanca una 

llarga trajectòria marcada 

per 24 anys a l'EC
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CULTURA
Contes de Miquel FernándezReivindicació de la igualtat i la diversitat
El músic i professor Miquel Fernández  
–membre d'In Crescendo i líder del  
projecte Acústiquem– ha estrenat un  
conte al seu compte d'Instagram micuentos, 
en el qual també publica microrelats.

El Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, es dedicava  
enguany a la diversitat i la inclusió. El Museu de Ciències Naturals  
de Granollers s'ha fet seva la reivindicació i ha recordat eines com  
la visita virtual a la col·lecció permanent i els vídeos accessibles  
amb llengua de signes del programa La Mirada Tàctil.

Recuperades dues 

mostres virtuals 

per recordar el 

bombardeig del 38

A partir de dilluns, l'Arxiu Munici-
pal de Granollers recuperarà dues exposicions fotogràfiques que ex-
pliquen la ciutat a la dècada dels 
anys 30 del segle passat, i que es 
van poder veure a la planta baixa 
de l'Ajuntament els anys 2013 i 
2018. D'una banda, del 25 al 31 de 
maig es podrà veure Bombardeig i 

Guerra Civil, amb imatges d'entre 
1936 i 1939, i, d'altra banda, de l'1 
al 9 de juny, l'Arxiu tornarà a difon-
dre, aquest cop de manera virtual, 
la mostra Granollers 1931-1938, 
una panoràmica de la ciutat des 
de la proclamació de la república i fins al maig de 1938. Aquestes 
exposicions s'emmarquen en els 
actes d'aniversari del bombardeig 
del 31 de maig de 1938, que en-
guany s'hauran de commemorar, 
sobretot, a través de les xarxes so-
cials. De fet, el cinema Edison s'hi 
suma amb recomanacions cada 
dimecres de pel·lícules vinculades 
a la transmissió de records i me-
mòria, així com les Biblioteques 
de Granollers recullen llibres i 
pel·lícules vinculades a la memò-
ria històrica i la Guerra Civil. 

A més, també s'ha treballat 
una proposta educativa i familiar, 
Emocions al vent, que convida els 
infants a construir estels i escriu-
re-hi un missatge relacionat amb 
les emocions i sentitments que vi-
uen aquest dies. 

EXPOSICIONS

Coincidint amb el Dia Internaci-
onal dels Museus, el Museu de 
Granollers ha anunciat la seva re-
obertura després del tancament a 
mitjans de març arran de la pan-
dèmia. Així, dimarts 19 l'equipa-
ment cultural tornava a obrir a les 
tardes i diumenges al matí. A més, 
s'hi pot visitar la nova exposició 
Objectes personals del granollerí 
Efraïm Rodríguez.

Els responsables del Museu as-
seguren que s'ha vetllat per poder 
oferir una visita segura, de ma-
nera que s'aplicaran les mesures 
sociosanitàries indicades, amb 
un aforament regulat, una neteja 
intensiva i ventilació de les instal-
lacions, solució hidroalcohòlica a 
l'entrada i d'ús de mascareta obli-
gat, tant per part dels treballadors 
com dels visitants.

Objectes personals és una col-
lecció d'escultures en què Rodrí-
guez hi vol tractar la relació de 
l'objecte artístic i la il·lusió de 
l'ésser real i viu.

A més, també es podran visitar 
la col·lecció permanent Afinitats. 
Sobre les col·leccions del Museu 

de Granollers, i la del Retorn del 

retaule gòtic de Sant Esteve, de la 

L'espai cultural estrena l'exposició 'Objectes personals' d'Efraïm Rodríguez

exhaustiva del llen-
guatge escultòric. Ha 
desenvolupat la seva 
obra a l’entorn de l’es-cultura figurativa, a 
escala real, explorant 
les possibilitat ex-
pressives del material 
tot treballant-lo amb 
virtuositat tècnica.

El material i la ma-
nera d’articular els 
elements que confor-
men les seves escul-
tures, personatges, 
enceten un diàleg in-
quietant, que s’inicia en l’interior físic de 
l’escultura i acaba en 
el record més profund 

de l’espectador. L’obra d’Efraïm és 
una barreja entre hiperrealisme i 
estranyesa. Els seus personatges, 
creats a partir de fragments, en un assemblatge de trossos, configuren 
anatomies humanes que són pro-
tagonistes d’escenes domèstiques, 
instants quotidians, descontextua-
litzats. La seva obra format part de 
prestigioses col·leccions nacionals 
i internacionals i ha estat reco-
neguda per publicacions de Seül, 
Moscou i Nova York, entre d’altres.

És l’escultor del Patufet, dels 
porquets de la plaça Perpinyà i 
del bust de Josep Sala Perramon, 
obres instal·lades a l’espai públic 
de la ciutat de Granollers.  m.e.

arxiu

PATUFET Una de les obres de Rodríguez a l'espai públic

EQUIPAMENTS  LA FASE 0 DE DESCONFINAMENT AVANÇADA HA PERMÈS L'OBERTURA DE MUSEUS I BIBLIOTEQUES

El Museu de Granollers reobre portes

qual l'equipament assegura 
que aviat podrà presentar 
novetats.

L'horari del Museu és de 
18 a 21 h de dimarts a diu-
menge, i també d'11 a 14 h 
els diumenges. L'entrada és 
gratuïta.

L'obra d'Efraïm Rodríguez
A partir d’una vintena d’escul-
tures, a mida natural, a Objec-

tes personals Rodríguez con-
vida a transitar per un bosc 
personal, resseguint tres no-
cions que seran un constant 
en la seva obra: la realitat (vi-
sible), la representació (escul-
tòrica) i l’estranyesa (davant 
del que es percep o es viu). 

La mostra recull escultures fe-tes des del 2009 fins a l’actualitat, 
"en què la fusta té un sentit ar-
gumental. Hi ha escultures que 
representen la noció d’identitat 
com a procés de construcció. 
És una transició subtil... fem 
segons el que som, però el que 
fem ens transforma i ens cons-
trueix, i així ens convertim en 
el que fem. El ser i el fer estan 
units: acabem sent el que vam 

fer i el que fem", explica el crític i cineasta Juan Bufill sobre el tre-
ball del granollerí.

Efraïm Rodríguez Cobos (Valèn-
cia, 1971) viu a Granollers des de 
1977, on actualment té el taller. És 
llicenciat en Belles Arts  per la Uni-
versitat de Barcelona i hi exerceix 
de professor des de l’any 2005. En 
la seva trajectòria professional, 
ha utilitzat una gran varietat de 
materials i formes en la recerca 

GRANOLLERS. La 70a edició de la 
Fira i Festes de l'Ascensió, que 
s'havien de celebrar aquest cap de 
setmana, haurà d'esperar a l'any 
vinent. Malgrat tot, l'Ajuntament 
de Granollers vol recordar aques-
ta festa i certamen firal, si més no, 
a les xarxes socials per mitjà del 
compte @granollers, en què es re-
memorarà per mitjà d'imatges i ví-
deos d'edicions passades, tant del 
pregó i els espais de la fira, com de 
la Passada, que el 2000 deixava de 
ser una desfilada agrícola i rama-
dera per convertir-se en un apara-
dor de manifestacions artístiques 
de cultura popular al carrer. 

Tot i que divendres es manté 
festiu a la ciutat, enguany no veurà 
la corrua de gent que visita el parc 

firal, que també compleix un ani-
versari rodó, els 20 anys, i que ho 
fa en unes circumstàncies poc pro-
pícies per tornar-lo a veure ple.

Fem un llibre
En canvi, sí que s'ha mantingut una 
de les més esperades, sobretot per 
als infants, com és el Fem un Lli-
bre. Això sí, en comptes d'omplir la 
Porxada el divendres de l'Ascensió, 
el Casal del Mestre i la llibreria La 
Gralla han convidat els nens i ne-
nes a escriure les seves històries 
des de casa. Posteriorment, es fa-
ran arribar als il·lustradors i alum-
nat de l'institut Celestí Bellera per 
poder-les recollir en un nou exem-
plar del llibre gegant, que serà tes-
timoni de la pandèmia. 

L'Ascensió confinada
TRADICIÓ  RECORDATORIS DE LA FIRA I FESTES A LES XARXES Dràstik Punkaires 

promou un 

recopilatori solidari

Dràstik Punkaires, la seu soci-
al al carrer Joanot Martorell del 
Col·lectiu Punkaires i de l'Arcada 
Koncerts, ha iniciat una acció amb 
un doble objectiu. Per una banda, 
permetrà recaptar fons per inso-
noritzar la seu i, per l'altra, difon-
dre la música de grups de l'escena 
independent. La idea dels organit-
zadors és fer un recolipatori de 
música amb totes les bandes que 
vulguin donar suport al Dràstik 
Punkaires i pujar tots els temes 
que arribin al bandcamp, des d'on 
els interessats se'ls podran descar-
regar per un preu mòdic. Preferi-
blement, demanen temes inèdits 
(que s'han d'enviar en format WAV 
a drastikpunkaires@gmail.com). 
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GRANOLLERS. Denominació d'Ori-

gen (DO) és el nom del darrer es-

pectacle que prepara el Cor Jove 

d'Amics de la Unió, com a seqüela 

de l'èxit rotund que va significar 

Revolution la temporada passada.

La proposta musical s'havia 

d'estrenar aquest dissabte al Tea-

tre Auditori de Granollers (TAG), 

però la crisi del coronavirus li ha 

fet córrer la mateixa sort que tota 

la programació d'aquests darrers 

mesos. Així, el cor jove, dirigit 

per Marta Dosaiguas, ha hagut 

de suspendre l'estrena. Amb tot, 

la formació d'Amics de la Unió 

no es resigna a mantenir en si-

lenci la DO i dilluns començava la 

campanya #spoilerDO a les xarxes 

socials, des d'on anirà revelant 

algunes de les característiques 

del nou muntatge.  De moment, 

un petit vídeo amb música de les 

Balkan Paradise Orquestra ha ser-

vit per descobrir quina és la imat-

ge de l'espectacle, dissenyada per 

la il·lustradora Gemma Capdevila.

Del muntatge Denominació d'Ori-

gen també se'n sap que compta 

amb una selecció de cançons cata-

lanes de pop i rock de les darreres 

dècades, amb autors diversos –que 

van des de Sopa de Cabra i Txaran-

go fins a la Rosalía– i que han estat 

arranjades per Lluís Pérez Cansell, 

director del cor In Crescendo.

EL NOU ESPECTACLE S'HAVIA D'ESTRENAR DISSABTE AL TAG I S'HA HAGUT DE SUSPENDRE

El Cor Jove d'Amics de la Unió 
manté el treball de 'DO' a casa

cjau

EL LOGOTIP  La imatge de 'DO' és obra de la il·lustradora Gemma Capdevila

L'espectacle "ha estat fruit d'un 
procés creatiu que hem fet inter-
nament al cor i que estem cons-
truint des de zero entre totes", 

detalla la formació, que durant les 

properes setmanes en mostrarà 

fragments, treballats des de casa, a 

les xarxa per anar obrint boca men-

tre es troba data per a l'estrena. 

Coincidint amb el 10è aniversa-

ri de la mort del músic i activista 

Joan Bretcha, el grup d'animació 

El Tramvia Blanc va compartir a 

les xarxes i per mitjà de Whatsapp 

un vídeo d'homenatge al qui va ser 

durant més de 20 anys guitarra de 

la formació. El record d'aquest 17 

de maig va comptar amb desenes 

de cares que canten i ballen la can-

çó El barret, que també va servir 

per homenatjar Bretcha en el 25è 

aniversari de la formació. A més, 

d'El Tranvia Blanc, Bretcha també 

va formar part de la Big Band, amb 

la qual tocava la guitarra. De fet, les 

sessions dedicades a aquest ins-

trument del Festival de Jazz porten 

el seu nom. I és també normal que 

el certamen li fes un homenatge, ja 

que en va ser codirector i també va 

impulsar els cicles de jazz al Casi-

no –que també va batejar la sala 

d'actes en el seu honor, que havia 

d'haver acollit aquest maig un ho-

menatge a l'activista, que la crisi 

sanitària ha obligat a anul·lar.  

HOMENATGE

El Tramvia Blanc 

recorda amb 

'El barret' l'enyorat 

Joan Bretcha

LES FRANQUESES. La cora Xereme-

lla de les Franqueses ha gravat des 

del confinament una versió d'Un 

Núvol blanc, de Lluís Llach, una 

cançó posada al servei de la cam-

panya Jo em corono. Dani Pérez ha 

estat l'autor de l'arranjament per 

a la coral franquesina, que n'ha 

difós el vídeo a les xarxes. Lluís 

Llach, Judit Neddermann, Santi 

Balmes i Gemma Humet han can-

tat de nou Un núvol blanc, la cançó 

que va llançar el cantautor de Ver-

ges el 1985 dins del disc Maremar, 

en solidaritat amb la lluita contra 

la Covid-19, per ajudar a consci-

enciar sobre la falta de recursos 

econòmics per fer front a la pan-

dèmia i donar suport al projecte 

Jo em corono, per recollir recursos 

per a la investigació científica. "És 
una cançó d'adéu i trista, però 
té prou tendresa perquè sigui 
de consol", considerava Llach, que 

feia anys que no la tocava. La coral 

Xeremella també fa un homenatge 

a les víctimes de la pandèmia.  

MÚSICA

La coral Xeramella 

se suma a versionar 

'Un núvol blanc' 

de Lluís Llach
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EQUIPAMENTS  ARA NOMÉS ESTÀ OPERATIU EL SERVEI DE RETORN I PRÉSTEC AMB CITA PRÈVIA

Can Prat obre la biblioteca

LES FRANQUESES. Aquest dimecres 

ha entrat en servei la nova bibli-

oteca de l’Espai Can Prat, a Corró 

d’Avall, la segona del municipi 

després de la del Centre Cultural 

de Bellavista. La seva obertura 

estava prevista per al 28 de març 

amb una setmana farcida d’ac-

tivitats, però l’estat d’alarma ha 

obligat a posposar-ne l’obertura 

fins ara. Ho fa, però –com la bibli-

oteca de Bellavista–, amb els ac-

cessos restringits i els horaris i els 

serveis limitats a causa de l’estat 

d’alarma.

De moment, funciona el servei 

de préstec de llibres, revistes i 

audiovisuals. Per minimitzar els 

riscos sanitaris el retorn de lli-

bres només es pot fer a través de 

les bústies situades a l'exterior 

de les biblioteques, mentre que 

el préstec es fa amb cita prèvia i 

després d’indicar el llibre que es 

desitja a través del catàleg virtual 

de les biblioteques.

Inicialment, la biblioteca de Be-

llavista obrirà els dimarts de 16 a 

19.30 h i els dijous de 10 a 13.30 

h, mentre que el nou equipament 

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

29º 17º 28º 17º 29º 18º 27º 18º

llibres amb cita prèvia.

Malgrat això, l'equipament obre 

amb 13.000 volums a les prestat-

geries, tot i que té una capacitat 

per a 23.000 llibres. Periòdica-

ment s'ampliaran els títols amb el 

fons de la Diputació de Barcelona i 

de l'Ajuntament de les Franqueses. 

També compta amb 38 capçaleres 

de revistes i 5 de periòdics o diaris.

Referent en infància i educació
La biblioteca s'especialitza en in-

fància i família des de la perspec-

tiva de la criança i l'educació, de la 

mateixa manera que la biblioteca 

de Bellavista s'especialitza, cada 

cop més, en temàtica esportiva.

Tant els horaris com la progra-

mació s'han creat i planificat per 

a què les dues biblioteques del 

municipi es complementin i donin 

el servei més ampli possible als 

usuaris. Paral·lelament a l'inici de 

l'activitat de la Biblioteca de Can 

Prat es tancarà el servei de la sala 

de lectura de Can Ganduxer que 

fins ara cobria Corró d'Avall.  x.l. 

GRANOLLERS. L'editorial Alpina ha 

reprès les novetats bibliogràfiques 

amb una guia d'una vintena d'ex-

cursions pel territori vitivinícola 

català. Caminant entre vinyes, és 

obra de César Barba i Sergi Ramis, 

que no només proposen passe-

jades per comarques conegudes 

per la seva activitat a l'entorn de 

L'Alpina reprèn les edicions 

amb una guia d'excursions

pel territori vitivinícola

PUBLICACIONS  L'EDITORIAL GRANOLLERINA PRESENTA LA PRIMERA NOVETAT POSTCONFINAMENT

de Corró d’Avall ho fa els dilluns 

de 10 a 13.30 h i els dimecres de 

16 a 19.30 h.

Espai amb molta llum natural
Pel que fa a la biblioteca de Corró 

d'Avall, l’equipament fa 1.267 me-

tres quadrats i se situa al primer 

pis de l’Espai Can Prat. “És un es-
pai molt còmode, sense escales i 
amb molta llum natural”, desta-

ca Cristina Sánchez, coordinadora 

del servei de biblioteques del mu-

nicipi. S’hi accedeix pel carrer Ver-

ge de Montserrat i consta d’una 

zona d’acollida i d’un espai poliva-

lent de 120 metres quadrats.

També inclou dues sales de lec-

tura diferenciades, infantil i ge-

neral, un espai de treball intern i 

zones logístiques. A més, també 

té sales d’estudi i una terrassa 

per poder fer tallers a l’aire lliure. 

“Malauradament no obrim com 
ens hauria agradat; els primers 
dies ningú no podrà gaudir de 
les instal·lacions per dins”, la-

menta Sánchez, qui recorda que 

durant un temps només estarà 

operatiu el retorn i el préstec de 

A PUNT D'OBRIR  De moment, només accés amb cita prèvia

AjuntAment

la cultura del vi, com el Penedès, 

el Priorat i la Terra Alta, sinó que 

també s'endinsen en els paisatges 

vitivinícoles de l'Alt Urgell, el Pa-

llars i l'Urgell, entre d'altres.

Es tracta d'un nou llibre de la sè-

rie de guies familiars, amb visites 

per a totes les edats a indrets i pai-

satges d'arreu del país. 

n En el cas de les biblioteques de  

Granollers –Can Pedrals i Roca Um-

bert– les portes no s'obriran fins a 

finals de maig, concretament el dijous 

28, quan es podrà tornar a fer préstec i 

retorn de documents, tal com estableix 

la normativa. Els horaris ja seran els 

de la temporada d’estiu: Can Pedrals, 

de dilluns a divendres de 15 a 20.30 h 

(dissabtes tancat), i Roca Umbert, de 

dilluns a divendres de 9 a 14.30 h (dis-

sabtes tancat).

A GRANOLLERS, 

TANCADES FINS 

A FINALS DE MAIG

ALPInA

'CAMINANT ENTRE VINYES'
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